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ne diyorum .. Tanburull!: ne çalıyor ... işte tam bu .. 
l Vekiller.. j Utanmadan! 
Nafia ve Adliy~ vekil- İki karısının üstüne 

Bir kol ve bir baş! 

Aynı terane 
Biz biJyle şey olmaz 
diyoruz •• Onlar gene 
Cemiyeti Akvamdan 

bahsediyorlar •. 

)erinin lstanbuldaki b' d ır e .. 
tetkikleri 

Bostan kuyusundan 
çıkan çuvalın feci 

hikayesi 

Evellri gün zabıta pek feci bir cina
.. yete muttali olarak tahkikata başla-

N afia vekili Recep be:\'. dun mıt ve evveıa esrarlı görünen hu ci
Rıhtnn şirketi hakkındakı ted- nayetin esrar perdesini çol.: geçme
kikatına devam etmiş ve şirket den yırtmıştır . Vak'a Osküdarda To
müdürlerinden bazılarını kabul palnelioğdldun~ad Altunizadede ~o~u 

Recep bey Rıhtım işlerile 
meşgul, M. Esat bey icra 

dairesini teftiş etti 

. . . b · yo u ca eıın e cereyan etmıştır. 
ederek dınlemışur. Recep. eyın Hadise şudur: 
Rıhtnn şirketi hakkınd.~ı te~~ TORBADA NE VAR? 
kikatmı bugün yarın bıtırecegı Koşu yolu caddesinde bir bostan 
tahmin edilmektedir. Tedkika- sahibi olar. 78 yaşlarında Hazaros 
tın hitamından sonra şirketin a~~ evelk_i gün bostan Kuyula~~nd~n 
mukavelenamesine riayet et- bırınde bır çuv~ oldugunu go~':'~ 

.. . "h t- ve adamları vasıtasıle derhal Çınılı 
medigı tahakkuk ederse ı t~ra merkezine haber vermi§tir. Bu ha
ta bulunulacaktır. Rıhtım şırke- beri alan zabıta memurları bostana 
tine ait tetkikat intaç edildik- gelerek çuvalı çıkannıılar ve içini 
ten sonra Şark demiryollan açtıkları zaman vücudunun beş ye

rinden yaralı genç ve güzel bir kadın 
cesedile kartılagmışlardır. 

iKiSiNi DE BOŞA 
Yaptığım·z tahkikata göre Topa

nelioğlunda inekçi ve sütçülükle meş 
~.ul olan İbrahim isminde biri gene 
Usküdarda oturan Saadet hanım is
minde Ahırkapı tütün deposu ame
lesinden bir kadınla ötedenberi mü
nasebette imiş. İki karısı olan İbra
him vak'a gecesi karılarının ikisini 
de bir bahane ile Erenköyünde akra
basından birinin evine misafirliğe 
göndermiş. Ondan sonra da Saadet 
hanımın evine giderek o gece evde 

. . ..: 

t 

Gazinin auçuk arRadlJlı Sıgırtmaç Mustafa Şişli .eııaı nastİJnestnde bakım yatagında. 

Küçük adaş ve arkadaştan 
Büyük Gaziye selam ve tazim 
~Justafahayatını, 
c;azive ıcsadüfii
nü, ne oldu~unu 
ve ne olacağını 
mtıharririmize 
anlatıyor ... 

Gazi Hz. !erinin Y alovada, 
bir tesadüf neticesinde agu9u 
§efkatine aldığı mini mini Sığırt 
maç Mustafa'yı dün bir muhar
ririmiz, tahtı tedavi. ve istira
hatte bulunduğu Şitli etfal has 
tahanesinde ziyaret etmittir. 
Muharririmiz bu ziyareti §Öyle 
anlatmaktadır: 

İŞTE MUSTAFA . . 
Salonun kapısı açıldı. İçeriye 2a

if, sarı benizli, sarı saçlı, on bir ya§~ 
larmda sevimli bir çocuk girdi. 

- Sığırtmaç Mustafa 1 dediler. 
- Nasılsın Mustafa? diye karşı- (X) KOçOk Mustafa hastanenin bahçesirıdı arKaaaştarııe konuşuyor 

tadım. Çekingen bir tavurla bir kol- terini diiş~an eli~de bırakarak: ge: E~ip biç.tikleri teylerle geçineme
tuğa ilişti ve hafifçe güldü: çen senekı .Bulgarıstan muhacırlerı mışlar N.hayet babasının bir çiftlığe 

- Benim burada olduğumu ne bil arasıı;ıda Turkıı:-ey~, aaıl ana vatana "Yanaşma" olması mecburiyeti hasıl 
din? dedi. · · gelmışler, kendılerıne Yalova' da yer olmuş ... Fakat zavallı adama verilen 
Sığırtmaç Mustafa ile konuşuyo- verilmiş. Burada ekmişler, biçmiş- para pek az. Mustafa zaif bir ço-

ruz. O, kesik heceler ve tatlı, dUz- ter ... Mustafanın bir anası bir baba cuk. Düşünmüş. . 
gun.. bir şive ile anlatıyor: p k k d bo · 11, kendinden büyük bir kız ve ken- arma a ar yıle, bu kalaba-

MUST AFA KİM?. dinden küçük iki oğlan kardeşi var- !ık ailenin yükünü hafifletmek içın 
~nalı imil. Bütün mal ve mülk- mı .. şöyle böxJe kala~hk bir aile... { Mabadi _i üncü sahi/epe j 

Kıf hazırlığınız tamam mı? ==·····==------------Odun, ~Ö!'11Ür fiatları )retıni1rorıııuş gibi~ fastıl~-a, 
nohut gıbı şeyler de şiındi(len palıahlanmıya başlad1 

Buna inansalar da •. 
fiatları şimdiden 
yiikseltmeseler 

ÖnUmüzde daka çok iyi 
havalar göreceğiz, 
yağmur dinmiştir 
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~ili ~s~o~11_]H~a1.Jb~e!J!Jr~.ı~e~r~~ 
Yunana verdiğimiz 

-------------··-------------
Notam ızın metnini tamamen neşretmekteyiz 

J 
cevabi nota 

~ 
ır HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Irak ta 

Bir sual? 
Rus yada 

Ne olacak? 
Cenevrede 

Buda başka 
Tamirat bankası Amele h1Jkt1meti Tatil meselesi milhim Haklarımızdan vazgeçmemize imkan olmadığını bildirdik ve şiıtldl 

Cemiyeti Akvam komlsyo- mandadan vaz DIJrt gOn mesai bir gün kadar mÜzakeratın ne için Uzadığını Ve bir netice almad1ğ1nt 
nanda milzakere ediliyor geçecek mi? tatil .. dilstur bu.. k •• d il 1 b • k•ld • h •k 
CENEVRE, 21. A. A. _ t- . ~n~~~dan .'.'Tem~" ga~eteaine MOSKOVA, 20• A. A. _Fa- ÇO mu e e lr şe 1 e IZ8 etti . 

kinci komisyon beynelmilel bildirildigıne gore lngilte~e~ .. Ira~ stlasız hafta mesaisi kanunu- ANKARA, 22. A. A.- Yunan hü-ı hayati menfaatleri için mümkiln ol-ı sinde ahkamı sabıkayı hukukan tag-ı tamamile tatbik etıniye-İŞ lıd 
b k hakk d D . k mandasındıuı vaz geçmeği duıundu- . . • . . kilmetinin muhtırasına karşı hilku- duğu kadar az zararlı bir tarzı hal yir edecek yeni bir şekli itilafın temel kin kendisi için gayet bilyii~ 

an a ın_ a anımar a, ğil hakkında bir takım rivayetler var- nun .tatb~ı am.~le mıtınglen~- metimizce verilen cevap diln Atina a~anıak suretile umumi bir itilafa va- !erini vazetmeğe muvaffak olmalanha
1 
leri dai olduğunu bilmekle 

Norveç ve I:ehi~tan murahhas: dır. . · d.e şıddeth munakaşaları mu- maslahatgüzarımız tarafından Yu- sil olmak sadedinde Türkiye hilkQ- linde kabili tasavvur olabilirdi. Anka hazır idi. Ve her zaman 
!arının verdıkten karar suretı İngiltere İrak mandaı~ bı~akmak cıp olmaktadır. Sendikalar mer- nan hariciye nazmna tevdi olunmut- metinin beslediği 1amim1 arzudan do ra müzakeratınm işte bu gayeyi is- ı Türkiye Cümhuriyeti bil 

hakkında tetkikatta bulunmuş- taaat~da .. mıdır? ~mıyeti ~a- kezi hey'eti beş günlük mesai tlll' ... C~va?I no~~ m~tni}udur:. layl daima ~ir. az daha za~en bi~ tihdaf ~~i Yunan hükfunetine meç-!b.aze~ ~kamı mevcudenin ta 
tur. Leh murahhasr bu kara te- ma ngiliz ~ustemlek.it nezaretı .ta- lehinde karar vermi tir Her Turkıye CumhOrıyett hukilmeti h~ ke~betmıştır. Yunan hukilmetı bul degildır. Fakat hükilmeti Cilmhu ! tımalıru derpiş etmiş olması.~ 
klifinden maksatlarr ne olduğu- rafından verilen raporun muht1evır~- amele dört .. ~ 'ak Yu~~n masl.ahatı;üzannı~ hariciye m~tec~e~ iskanından dola~ gayri riyenin ~u milzakeratı Tilrklerle Rum ı ta. bunun için müzakerata bil' 

. . . . tı a?1aştldıktan sonra bu sual ngiliz . .. . . gun ça şac. ve vekilıne tevdı etmış oldugu cevabi mub~dıl Turklere mallarını ıade et- larm mubadelesinde mütehaddis bli- ' mış bulunması ancak Yun• 
nu ıza~ etmıştır. . .Beynelınıl~l payıtahtı.?da mer~kla soruştı:ulmak- bır gun ıştırahat edecektır. muhtırayı dikkat ve itina ile mütalaa ?'.enın maddeten imkansız olduğunu tü!' mesailin hakkaniyetperverane 0 1. I kendi taahhüdatının ifasını J. 
b~~ ıdare meclısınde . te~s~l tad~r. Mustemlekat nezaretı gerek RUS - ÇİN MESELESİ etti. Hükilmeti Cilmhuriye müteha- ı~ıraf ~dıyor, ve ayni teselsülü efka- .duğu kadar ameli bir tarzda da hal- ! mek ve bu suretle Türk v• 
edıl.mıyen ~emleketle~ı~. ıktı- Bagdatta ve g_ere~ ~~ıı:ada. ~rak MOSKOy A, 20 A. A. - 1:?ky- d?i• mil.şkilatı karşılıklı bir hüsnil r~ takıp ed,:~ek ta~mi.ı:ıat prensibinin !ini istihsal edebilecek veçhile intaç rı.m. uğradıkları zararlara v< 
sadıyatı üzennde pek buyük bır mandası aley~ıne ile~ı surülen .~tir~- 0 .da ~e-Berline Çın .. ve Sovyet mumes nıyetle ızaleye muvaffak olmak hu- bır esas. degıl belkı muzakeratın muh zımnında sarfetmi' olduğu mesai ma-' gıttık~o artan alamına nihaY'' 
tesir yapacağında bu memleket- lara ıayanı dikkat b~r temayill ıle sill.e!'~ arası~da mu:akerat c~~eyan susunda izhar ettiği arzudan dolayı t~mel bır neticesi idiğini ve kabul e- al' esef muvaffakiyetle teevvilç ede-' ye müstenit bir tarzı tesviY' 1' 

1 b k 
.
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k . . muzaheret etmektedır. 1926 da Irak ettigıne daır Nankın menabımden Yunan hükumetine te•ekküratıru i- dilen statokonun yalnız kendi men- memı'ştı' İ bö' 1 1 T" ki ı için idi. Yunanistanca iltiıafll 
er an a ı e a vam cemıyetı kr 1 F sal Lo d . t tını' intı' d h b 1 1 h' - , f . . . . r. ş Y e o unca ur ye • 

. • . . a ı ay. n rayı zıyare .. e .. §, şar_ e en . a er .er sa ~ ıyettar blag ve kendisine gelince §İmdiye ka- aatıı:ıı sı~anet maksadile ve mahaza her iki hükfunetin akdetmiş oldukla-' şekildeki hakem için yapıla<" 
teşkılatının bırlıkte çalışmasr- o zamankı mulıafazakar İngılız hukQ mahafilce tekzıp edilmektedır. dar itilafperverlikte tebaasının mena- kendi lehıne olarak kabul edilıniş ol- tahh"d b' ih 'f . mnamenin tanzim' ·bir ;iı' 

- .. · k · d t la hl' · · · · · INGIL TERE iLE MU KERE d - rı u atı ıtarnam a ı a etmelerı ı yeru 
nı koruyacagını umıt etme te- metın en ra n ta. ıyes~nı. ısteı_nııtı. ZA fii üzerine en ağır fedak§rlıklar ya- ugunu iddia ediyor. Hüku- noktai nazarma sad k k 1 k b • tesviyenin taharrisi istihdaf 
dider. M. Breitscheid bu me- Fakit b.u. k~bul ed~emışt.ır .. Bı; la- MOSKOVA.'. 21. A: A: -: M. R!· pacak mertebede ileri gitmiş olduğu- n;ıeti Cilmhuriye her halde gay- riyetini hissetmekte~ir. ~:;'~;k;;'et:ı,~ zakerat şeklinde tecelli edetıli-
~·elenin ehemmiyetini teslim e- sım ngilız ı;azetelerı mesaı hukume- kov Lo~.dra hukumetı ile ~cra ed.i- nu ifade ve Atina hükOmetinin ver- rı muntazar olan bu noktai nazarı tı tesirinde olacaktır ki hükumeti 'da son Ankara milzakeratınıll 

d k k
.
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l k b k tının Fılıstın mandasından vaz lecek muzakeratta Sovyetlen M. Do diği teminatın her iki tarafça arzu olu Yunan hükumetinin (fedakarlık yü- Cümh' · · d · .. t k bil b' 1 di demek olurdu "imdi ah~ 
ere teş ı o unaca an anın · · · h ti' . t 1 k'' . t il d - .. bildi • kü' .. urıye ıa eı mu e a eye ta ı · ., 

. . . . . geçmesı ıçın arare ı neşrıya yap- vı;o ~vs ı nın ems e ecegını r nan tasfiye ve itilafı· husule getirebil .nu ta_r_:ı_feynden yalnız biri taham- olup kendisinin Yunanistanda millk- yenin hatta bir tahkimnam• 
~ırat bedellennı~ tesvıyesı maktadır. mıştır. mek için ameli sahada dahi tezahür mul ettıı::ı takdirde müz~keratın zait ]erini kaybetmiş bulunan tebaasının 1 tında da olsa tadili, tadil pilafll'. 
ıle vuku bulacak bır takashane Av st d SUl IŞT~MAL YAPANLAR edeceğinden nevmit olmak istemedi- olmasa bıle gayet miışkil bir hal ala maddi müşkilatıru h tt 1 let' ·-zarı için kuvvetli bir esas ıı".'~ 
mahiyetini alacağınr halbuki bu U UTga a d Rusyada bır takım sui iştimaller- ğini beyan eyler. ca~) hak.~da.ki ~ek ?'ilhik beyana- mümkün mertebe tah~if ~çi:ev:zi;:: dıkça, iki hükumet arasında iP" 

tediyatın cemiyeti akvam teş- Yahudiler toplandı deilbd~kllun~n !11emurların muhak~m.e Cümhuriyet hükumeti muhtırasın- tı ile kabıli telıf gdrmıyor. mecburiyetinde kalmış bulundug·u kara mevzu olamaz. Müzak•!~. Gu·· 
. • . . . . e ı erı aıanslar tarafından bıldı- da y h" '-~- ti' · · kit me- y .. dd .. · . . k t kt h · ik' f ı;v 

kılatı hanemde vuku buldu- Yahudilerın Aguda İsrael denilen 'imi · S 1 • unan u .. ume nın ın a unan mu easıru hillasa ederek emvali karşılıklı olmak şartıle ıade- re e no ası er ı ı tara 
rı ştı. on ge en Avrupa gazetele- s'uli ti · k d' · üh' 'k etali d il b'I" ki .. • · · .. b' t t k · · h t · 

g-unu söylemiştir Bankanın teşkilatı tarafından ahiren Viyanada rini b h t d'kl . f il ye nı en ı gayrı m ı m - en e ı ır : Yunan hukumetı bıl- ye muheyya olduğunu burada tekra- ır • a o o prensıpı ya u . 
- . h b bir kongre toplanmıştır Kongrenin .. n Su usus a ver ı . e~ı ta s ~ta bine ve hatta niyetf mukarreresine fiil bir taraftan Türk emvalinin ve bil rı faydalı bulmaktadır. 1 tam olmadığı surette bundaki 

programı tamırat esa ına ya- hitamında neşredilen t~bliga göre fo~e ·~vyet mahkemesının son gun- atfetıneğe mütemayil bulunan iddia- tün nakdi avakibi ile tahminen yir- Zaten bu . t k f' ti d y zenesizliği izale için peıinen 
pılan tediyatta başka mes'ele- muhtelif memleketlere mensup fakat der eb ı ~m~.mahkOm ettiği iki kişi sına cevap vermekten başka bir şey mi seneye varan müsaderesini tem- nan hüku e~a~y\ ~~ .~~e tın e ~- cak bir tazmin esası teşkil e _, 
leri de ihtiva edecektir. Bazı Yahudilig·e sadık olan muse~ilerin laenMaşka ıdar de ka~n .vardır. B~n- yapmamiştir. Tilrkiyenih arzusu ha- dit ettirmekte ve diğer cihetten Tilr adei emvaml ı'çı~nnıntayaı·n eud.alm~şı voelaı- bir tasfiye şekli nasıl derpiş"' 

. . r os ova n J..ettonıa sefaretın kik b' · ·rf ı ld • · ki ' ı ı n ~ 
büyük devletlenn akvam cemı- bir birlerine karşı nekadar merbut bu de bir şebeke te kil etmi ler Rus · aten .. 1; ıtı a a vusu o .. ugu cı- yeye .Lozan muahedesinin himaye mühletin çoktan geçmiş olmasına rağ lir. Bu şeraiti esasiyeyi Yun• 1 
yetine dahil bulunmaması bu lundukları bu kongrede bir kere da- ada satılan kıym;tl' mali ş A' y- het~e hukumet Ankara .mu~akeratı v~ t':"'matı altına mevzu mailerin men alakadarların haklı metalibini meti şimdiden ret ve bertat• 
bankanın cemiyeti akvam ile ha anlaşılmış. Yahudi hahambaştla- göndermekte paha~ fiatl~;; vruıf:~~ ~etıce~~d_e .ha~!l olan va~ıyetın şek..- l'.ıı;mı senede. bedeli hazırmın iki mis yerine· getirmemiş olması da esaslı o~duğu.cihetle mukavelatın ~.'r 

. . rından mürekkep yüz irmi kişilik bir t . . . . a sa. a li hakıkısını gostermek ıçın yapmak linı kaybetmış olan tebaasının sefa- amil te kil etıni tir bır şekilde olursa olsun tadil1 

bır arada çalışmasına manı teş- heyet teşkil edilerek ~u meclis karar seanunıedeşlebr. ~uf gıl~b tiş.ebekedson bırdi~aç mecburiyetinde kaldığı tavzih üzerin-ı Jetini tahfif için en müessir çareye Yunaş h"'-' ş t .' T .. k uhtı !ine muvaffakiyet ümidi bil' 
k 'l tmekt d' M L" lo"r ban n erı ea ıye ne evam e y- d · t k · tı' d d "ld' te .. 1 . k ' b. .. n UAume ı ur m rasın~ . ~ 

ı e e ır. . uş - !arını icra için de sekiz kişilik bir he- F k 
1 

. e ısrar e me nıye n e egı ır, vessu ıın anını ırakmamasına rag d .. d . d Jail' hlil d k edilen bu sebeplere binaenı\11 
ka ile akvam cemiyeti arasın- yet vilcude getirilmi tir ormuş. 8 at mese e nihayet mel'.d~- Mamafih bu hal hükumeti Cümhu- men, Tilrkiyeden Yunan muhtırasın- k a mun erıç. e ı t~ e er_ en ha zakeratı akamete uğrayıp ıııl 
da mesai iştirakinden doğabi- Bu içtimada, Fili~ti~de bir Yahu- ~':, ç~~:'::· sSovy~kQ mah!"..~';,"ı~m riyeyi, Yunan hilkilmetinin .cevabi d~ ser?edilen ~elfill ve mütalaatı ta- ın"e~n::'~se~ın~ mu~d~ır ız~hat_a , muahedat ve itilafatı değişıı:'e. 
lecek mahzurlara ve tehlikele- di hükumeti tesis etmek isteyen siyo- Lettonia sef~r:tf.:~e :::e~urgı b~u~ ~~~~~n·~ d 'r.~b.n~sını J.eJıkil ed~n ~~ edince vazıyet şu şekilde görü- keratınıı:'şinkı~aıe~lev~us::ı ':ı':ıa'::~~- halde baki bırakmış olduğu ı~~ 
re dikkati celbetmiştir. M. Lu- nist Ya_hudilerin v.azire? uzun. uza- maktadır. Bu şebekenin feal!yetile a- t:n ımü;ta~ni ı:'ıı~a':~e tunla::'~i; nuyor: .. • . .. kulô ve fili vaziyeti gösteren fikri e- 1hükilmeti ~~mhuriye t~rafetııı' 

dıya munakaşa edılmıştır. Neticede, lakadar olarak muhakeme edil . _ g . b 1 - Yunan hukilmeti Turk tebaa sasiye nüfuz etmemiş görünmektedir ı pılan taahhudata halel ırase . 
şörün fikrince ihtiyatsrz bir su- Yahudilerin Aguda teşkilatının Siyo- mi kişi de muhtelif cezalara~~ ~~raft~n Y~nanıstanca yapılacak t:- smm ve garbi Trakya Müslümanla- Türkiye Cümhuriyeti hükumeti mü: bir tarzrtahkim teklif etmiş"' 1 

rette yapdacak teşebbüşler A- nistlerin teşkil ettiği Yahudi ajansı- olmuşlardır Bunlar Rusyada b,;;' h~yerun ha~ olması lazım ~.elen ma- nnın biltün mallarına vaz'iyet etmiş nazüünfih nokata ve hatta Ankara ı için hakem huzurunda işbu ııı 
vrupa iktisadiyatının canlandı- na iltihak etmemeğe karar verilıniş- duldan mü~evheratı gizlice ••tın : bıyet ve dıgktaer taraftan muzafkerata ve bu malların iadesi asla tasavvur müzakeratının heyeti umumiyesine 1 dat ve mukavelatın ademi i~rıt 

im , . d' 'b' · E. s· · tl · dik' · • - a aşlangıç no sı olduğu tara eynce edilm · "d" 1. . . b d _,ı 
rı ası ve tamırat te ıyatr gı ı tır. ger ıyonıs er şım ı sıyası ve lıp yukarda ismi geçen sefaretin ·t f b 1 k 'f'd' emış ı ı. taalluk edecek bir tahkimin bizzarur ' su ıyetının ve keza u a e .... I' 

gu .. ç ve çetin mes' elelerle karı- iktisadi faaliyet programlarını tahtit memurları vasıtasile ve sefaret çan- muH~~.~ u ~ncaı~.:::.t~ onun· taktrı ı ır. 2 - Mebde ittihaz olıınan atato- i• bu milzakeratı akim bırakmag· a mütevellit killfetlerin ve işb~ ~ ıt 
d 1 A d kilitı d b y . .. .. .. u .. umeti unye mı an ta- . • • . . . . · f . d k ·w 

şrk bir vaziyete koymamahdrr. e e~ e~se gu a. teş . .. a u a- tasile her türlu murakabeden emin yin edilecek bir meblağın peşinen tes kodan yegane kast Yunan tebaasın- kendi hatasile sebebıyet vermıt olan 11:' .az.ıru t~~ C. ece :V~saı_.1ifı 

M L .. .. b bb" 1 . d hudi aıansına milmessıl gonderecek- olarak Rusyadan dı"'n çıkarıyorlar . . ' 1 . .. . d iln ı.... m etabli rumların menafiini hiınaye- tarafın t . . !inh kal • rısını wes uliyetin tespıtı kerl' 
• uşor u teşe us enn en . :r- - vıyesı mes e esı uzerın e m •-a- . . . ayınıne m asır acagı ve d - d d • ticeai 0 • 

1 · · akrir ah' l 11111· ınış. ya giriımeği faydalı bulmamakta ve den ıbaret olup Yunanıstan lehine böyle bir neticenin her türlil ameıt . ~gru an ?ı;ruya ne 
vazgeçme ennı t s ıp e- Ankar ,._ ,__ tı h lb . . ah 

1 
mevzu aiyanet edici bir tedbir .,.kli- mahi tt . la ,.. ka tın" d . J ıçın bu son iki nokta olmalı: . 

· d · tm' bank Leh/standa a mua .... ra nm e g ı va . . . . .- ye en arı o ca6 • naa e ı- kin . . H iki' bil'-"- til' 
~d enhnc,a ~ dış v~ .anmll . Bwl.gaıı:-1•*-da ve şerait dahilinde baılaıi:ııt olduğu- nı haız bul~nmat kta ıdi. di. Diğer taraftan müzakeratın inici- milt:::ştıt~iltlerin:b~el ~ •ııı 
1 are ey etin e mumessı en Avrupa birllğı· eı·z haklıyız nu milkemmelen bilenMiılitelit komi- Bu şekli raeye nazaran Türkiye taı, it bu müzakerat esnaaın~a derpif .. p . . ki rl 
b 1 · ak l mili .~ · b' ~ hilkilmet' ah · d · · · 1 · .. · meksizın derpış edebilece e ,. 

u unmıyac o an euenn !iyon ıtaraf azalarının ou mea'eleye .. ı m za ıa e ve tazının ıçın o unan ıekli hal uzerınde tevakkufa . .. nJI'' 
menfaatlarmı müdafaaya matuf mütedair Yunan müd~tınm mi- muzakereye ıevk edilmit bir borçlu · imkin brakmadığı için mübadele me- Tarzı hal b11dur çilnkii 0 uı.ı" 
çarelerin tetkikini alacaklı hü- Kolay kolay kabili Yunan meselesi için Jul bulunduğu hatayi fishih edebi- aı_fatıru. iktisa~tmi,_oluyor. Müteka- selesine artık ~alnız iki memleket be- teka~il fe~ar~'.klar_ve ıuhnl 1' 
kfunetler murahhaslarına teklif tatbik değildir lecelderinden emin olcfiığu için bu bil ".azıye~erın bu yolda ber'akis edil yninde mevcut bulunan uhut ve mu- sd~sı ~erıne. '.11':18~etih~td fye ed•~, 

. . La Bufgarie böyle huıusta kendileriniıt lıistıyatına mil· ~~oı .. ma.al e!~ Y'"!"'n hilk6metinin kaveiit hakim olmak ve tetkik edile- ı reı.ım tes.'.sını ıs a ff 
eylemıştir •. ~evzu_u bahsol~n VARŞvVA, 20. A. A. - Kurje diyor racaatla iktifa etınektedtı, Tilrk no• h~sn? nıyetının. bır tezahilril adde- cek hal suretleri bu taahhildatın mu- :e~en bu gun~ ~dar muvabl; 
karar suretının gen almacagr Pozanni gazetesine cemiyeti akva- tai nazarının tasrihinde Amil olan dil dileb~ecek ~~tte değildir. Anka- ayyen hudutları dahilinde kiılmak la- ı~an .etme~tir • bu ~sba uıtıl 
zannolunuyor. mm mesaisi hakkında beyannatta bu- . ~of~da çtlcan ve Bulgar hükfune- şilnceye iyice nilfuz eylemek Janm- ra muzakeratı ıçın tespit edilen esas- zım idi. İş böyle olunca ve diğer ta- -ı;u~k hukilmetince yedi ağ ~ 

ERMENiLER ERIVANA.. ~".,n~~deZa~C:ı~n!:~a ı!:;:ı:::Y:.; tininBul 0 .un Tr~mıki: gazetesi olan La dır. Cilmhariyet hilkOmeti miktarı lar Ya_ln,ı~ Ytihunadafn m7~fkaiinıb· siy??et raftan hükmün ancak muayyen bir rihl~ ~uhtı:'dagamyr~sruy~p~facı' 
CENEVRE, 21. A. A. -- Bilyilk taaavvurun devletlerin hukuku hü- garıe: ur .l'.e ve Yunanistan a- tespit edilecek bir paranın tcdiyesH g~ye~ını ıs. ~~gı u.ı edilir~ ınevzua taalluk edebileceği nazarı 1 zar a ısrar 

meclis akdettiği umumi içtimada sıh rasındaki m""'.'ilın halledilme~ı ol- nin .m~~~erata esaı olmasını talep Turkiye hilkilmetınm b~ !1'~akerata -dikkata alırunca Yunan hükumetinin şey ~oktur. , . . ..~ 
hl teşkilatın mesaisi hakkında Çe- ~:,::s~:,~y~~~nı:~ ~:'~~a~~ maıundan b~~~e y~zdığı .bı~. bat- etmıt ıdı. ıse bun~, :V~nan muhtıra, ~eden dolayı ~e nasıl. gır~ımış oldu: milbadelei ehali emrindtn mütevellit . Mubad~le ~es eleıının "';;ı' 
koılovakya murahhası M. Forliğer li ta b'k ld _ .. 

1 
. . Lehis makalede ezcunle dıyor ki: Tilr- sında da ışaret edildiğı vecihle Yu- gunu ve bu hukumetın bızzat kendı 'li h . uah rınde takip edilecek tarzı hat rıt>~ 

esaret mes'elesine müteallik mıika- tanmt tı kro ugun.u s~y kvemıştır._ tiha kiyeden ve Yunanistandan gelen ha- naniıtanda Tilrk tebaasına ait biltiln tebaa11 lehine ne gibi teminatı eveli- mdaesaıha ~ . edyetıahmkim7cmuasıruiln m . e- lince: 30 kinunusant 923 ~ ~J 
. e ar cemıyetı a ama ın _ be 1 h iki' h"k"- tın' .. 1 ,. ""-'· ye d · ı · bul d "'· al t ncın et suret e tesvıye- 1., · ikin' • ddeıı "' 

veleye daır Japonya murahhası M. b dan balı d M z 
1 

ki b . . r er er u u•ue munaseba- emva e vazıyet e_..,, olmasından erpı§ ey .emıt un Uı;unu su . .. allik bul kl'f' . h ... namcnın on cı ma )1 

Polaçios'un .kale~e. aldığı mazbata- h:.. muarı:e ~n 1 
· a e;: .. "ku .1~~- tında bekle.nmeyen bir değişiklik o- '!e .Yu~a.n. hilkilemit~ milltecilerin beca olur. Bınaen.aleyh .T~rkiy~~in :~ m~tetıl f'l unan te. ı:,.':;1;{; u: ı lit mil~ad~le komisy?n~a ıııu 

!ar ile transıt tankıle müvaredat me- . . . u un~n uç~ ıt f lacağıru gostenyor. Son defa teati ıskaru ışını daha fazla ışkfil etmemek badema, Yunan hukilmetının mute- . aı:ı a . ve ı e_n gayrı tat namenın ıcrasınm ıgtıl zam • 
s'elesi hakkında İspanya murahhası devle_tlerının bıleLehıstan lehınde rey edilen notalar gerğinliği izale etmek için en ufak bir iadeye bile muvafa- halli bulunduğunda şüphe olmiyan bık bır_ teklif oldu~ tez~~ur eder., tedabiri ittihaz ve itbu ınul<3 • 

M. Konyan'ın raporları kabul edil- ve~ş olduklarını ka!.ded~re~. b~un şöyle dursun, eski dargınlıkları 0 ka- kat etmemekte ve mevcut ukut ve hilsnil niyetle hakkaniyetperverane F.ilhakika Yunan h?~~etinın telek- · menin• tevlidedeceği bilcuııılıiı' 
-.tir E . h . 1 . E . Lehistanın Avrupa zumreı duveliye- dar tazelemiş oldu ki eğe C muahedatın ahkamı 1912 d be . bir tasfiye icrası kabil oluncaya ka- kisı muahedat ve ıtilafatta mevcut vermek hususunda vasi sal"''(..4 

~:ı · . ~cru °:'~ acır e_nn nvan sinde işgal ettiği mühim mevkiin bir · lh . fikir r encv:.e .. . , en n ,., . ahkamın yerine kaim olacak yeni ah4 
1 

• - 1•tas111 ' 
cilmhurıyetı dahılınde ıskanlanna d lili ld - .. 

1 
. . nın su perver cereyanının nu- hayati menfaatlennde zarara uğra- dar, ahkfunıahdıyeye merbut kalmağı k. h . . .. d . b 1 ı bahşetınış oldugundan ve f• 

dair Nansen projesi dahi kabul edil- e 0 ugunu soy emıştır. fuzu altında bulunulmasa Balkanlar- makta bulunan pek çok Türk tebaası istemesinden ve mevcut muahedat ve am .ta. :r~sıne mute ~r u .uı:ıan 1 lecek emval, hukuk ve men~ 'f.'. 
miştir. ~Im-yada da tehlikeli bir buhranın zuhurundan esbabı emlake haklarını iade ettir- itilafatın kendisine tanımakta oldu- °'.esaıyı a ~me arzetıne gayesı",'. ta 1 allık bilcümle itirazat koını;:,ır 

TESLIHATIN TAHDİDi • korkulurdu. Bunun bir misali, güya meğe kafi gelmemekte bulunmasın- ğu hukuktan yeni bir feragatte bulun ki~tınektedi~. Halbu~ı Yunan huku rafı~~~ sureti .• ~at'iyede ·~ 
PARİS, 21. A .A. - Cenevrede Suı kast yapanlar komıu.s.~n? k_artı . tecavüz maksadı dan dolayı yapml§tı. İ§t~ emval me- mağı arzu etmemesinden Yunan hü- metı de. ta•Wk: _eder ki mukav~latın mek lazımgeldıgınden ve. ~ ~ 

teslihatın tahdidi mes'elesi hakkında Alman gazetelerinde okunduğuna besledıgı ıddıa edilen .Türkiye hak- s'elesine hakim olan pisikolojiyi bu- kilmeti mütehayyir olmanıak lazım- bu veçh~e tadili~e ancak her .iki ~.ev- raftan Atina itilafın ameaıoı~.,ıı 
cereyan eden müzakerelerden bahse- göre Almanyanın muhtelif yerlerinde kın~,• Yunan g~etelennin neşriyatı- rada aramak Uzun olduğu gibi Tilr- gelir. Diğer taraftan son müzakerat- Jet ~alahıyettardır. Ve bu tadıl mute.- mi müteallikası da bu saıah•Yu~ 
den Entr:ınsijan ı;azetesi eski itilaf- bir takım aui kastlar yaparak etra- cı:<· La B?lgarıe bundan sonra Tilr- kiye c.ihetin~en. müzakcı:atı idare e- ta Yunanistan tarafından hiç bir iade ka~il f~dakiirlı~r ~e s~uletler e~a- yit eylemi§ bulunduğundan ~ılP 
larm yemden tetkikine Fransa mu- fa dehşet aalan bir takım adamlann kıye ~eyhın.de Yunan matbuatının denlerın yenı mıizakerata mebde ola- mevzuzu bahis olmadığım iddia eder sı ~_erınde ~ustenıt m~akerat . ıle leye müteallık bilcümle rn~ 
rahhaslannm bilıi kaydüşart muhale tevkifine devam edilmektedir. Son ya~gı negnyatı mevzu bahsederek rak tam bir ıtatoko esasmda israr ken Yunan hilkftmeti bu mecburiye- kabili husuldur. Beyn~el mahıye- kul ve kabili icra bir surett:ı,V"ı }l 

fet etınekle çok iyi bir harekette bu- gilnlerde yaptlan tahkikat büsbütün ne~cede diyor ki: . göste~mele~Dİ? se~bi ~e keza bura- ti.n balada mevzııubahlı _ahk.imı ah- ti. ~aiz bir i~fnam~nın tadil ve t~g- derpi§ .~ylem_e~~ bul?"an u ~ 
!unmuş olduklarını yazıyor. İtalya, meraklı bir aafhaya girmiştir. Ge- . KullaruJan. bu lisana hayret edi- da m~ndemıçtir. Filvaki Lozan mua- diye muktczasmdan oldugunu bitta- Y~ hasr.edilen .muz~er~~ ye~e temamıı tatbıkini temın hu•"' ef"'ı 
Ja~nya, Felemenk ile berri devlet- çen gün Berlinde bir adam kaybol- lır, fakat keyfiyet .şudur ki Yunanis- hedesmden ve dokuz numaralı pro- bi unutmiyordıL Vaziyetin icabatı bır hakem İkan;'esı ~ey~ıy~tın~ ne bır hasıran muhtelit komisyon~ !ti 
lerın hemen hemen hepsinin bu me- muş, izi bir tilrlil meydana çıkanlac- tan bu ~aftan bır tecavüze oğra- tokoldan '!Olfra yapılan bütün muka- mantıkiyeaine göre bu pefin iade kc- maacbakı ne bır mısali bıttabı mev- eylemektedir. Metinlerdeki 

1 ~· 
s'elede Fransız murahhaslarının bu- mamıftır.Bu esrarengiz gaybubet su- ?':'lrtan cıdd~ endişe ediyor. Onun velit, muhaberat ve milzakeratın es- yfiyeti iki hükilmet beyninde her han cut değildir. Türkiye ahdi rejimden rahat müvaceheıinde Mıılıte:;.,j 
lunduğı tarafı iltizam etmi§ olmala- yi kastçıların yeni bir faaliyetine at- ı~ Yun'?' .hilkilmeti beynelmilel te baht Yuı;ıanistanm taahhüdatıru ifa gi bir tasfiye usulünün §artı eaasisini ihtiyacata tekabül etmiyen ve mad- badele komisyonundan t~~ 
rı bu murahhasların esasen metin !ediliyor. ~n.~ttan r.ıtifııde çarelerini aramakta- etıneme;ıı olmuş ve mes'elenin her de teşkil etmekte idL Miltekabilen iade deten tatbik edilemiyecek hiç bir nok münhasıran kendisine aıt ııiıı". J 
olan ve muhafaza etmeleri icabeden Mütemadi arattırma neticesinde dir. fa yemden mevzuu bahsoluşunda prensibine müstenit bulunmiyan bir ta bulunmadığı kanaatında olduğunu salahiyeti gayri muaddel ab · "/ 
~ev~~rini bir kat daha kuvvetlen- bir şapka ile bir baston bir deste a- 1:" Bulgari~ timdiye kadar Türki- T~_k "'!babı ernla.ki için vaziyeti filiye tasfiye şekli olsa olsa mephusiln'anh daima ityan etmiştir. Türkiye her han diyeyi ihlal eylemekeizin n~ı 
dırmıştır. nahtar bulunmu§tur. yenın Yunanıstana kal}! azami su- degışmış, halbuki vaziyeti hukukiye mukavelatı akteden iki devleyin karşı gi bir taahhüt ve ya killfet der'uhte tirdat etme\: HilkQmeti C 

İNG!Llz TEKLiFi Asıl sayanı dikkat olan cihet bu e'- rette hüsnü niyet gösterınİ§ olduğu- Türk tebaasının ve hem'ırklannın lıklı fedakarlık ve müsaadeleri saye- etmiş olduğu noktalarda bu rejimi için imkansız bulunrnaktadıt· pl 
CENEV~. 21. A.A. - Lord Ce- yanın bir gemide bulunması ve bu ge nu bilhassa kaydetmektedir. T ·vt•k R•• •• B İ ARAL.4rJ ı 

cil, M. Politisin tahtidi teşlihata mil- minin de hüviyeti anla~amiyan bir e 1 uştu eyle M.I Baş vekı·ıı·mı·z· lstanbulda 1 AD L BEY y . t) i 
teallik teklifini kabul etmiştir. adatn tarafİndan bir müddet evel sa- Romanyada Grandi arasında . Malaty~.· 20 .. (MillıY~si f.' 

/ta/yada hibinden kiralandığıdır. Tahkikata SiYASi MUHAKEME ANKARA, 22 (A.A.) -M. Gran- İ p H k • • • 1 Baytar . mu.fc;,ttışı ~uı:ııı~ 
Y 

. d ğ' .ki.ki göre bu gemi kiralandıktan bir giln BÜKREŞ, 21. A. A. _Sabık mi- dinin İtalya hariciye nazaretine tayi- Smet Ş• Z. pe Samimi mef8Slm e bey şark vılayetlenn.dafe JllÔş 'ıı 
eni e iŞi 1 er sonra da Berlindeki adamın birden- ralaylardan Stoyka'mn idare ettiği ni münasebetile hariciye vekili Dok- tesyı• edı·ımı•sıerdfr bakarinin sirayeti etr piY'!: 

ltalyada son günlerde idarede ye- bire ortadan kaybolması vukubulmuş faşist tetkilatına ait muhakeme nl- tor Tevfik Rilştü beyefendi ile M. , , tişatta bulunmak üıre. ·ı ,.. 
ni bazı tadilat yaptlmaktadır B tur. Fakat kaybolan adamın ikamet hayet bulmu•t St ka b' Grandi arasında •u tel-aflar teati e- ANKARA 22 (T l f l ) B kil İ H t ki d h k t di Elıııı _., . . . . : aş: ettiği otelde bıraktığı elbisesinin ce- , ur. oy ır ay hap- dilmi•tir: , .,. ""'" ' e e on a - aşve smet paşa azre - r en are e e p Oiİ"' 1 
vekil M. Mussolınının uhtesındeki binde bir mektup bulunmuştur. Bu se ve 20 ley nakd1 cezaya tersanede , leri 8,20 trenile Istanbula hareket etmiştir. Trenin hareketine latya Sivas Erzincaıı, ~~J 1 

diğer nezaretleri bırakmasile başla- k vazife gören ilç zabit ile yedi usta lTAL YA HARiCiYE NAZiRi İ p H h 'B b 'rt E rurrı ta O'. 
yan bu tadilat amele teşkilatında da me tuptan kendisinin suyi kastçılara başı ve işçi muhtelif derecelerde ha- M. GRANDi CENAPLARINA • üç dakika kala Seryaverleri Atrf beyle birlikte smet aşa az- ane a?' u .. rzu ...r ıılııt1ş.~ 
bir takını deg·işiklikler yapıldıg-1 bı'r para verdiği ve bunlardan bir çoğu · ı mahk·' Uhde! devlet!•rine tevdi buyuruJ retleri ista.sY_ona .. geldiler. 1.stasy. onda .Han .. 'ciye, Maarif, Srhhiye, Karsa gıtmek.uzre ın d~sı.v.~ 

ile alakadar olduğu anlaşılmaktadır. pıs ceza arına um edilmiı -ZB • İk M lli M daf kili d U J d k H kimh k:a~p l ~ 
zamana tesadüf ediyor M_ Musolini Bu adamın, münasebette bulundu- kişi de beraet kazanmıştır. ' lan yüksek vazife münasebetile en tısat, ı u aa ve en, evaır ruesası, mum an ar- geçer en e an ı11ol>' ·I. 
şimdiye kadar_ fa~rikalarda bulundu- ğu, para verdiği kimselerin bir takım samimi ve har tebriklerimi takdim ma kumandanı tarafından teşyi edildiler. rında rakip olduğu oto &e'';ıl , 
rulan ve .kendılerıne şayanı itimat a- suyi kastlar yaptıklarını öğrendikten 40 MİL SO~AT .•• 1 ederimşimdiye kadar müteaddit def'a Baş•.ekıl Paşa, teşyi edenlerin ayn ayn ellerini sıkarak "Alla- zeye uğrayrp 15 metre eô' ..r 

i
damlar _!•ye bakkı1l~n mem.~rlann. b.ıı- sonra intihara karar vererek kendini L?dR1ENT, 2 ı. A. A. - Verdun tanın mı§ ve tetviç edilmiJ iktidar ve ha ısmarladık!" dediler. Paşa Hazretleri, vagona bindikten son- ğinde bir dereye suk:utette )~ 
unmasma artı uzum gormemı§tir ralad • 'd tt - t h . torpı o muharribi 40 mil sür'atle liyakatinizin bu suretle takdiri bana . l .. f' b' f "k "B'l - ba - d - r sur ( r 

Bu kararın ehemmiyetini anla k -: ki ıgı gemı en a ıgı a mın e- hareket ederek bütiln cihan reko- hususi ve kalbi hissiyatımın teyidine ra teşyıe ge enlere mülte ıt ır nazar at ettı ten sonra: ı - sag cagm an agr şttl .' l 
çin ~aşistl!ğ.in. bundan evelki :~el;- dilmektedir. runu kırmııtır. yeni bir fırsat bahıetınif oluyor. mem .ki 1st~b~ldıı. da An~arada bulduğ~ gibi meb'.:111 çiçek r~lanmasına sebep olmı:ıtet 1\,ı 
re aıt tarihını hatırlamak icap edi- İntihar edip etmediği, yahut bir sui TURKlYE CUMHORIY.ETI bulabılecekmiyım? Mamafı çok kalmryacagnn. 3 - 4 gun sonra dıl b~y Mal~tr~ mem ted9' 
yor. . . kasta kurban olup olmadığı kat'! su- ESKi BiR RUS CENERAU . HARlCIYE VEKiLi DOKTOR avdet edeceg·im."' buyurdular. . tanesıne getınlıp tahtı 

F tl ilk 1 rette hiç belli olmayan bu adamın hü- NİS, 22. A. A. - Bokıer i•yaru TEVFiK RUŞTU BF HZ ~ 
aşıs er eve .920 .senes.inde İ- · · d b' .. r· d km esnasında Çinde bul • • · Maarif müsteşarı Kemal Zaim bey paşa Hazretlerine emir bu alnumştrr. I~ 

talyarun bazı şehırlerındeki fabri- vıyetı e ır tur u mey ana ÇI a- unan müttefik Hiricite nazaretine nasp ve tayi- di . lan fi . . di İ . . ceVe . 
kalan işgal etınişlerdi. Halbuki o za ':şı~ieıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıı ~':"'~t~~r~ ~ ~aha ~nra Bahn mu- nim münasebetile hakkında izhar bu- yurmuş oldukları ken esen o zık kitaplanru ver • smet Tayyare ıle bır ··r~ :· 
man bu fabrikalar amele tarafında~ tik edilmesini istiyorlardı. Şimdi dıti U:·" ~ '; os~na11~man- yıırulan sevimli sözlerden bilhassa paşa Kemal Zaim beye hitaben: "Kemal bey efendi kitaplar, ye- Travemuende 22 (AA) 1': cJj''f 
işgal edilerek işletiliyordu. Amelenin Mussolini böyle bir teşkilatı resmi Va e 

1 
ı~ o kan d' . u~ ~ra e~.den mütehassis olarak zatı devletlerine ni yazile midir?." diye sordular. Kemal bey cevaben: Henüz ye- yük erkan harbiyesi harel« 5,fı 

0 zaman teşki~ ettiği bir takım he- surette muhafaza etmeği reddetmiş- tr:~s~ a~~e :~k~:nru ;~rıse gotüren en har .tete.kk_ürle?mi takdim ve P.ek ni harflerle tabını yaptıramadan. Paşa Hazretleri" dedi. İsmet reisi Kem~I paşa refakatıod~rli~' 
yctler vardı kı bunlar fabrikaları tir. Fakat sanayi erbabına bazı mil- d - hç ld Y. . yaşında ol- kalbi hialenmı teyıt ve tekrar eylerım paşa• .. T ld • halde 13 d' 
mürakabe ediyorlar kendilerine şa - ugu a e vefat etmıştır efendim "F. k b' . h f . • mumessı ı o ugu 1 ı's ve ıa .. f 
yanı itimat ada 

1 
· d . d A- saadekarlıkta bulunulmuştur. Ame- · · a at ız eskı ar len unuttuk. Onlarla okumakta müşkülat tayyare ile buraya ge rTI ' 130,~1 

m ar enıyor u. - le heyetleri kendi mensup oldukları ALMAN BAŞVEKlLl ITALYADA KATOLiK k. K' kı d · h fl l · · · , d · r · ti bilyuk il' 
rı;ele?in intihap ettiği bu heyetler labdkaların amele ve patronları ara- BERLİN, 21. A. A. - Rahatsız- GAZETESİ çe ıyoruz. ıtap ya n a yem ar ere yetışır mı? ' edıler. Ke ım~nını zıyare. 7 kik cıı<' "' 
şımdıyc kadar mühim bir rol oyna- sında çıkacak mesailin halline karış- lığı tamamile e-cçmiş olan M. Mili- ROMA, 21. A. A. _ Katoliklerin mal beyde kitabın yeni harflerle bir buçuk ayda ikmal edilebile- denız tayJ'ilresını" tethir t•t•!~~ 
mamakla bcrahcr Mussolini tarafın- miyacaklar, fakat diğer fabrikaların ler ayın otuzunda yeniden içtiıiıaa efkarını neıreden Korriyer gazetesi ceğini söyledi. O sırada tren kalktı ve Başvekil pek samimi bir Kemf~J Kena.nl pa~~·g·l~ yerrı"g:e 1 
dan da<>ıtılmamıştr Am 1 . b h h' l ·1 1 . d k' . . • . . . şere ınc verı en o 13crl"' 

11 
. ~ '· · c e ıse u e- sa ıp erı e ame esı arasın a ı mesai- başlıyacak olan Rayhştağ meclisinin n•!lriyatını muvakkaten tatil etmiş- surette teşyı edıldi. Paşanın berabennde Hakkr Şınası paşa Tev- sonra gene tayyare ile 

Y rın resmen mcvcudıyetleri tas- lin hallinde rey sahibi olacaklardır. açılış celsesinde hazır bulunacaktir. tir. fik Kamil bey ve seryaverleri vardrr • det eylemiştir. 



!koıiomi- · 
Parlamentolar kongresinde 

5-Giimrilk tarifeleri 
~ meselesi 

1 mahkemelerdi: 
ı MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ D le b . 
"-...... -----~-- ;fi e ı u .. eyapar, mı yapar .. 
--------·--------- Miifltehi maznunun aklından 
Denizde 'ili~~-\ Taygarecı111ı zo;u olmasına miiteessirdi ! 

Canav-ar-düdükleri €Z7:!? ;~ff}j- Hava kulüpleri 
katıfll b' k · kik . B ~le . ır erede parlamentolar kongre11 tet etsın. u me S li h al d f l · d ~. tlh §~diye kadar bakmayan kalmadı· Akvam Cemiye~ b~- is · av ar a se er enn 

llirr·an. ticaret odası, hükfunetlerin herbiri ayrı ayrı tetkik etti. tanzimi için Sarayburnu, 
S b k l TT. d f Müşteki (H.) efendi, hadiseyi töyle anlattı: a l a l ... e a Tayyare cemiyeti sivil tayya - Diikkinnnda oturuyordum. Yalın ayak başı kabak biri gel 

eciliği teşvik için Istanbul, di. Başladı ağız dolusu küfretmeğe •• 
ı liilerUr~u haı edilmiyor. Şimdi de politikacılar tetkik hevesine düş Kızkulesi ve Fenerbahçede Kendisini gakala-

ltt. akalnn halledecekler mi? malı lstlge belıl'lgl 
I mir B d h 

- Durup dururken mi? 
Z ve ursa a aya - Evet .. evet .. Hiç bir sebep yok. Derken efendim, cama biı 

Yar '~le bir cihan ekonomisi meselesidir. Gümrükler yükseli- öttürülecek... n "' 
.. li~~ 1Güınrilkler ihracata mani oluyor, istihsali durduruyor. İs- bıçakla vurdu 

spor kulüpleri açacak yumruk indirdi. Bu zamanda öyle bir camı, bendeniz elli liraya 

.. .:''ııa d ı Tipili ve sisli havalarda liman mü- İzmirde açılacak Hava Spor klü-
~ lıı>ıa· Urunca, işsizlik bqlıyor, amele kalkmıyor, socialisme nakalitının durmaması, bilhassa se- Evelki gece Vefada ekmekçi Ah- bl1nün menıupları, tayyareye binecek 

yaptıramam. 

Doğrusu fena halde canım sıkıldı. Arkasından seyirttim. N<ı 
gezer, herif motosiklet gibi kaçıyor. Tutamadnn. Şimdi kendisin 
den hakkımı istiyorum. 

l:ıj gı Çıkıyor. vahili mütecavire seyrü ıeferlerinin met paf8 medresesinin kurfunlanru leri gibi yavaı yavq tayyare idare 
V~ le~ıO~lat; ki, liberal, yani serbest. g~inu~lk olursa ~e~. i~tihsal intizamını kaybetmemesi için tahlisi- sökmekte olan aabıkalı takımdan Ve- etmesini de öğreneceklerdir. 
~ek~k artacak, hem de türlü ıçtımaı hareketlenn onune ge ye umumi müdürlüğü limanda yeni datı o esnada dolaşmakta olan bekçi Avrupa ve Amerikada bu tekilde 

S tir. bazı tesisat vücude getirecektir. Dervit ağa görerek yakalamak iste- pek çok spor ldüpleri vardır. 
on gümrük Tesisat Sarayburnuna, Kız kuleei- mit isede Vedat bıçağını çekerek Der Tayyare; şimdi halkımızın yalnız 

loııra A arttırma yarışında Amerikalılar öne geçtikten ne, Fenerbahçeye canavar düdükleri vİ§ ağanın üzerine hücum etmiş ve askeri idarede gördüğü ve hakkile te 
ılıtac~t Yrupanın telaşı buhrana döndü. Yeni dünyaya milyarla koymaktan ibaret olacaktır. Bu dil- sol böğüründen yaralayarak kaçma- mas edemediği bir şeydir. 
~r Yapan Avrupanın akıbeti, eğer Amerika yüksek duvarla dükler elektrikle öteceklerdir. Kız ku ğa başlaOUJtır. Bekçinin çaldığı dü- K.lüpler açılınca gençler tayyare-
biıiy,~~sde: f~lakettir. Zira, Avrupa için satış pazarı, ne iştira ka- lesinde elektrik yoktur. Bunun için dük sesi ve etrafır._ istimdadı üzerine !erle gezintilere başlıyacaklardır. 
~lh~ ÜŞu~ Avrupadır, ne de Asya, Afrika gibi yerlerdir, mün elektrik şirketi ile müzakereye ba!- polis memurları yetişerek Vedadı ya Bizde sivil tayyarecililiğin taamü 

t ~• zen !anılmıştır. Sahilden kuleye kadar bır kalamışlardır. mü; hava epor klüpleri teşkil ettik-•te b gın müşterile dolu Amerikadır. k . s b a s= kab'J 1 kt ıı.a:.:: uU eh . • d 'd' ki kablo geçırilece tır .... ?~~y .urnun. AHÇI MiRZA NAZLIYA ten sonra ı o aca ır. . .... .:...~ emmıyetteki gümrük meselesirun osyesı ır • O konulacak canavar dudugu sıs ve tı- TECA VOZ ETMI Bursada açılacak spor klubu ıçın 
~ y ilbu masaya atıla atıla, nihayet parlamentolar kongre- pi devam ettiği müddet zarfında u- H d ah M' Ş dükki küçük Gölde, Istanbulda (Kadıköy) 

ıt,,_ eş masasına dü.,tü. . • zun uzun ötecek, Fener bahçedeki daocab. paıadaa be ~ı ırza, k:ta ,_ - de birer meydan hazırlanacaktır. 
v••gre \i ., . • .. . be . lik f tlalar run ır ay n rı çalı§ma o ... n Ge 1 . • alruz Ka d . t~ k po tikactlarma, bu korkunç davayı hal için, sağa hoş düdtigun sesı ıer aanıye . da~ d" Nazlı ismindeki kadına gece tecavüz .

1 
nçdeğil~mızh Y ril rad ve e~ 

Cıi... e , sola tehdit t alınak tı'kl · · h li la devam edecek, Kız kuleaın e u- ttı'". d k 1 spon e e , ava spo e e me§gu ·"'"" diişec avru gymnas ennın ay yoru- düğün sesinde ise fasılalar daha ~o~ e gın en ya 8 aruruıtır. olmağa ba§lıyacaklardır. 
~ ektir tahmin olunur. N· ve daha kısa olacaktır. Tipili ve sısli HAMAL MUSTAFA KARISINI Tayyare Cemiyeti tarafından İz-

Yazıtar 17, 18, 20, 22 EyUUde çıkmıttır. havalarda kaptanlar bu seolere göre VURDU . mirde (Hava Spor klübü) namile bir 
• • • mevkilerini ta~n ederek yollarına de Unkaparunda Arabacılar caddeaın- ldüp açılacaktır. GÜl\ri"n.. T vam edebileceklerdir. Düdükler kıt de 1 numaralı evde oturan hamal Tayyare Cemiyeti; bu ldübU tesis 

(°'\ •• •• J.,, U l~ İK TIS AD l HABERLERİ gelmeden eve! yerleı '.ne konulacaktır. Muatafa uzun zamandanberi kavgalı için hazırlıklara batlamıttır. \kU YENl BiR ŞEY DAHA oldufu lı:aruı ZUlfinaz hanımla gece Gençlerimiz arasında tayyarecili-lllruk t if • · t tbiki" akl t Tahliaiye umum! müdürlülü Ka- kavgaya tutufmuı kadm, kocasına fi ti.mim için açılacak olan bu lclüp-
ar estntn a zamanı Y aş 1 radeniz bofuı haricindeki fener du- bir çok ağır s6zler söylemittir· Bu- ler, İzmirle beraber Istanbul ve Bur-

X..nda •• mrükl d f li t rttl basını de yeni listem tahlisiye ııa- nun üzerine hamal Mustafa sustalı sada da açılacaktır. '( •ııı 6 1 n gu er e aa ye a mandıraları ile tebdile karar vermlt- çakılını çekmit, kar11ını ağır surette 

Hakim, evrakı okuttu· Vak'a hakikaten müştekinin dediği gi
bi olmuştu. Yalnız fazla olarak mütecavizin aklından zoru -0ldu 
ğu bir mahalle ilmühaberi ile tevsik ediliyordu. 

Hiikim dedi ki: 
- Bu adam, deli imiş. 
Müşteki şaşaladı. 
- Deli mi imiş?. 
-Evet, bize öyle yazıyorlar. Yi· 

sin? 
Düşünceye vardı: 

· :ıvanda ısrar edecek mi-

- Ne diyeyim bilmem ki .. Ben o camı, bu zamanda kaça yap 
tmrnn. 

- Demek davadan vaz geçmiyorsun .• 
-Hayır! 
- O halde biz de kendisini tıbbı adliye gönderiri:ı:. Bakalnn 

tıbbı adli ne ' der? 
Mahkeme bunun üzerine maznunun muayeneli için tıbbı adli

ye sevkini kararlaştırdı. 
Müşteki de •• ümidi kırlınış süngüıü dütk:ün bir haldı uloDll 

terketti. 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ ~~ ,.fıllaııiik tarıfeal tetrinievelde temin edebilecefl de ili ve edilmekte- tir. . . yaralıyarak kaçmııtır. Mecruh. k~- Eman ette 

'""'le tceğinden ithal.lt Jilmril- dir. Bu pınandıraların kendi kendine ~ hastaneye yatırılmııtır. Carih ı- Ü • An . 1 b duk il ntı, ~çıkarına faaliyeti günden • Palamut balıklan_ Balık mev- yanar 9 metre yüksekliğinde fenerle- ki saat sonra yakaiarunııtır. SkÜdar h8ftl asını lp e Oğ tan S0Ilf8 balta 6 
~ . ktadır. aini baflamıt addolunabilir. Fakat ri, kendi kendine çalar kamFala':' YAVRU AHMED[ ARKADAN R f • •• ' 1 alı . ·~ttiıı~ bütün bu mal çekme faa- mevaimin en mebzul balıfı olan pala ve ~iali, tipili hav~.~da ~endı ken:~ BIÇA~LAMIŞLAR ay erştyatı SUr at e parç yan Canavarın IDUhakemeSt 
~p ı1of:"•n gümrilJı: antrepolan mut Uç ıün evell ateı pahasına satı- n~ oter canavar dudüklen v~~· Mezbahada mustahdem Yavnı Ah devam ediyor Dün ağırceza mahkemeainde ana-ıtılan bulunmuıtur Nihayet Ahmet 
. oıı_ . dur. lırken dün birde!'~ire ucuzladı. gwı mevcut dubanın 29 am~ ~ v:. ~~t gece saat yirmi üçte ~ez~a . sını parasına tamaan öldüren Ahmı- Tıbbı Adlt tarafından tahtı müphe-
~~lı:ltrden b f Bunun sebebını balıkçılar havanın dır ve senevi masrafı ~4 b'? lira 1 onünde dolatırken çoban Huanü ıs- tl'sküdar tramvayının Haydarpaıa din muhakemesine devam edildi Ah- deye a1ınm.q ve ehli eti cezai e e 18 ~ .ı.ıı. nlha u :ı-1 ç'.::'e ~~- dün geceye kadar düzelmit ve deni- Bu ıamandıralarda ıae hıç ame e minde birisi arkasından yavaşça gel- ya temdidi hattının inıaatına fealiyet- medin vekili Sabri B. mamun..;. ya- hip birhaletl nıhiycJ oldılt a!Jk mİ 
'-dır. ~~"llıı edece~~ ı~olunm~~ 2in fırtınaaız olmaaına atfetmektedir- o~acaktır. ~eneden sen~ye buba-_ miş, elindeki kamayı Ahmedln ar- le devam edilmektedir. İskeleden Ka- tının 14 olduğunu ve bunu phitlerle tereddi ve zaif abllklı oldufu tespit 
~tinını altı günden sonra artık ler. ya iki ~~.ıe .. gı~~ek, .f~n.erın yanın: kasın~ yaplftıtmıgtır. raca Ahmede kadar olan kısımda ray- ispat edeceğini söyledi. Müddei umu- edllmiı. Bu Perıembe günü afır ceza 
!it, ııı . n bey1.nnam · ki ta İki gündenberi balıkaneye her gün sı ve duduğun otmesı ıçın llz";' g - Carih hemen kaçmıştır. Mecruh ların yatakları yapılmıttır. Yeni hat mt muavini Burhaneddin B buna lü- mahkebeainin bu müthit ana katili 
\al~~Ucibiace ınaı 1~=t :.kam- 70-80 kayık dolusu pllitmut gelmek len bir ••?elik .~c~ayı .koyup. av :~i~ ifadeye gay~ muktedir bir halde Ba Teşrini saninin ilk haftasında itle- zum olmadığını, 17 yaşın~ olduğu- hakkında karar vermesi muhtemeldir. 
~olacaktır ç tedir Evelki gün çifti 90 kuruta ka- deceklerdır, Duduk .rütubetın. ~ 1 lat hastaneaıne yatırılmıştır. Carih meğe başlayacaktır. Yeni hattın ik- na dair elde bulunan nüfua kiğadırun ARKADAŞ! DiLBERi öLDüREN 

~:'t\ttiilı:Jerd . ' . . dar ;..tılan palamut dün birdenbire ile ötec~k! fener denız ~e?erler~? ; .. 0 yakalanmıştır. malinden sonra iskeleden her üç da- muteber olması lbnngeldiğini söy- FERHADIN MUHAKEMEsl 
Oldu ıne llazar~ tundıki mu~elenın 25 ili 40 kuruıa kadar inmiştir. d.':'~':' gıbı hararet,kte~'!!e an~~~= YENi POSTANE ÖNÜNDE kikada bir bütün hatlara arabalar ledi. Vekilin talebi reddedildi. Muha- Bayazıtta elektrik tirketi önünde 

,..~ 161le11ıııe~~ltı misli fazla Bu ucuzluk karf11Inda tuzlayıcı- s~u~gece y~n~c\, dl :endine ça- SiLAH SESLERi kalkacaktır. ,.. keme bittiğinden Burhaneddin B. id- arkadatr ve hemıeriııi Dilberi o1dürea 
~ "'ler ter e · !ar, alıı-verige koyulmutlar ve bu yüz d g rn~ tesır etlen de ancak Tahtakale sakinlerinden hamal HILELl TAKSiLER dia dermeyan etti. Müddei umumilik Ferhadm muhakemesine dün afzr ce-

lllttıııe~fta.n ithal edilen malla- den balıkanede bir hayli alım aatnn l(aca~~)r.J' u sure f e a~·~:ak ve 34 Mehmet gece geç vakit yeni postane Bozuk taksilerin teftitine devam Ahmedin eıya ve parasına tamaan za mahkemesinde devam olundu. Düa 
ihtiyacını iki üç sene olmuttur. ~ 3 li dıra 0~s~~5{ lir~sı tasarruf civarından .geçerken evelce kavgalı edilmekte olup yeniden bir takım annesini öldürmek filinin faili olarak kü celcaede plıit Hilmi dinlendi. Mil. * * * b~ ~ ';:'. k~ bulunduğaı l!attal ile Bekire tesadüf §Oförler hakkında takibat yapılmak- tecziyesini istedi. Bu müthiş cinaye- mi vak'ayı görmediğini ve fakat Fer· ICaftSbi B 22191929 e mış 0 ca · etnıiı, ka".~aya tutuşmuştur. İki ra- tadır. Taksi ihtikirının esaslı bir tin tafaillitı ıudur: 929 senesi kanun- hadm Dilberi öldilrdüğünü ifittiğinl 

~ 1$'tıl«Aı• O OrtJBlll Maarifte kibinden #yak yiyeceğini anlıyan surette önüne geçilmesi için taksite- usaniıi batlangıcında Beykoıun Sıra- söyledi. 
~dalla l.lu..u. TAHViLAT Melıme~~~a batlam!f, bwıwı il- ri bozan §Oförler hakkında tiddetli pınar kariyeoinde Hüseyin oğlu 17 Hadisenin yukuundan evel Bqazıt 
' •"llıhlde ı ı: oo: .AHdolıJ ~ l =~·: Millet mektepleri zerine Ba\taCarkasından Uç el ailSh cezalar tertibi zımrundıı seyrüsefer yqlannda Ahmet a°!'esi Fatmayı da- taki sıra kahvelerden birisinde otur-

hll •"-it J'Olı 
6 50 

D. Y. ._ T: 40,- a~gtır. ~kir yakalanmı§, diğerle- nizamnamesine bir madde ilavesi ğa .odun kesmeğe gıderlerken ~vve- d.uğunu ve Ferhadın bu kabv~ çilr 
Thll prt..ı 4Ji0.0I Talimatname hazırlandı n kaçllll§t:ır. diltünülmektedir. UI ıple boğuyor ve sonra cesedı bal- tiktan aonra katli yaptıfını ilive et-

~' SlN.,'TLu. ı:ıettırtt ıırt.11 • oo.09 1KI KAHVEcfNfN REKABETi EVKAF SULARININ VARiDATI ta ile parçalıyarak gömüyor. Fatma· ti. Bunun ilzerine maznwı velı:ill e• 
4a........, 11 65 IWııım şırtcıı. 16 75 mekteplerin kadrosu KunıkJır.ıda kadırga caddesın· de E k f 'd . d eh t' nın gaybubeti köy halkının nazarı ki Ietanbul müddei unıumtsi Esat B. l ~ •~. 8 p 11 ,. v a ı aresın en t remane ıne dikka . . !bedi k di . 1 . . l ""'....,,Yola H 80 ' 1$& mu ılrkeıt teVSi ediliyor kahveci Avadiı ile karıısında bulu- vakıf sular devrolunduğu halde bun- • tını ce yo~, . en .•ı~e. s'.'ru.: nraset va~f!İl! maznun ve ya~· 

il. a •y. '- 71 75 . • . • . . nan kahveci Tanat birbirlerile rakip larm varidatı henüz şimdiye kadar d~gu zaman mlsafırlığe gıttığını so- tülden h~gı~ eve! çıktı~ sor-
l 1t s..!"t.. n,oe Çl:IU.P.:I\ ı Teş~ınısaı:uden ıtibaren Millet olduklarından dün gece Avadis mü- devredilmediğinden Emanet yeniden yliyo~. .. . . durdu. Reıa Liltfı B. bu aualin varit 
t, 't.:'""l 38 50 mektepten yemden açılacaktır. ~aa- şterilerinden Hayık ve Kirkor ile t bb" t b lwımua e a 'd t t Bır gwı şehre odun getıren bır a- olmadığına karar vererek aormadL 
~ ~ A. S. ıo 00 Loadıı 1005 75,00 Nt"J'O•k 0,48 25,00 rif vekaleti halk terbiyesi ıubeaı ta· Serimi iyice sarhot etmiı sonra Ta: ~~·· . uı;ma~et ve Evvkat rı :ı 1 e~ rabacı yolda köpeğin ağzında bir in- Diğer bir phidin iıtiçvabına ceçildL 

ıı.;;;~ll ı 94.50 Pırı. 11 31 ,00 Adu 37 ıı.oo rafından bu seneki Millet mekteple- naıın kavveoine yollamııtır dpı ıçı~. kkep bir komis az t arkiı?li san kolu görüyor ve neticede yapılan Bu sırada Esat B. reisten vazlfeain-
~ ~ ı 5 90 Ctame ı 50,00 Romı 09 11,50 cinin aç\lmasına dair olan talimatna- Sarhotlar Tana§ın kahve~inde cam e ani mur: zuu bahis 01Ju

0ğu ~~ld tahkikatta bu kolun Fatmaya ait ol· de mazur görülmesini rica ve bu au· l 'tfllaıo ı 118 oo lllkref 14 75,00 Amattrdım oı 20.15 me hazırlarunıgtır. Mektepl:rin .ka~- !arı kırmıtlardır. Bunun üzerine Ta h:~~ ::'u vkomisyon da teşekkül t~ duğu anlaşılıyor. Ahmet bunwı üzeri- alin hakkı müdafaaaına teairi olduğu-
l· lı. ~ 14 50 llriklo\ 3 46,75 5olyı 66 61,:<o rosu bu ıene .. i~ daha genıfl:tilmıt naş kahvesini kapatllll§, evine git- mediğinden komisyonun bir an e:eı ~· ~a~rı . .Yeğeni Ali ve Mehmedin nu söyle~ ~unun üzerine i~dia ma-
~{ ':"1ye ş 4 75 Prıı 16 ıs.oo Borllı 2 03.15 ve bir çok m~ım esaslar. te~pı~ •<!;il- mek üzre yola çıkıruıtır. tl'ç sarhoş- teşkil edilerek sulara ait varidatın o~durdü~u ve f~.kat k~r~u~~dan kam~n fılcri sorul~u. Muavın Bur-
~---- 18 oo Vlvını 3 411.00 mittir. Bu .~ımatnam7nın ?n':""~- !ar yolda gene Tanagm üzerine hü- tefrik ve tespiti için Evkaf unıumi- ~eye b':' şey soylemedığını ifade hanettin .B: ~u .~ualı~ müdafaaya ta-•tQof ( deki hafta ·~ınde ~~ı;f emı~klen- cunı etmiıter, bıçak çelmıitler ve müdilrlüğüne tezkere yazılmıştır. ediyor. Bilihare sıkıttırılan Ahmet allilk ettifinı ~oyledi. Muzake~eden ~ iz don 11 Tu·· rkı" e ltal 8 ne tebliğ edileceğı umıt edilmekte- Tanaşın arkadqlarından Onniği fe- _,......,,,,,,. I 1 "' baltayı nereye sakladığını ve anaaıru sonra sual phide soruldu. Netıcede 12 80m8S V - Y dir. na halde dövmüflerdir. Mütecavizler E~EK F A~ .. . . nereye gömdüğünü de gösteriyor. maznunun evci çıktıfı anlatıldı. Ba-

b 
Teşrinievelde Ku"" "u"k bı"r ihtillif EMiNi BUGÜN yakalanmışlardır. J~~anetınde~: .. Eylillun .. yırmı Balta silinmiş olmasına rağmen üze- zı şahitlerin celbi için muhakeme 12 

T DARÜLFÜNUN IYOR dorduncu Salı gununden ıtıbaren rinde kan lekeleri ve kafa tası kırın- tegrinievele talik edildi. llray 1 k kt ? BEKLEN .. .. . BiR ŞOFÖRÜN MARiFETi ekmek onaltı kuruş yirmi paradır. ~"till& 8. ge ece 00 aSI mı Ankarada toplanan uçwı~ü .. Tıp Kabataıtan geçmekte olan Ali is- Frrancalada tebeddül yoktur. 
lı~~t;:enız filosunun gelece- Dünkü posta ile gelen ZO eyHll ta- kongrasına i9tirak ede? Darulfunun min~eki çocuğa 1751 numaralı oto- SOKAKLARINTEMIZLICI 

•· Uoııun 
12 

. rihli Temps (Tan) gazetesinin yaz- emini Ne§et Om.er beyın bugün av~e mobil çarpmı•, başından ve gozun· "' l•l " t di N t O be d " Emanet, caddelerin temizlenmesi tce"' • C§rınievelde limanımı dıfına göre Türkiye ile İtalya arasın ti beklenmekte r. ·~~ .. mer . yın en yaralamıştır. Şöför kaçmıştır. •••ta- D ülfunun dıvanı için Avrupanın bazı büyu"k •ehirle-,,... hn• b .... en .. t•hrimiz alikada da Türkiye sahilinden üç deniz mili avdetinden sonra ar • ··u .. • ıld b · · ba ka y l -tT ' • rinde kullaruldıg"ı gibi otomatik ma- l . .. l.i-~ llınanı ırılmigtir. meaafede sıralanmış olan ondört a- toplanacak ve u sene ıçın .. z~ - a ova nın ımarı kineler celbedecektir. tık mektep muallim erinın 
' ;:"llı~···L tnıaa dahli olurken tehri da hakkında bir noktai nazar farkı rarlar ve bilhassa açılına tarihını tes 

Kıdem zammı 

VllAgette Müteferrik H. 
Netice ne'? 

Ajans telgrafının gecikmesi 

tahkikatının verdiği netice ..... ._,. " Bu makineler etrafa toz ve duman kJd ·ı· r .. ediı.,0, ..... e tarafımızdan muka- çııanııtır. ttaıya bu adatann kendine pit edeceklerdir. Sadullah bey du··n d 1 . em zammı ven ıyo '"lU •ur neşretme en ve e siıpürgesi kullan- Ankara tıp kongresine ait bazı tel-tap,ı~ teltabu .,;er . . . • aidiyetini iddia etmektedir. M~~ele DEVLET MATBAASI madan çöpleri toplamaktadır. Çöple- İlk mektep muallimlerine bu s7~e grafların geç gelmesi yüzünden İs-
"<ltk-d asım ıçın program tarafeyen arasında halledilmedigı ci- Maarı'f mu"fettı'şı· umumilerinden şehrimize geldi 1 d 1 b kıdemzammı yapılmı•tı. Fakat Vıla-llf"' ır . d d' re ait makine er en stan ula en mu· • tanbul posta ve telgraf başmüdiri-.,. il ... 'ç betle Lahı daimi a alet ıvanına ha- Kadn' B. Devlet matbaasının vaziy.e- H I d vafık olanı mu"bayaa edilecekti'r. yet hususi idare bütçesi tasdık edil- t' hk'k , .. · '"" 'YAPILACAK al d'lm' · M k d' d er şey yo un a Ve · · d ye ınce ta ı at yapılmakta idi. Bu ~•l'ınie,, !' . v e e ı ı§tir. ez ilr ıvan a Tür- ti umumiyesini tetkike memur etmış- ---· mediği cihetle zamlar venlmıyor u. tahkik t ti . d kabaha d lıı ..._~ l•tın:O:n ilk haftasında !ima- kiyeyi Adliye vekili Mahmut Esat . mükemmel. KANALiZASYONUN Bütçe bu defa tasdik edilerek geldiği ha . a ;n ~ek cesın ; 

1 
fha tın. ;-

lo..:"'qı g-.:.!'ek1:enen İngiliz filo- Bey temsil edecektir. tır · MAARiF MOD(RLERININ PiSLiKLERi cihetle muallimlerin kıdem zamları ld z~a e 1 n ara e gra nesın .• .~ { --.ı Guen El' bet h Kanalizasyon yapılırken bazen es- .. d . 'b 'l • ba lanm o ug_11 an aşılmıttır. Yapılan tahka-tı.. lltlıoı ıza zır - RAN S 1 İ"İ DERECELERi y 1 d k' . . f al' . dwı en ıtı aren verı mege • ı•- k d' . ~""'"da bir takımı ile Galatasaray T AH EF RL u a ova a ı ınıa ve ımar a ıyetı- lııi lağımlara tesadüf edilmekte ve • • atın ver ığı neticeye göre mezkur 
· llıaç Yapılması muhtemel ANKARA, 22 (Telefonla)- tzmir Maarif Eminliği mıntaka- ni. i~are eden Seyrisef~in müdiri u~u bunların pisliği açık arabalarla sokak tır. telgrafın bir kısmı ancak gece yarısın 

---- Tiran sefiri Tahir Lutfi bey sındaki Maarif Müdirlilderine ait ba- mısı Sadullah B. evelki akşam Şehrı- !ardan geçirilerek Ahırkapıdan de- ' KADINLARIN POLiSLi~! dan sonra aaat 2,5 ta İatanbul telgraf 
[)'• ---- rem kanunu dereceleri ka_dros~ d~ mize gelmi§tir. Bu sabah, köprüden nize döğülmektedlr. nesine gelmiş ve •jansın o saatte ka lltr llştij Ve öldü ! Tahran sefaretine tayin edilmiş Maarif Vekiletinden tebliğ e~lmit- kalka"'.'k Yalova postasıyla tekrar gi- Vilayet heyeti sıhhiyesi Emanet Kadın birliği, kadın polis ile bir pa~. b~udufu v.e ıa.eteltre g.eçemiye 
~ llıtaeled tir. Tahran hükfunetinden yapı- tir. Bu kadroya naz~ran . ~z'?'r• ~y- decektir. heyeti sıhhiyeıine yazdıiı tezkerede kadın polis mektebi için Vilayet~ mü: cegı m.ulahazasıle ~abahleyın. gel7n 

t •dil en dolayı tehadetine lan is.timz. aca henliz cevap gel- dın, Balıkesir Maarıf M~dırl~e.n .1. Yalova'da in••ata devam edilmek· milyonlarca mikrobu ihtiva eden bu racaat etmitti. Bu müracaat Polıs mü m:'~dile berabe.r aıanaa tevdi edil-k"" lı "'"' melı: üzre dün do"rdu"ncu" ·ı M if M dirli- ,... · tk'k 1 yor Kadın t M 1 b d '!ıııj~ •-.:-Olıeıııeıı' tahkika h kimli' mernışbr. inci derece, Mug a . aliarM ~ Mgı tedlr. pisliğin ulu orta naklinin mahzurlu diriyetınce te ı o unu . - mış ır. ese enın esaaı u ur. -...- t a d d Deh•• arusa a larm sil"·lı hizmette iatihdamlan ka ,. t ·• olu • 8 inci erece e, ·- • • Yalova kaplıcalarının eski halini olduğu anlatılmıı ve Emanet heyeti ""' ''~rı lııaa nan . eapak Hariciye OKTURVA RESMİ arif Müdlrlilderi 9 uncu derece sayıl bilenler, bu dev adımlarıyle yürüyen aıhhiyesinden bu pislikler nakledilir- bil olamamaktadır. Ulrin polisin si- ANADOLUDA DEMiR 
~ \ eıliıdilı:t 11 beyın tehadetine mü ANKARA, 22 (Telefonla)- m!ftlr imar faaliyetinden sonra burasını ıö- ken ve çıkarılırken üzerlerinin ve haf tahsız i§lerinde istihdamı kıamen DOKOMHANELERI 
~. fııtndiaine ~~r ~nra dıp.n ç.ıkar- Tüccardan alınan okturva rüsu İz~r Maarif Müdirliğine iki, di- rüce hayrete düşmektedir. Noksan riyat mahallinin sönmemiı kireçle mümkün olabilecek ise de bu husus- Anadolunwı, hükilmet tarafından 
~ Y:_re dlifere:nalıkvef tıelmittmi. tir".' munun ne mıkdar olduğunu gös ğer Maarif MüdU:likleri k;ad~oı:ırına teçhizatıyla basit birer hamam olan kapatılmaaının temini iatenmittir. ta da bir karar verilmemiştir. gösterilecek yerlerinde büyük demir 

-ııay a e t · b b' sh bı'rer kitip daha ilave edilınittır. ka lı •- · d' k • k E t b t db' · tatb'k ttı' btida polisten çıktıktan sonra " · · · · ltlıt . ene neticeainde munıai- teren mat u ırer nu anın ken p ca ... r, tım ı, sıca ve sogu su- mane u e ın ı e re- kte 1 . t tlrik edilmek üzre aanayıı merkezlen tesıs etmek ıçın 
ttı~~ kalpten vefat eyledifl dilerine verilmesi için Ankara BULGARISTANDA EMLAK VE !arı, elektirilcli tenviratı, hulisa bil- cektir . me ·f ~~~ .. esıti e önderilecektir nafia vekiletine iki müracaat vaki ol-

lı.t.,..., .-T cehremanetine müracaat edil- PARA BIRAKMIŞ OLANLAR tün tertibatiyle Avrupa kaplıcaları DIŞ ÇEKTiRiP ÖLEN ADAM Maarı mu ıye ne g . mU§tur. Bu merkezlerde büyük dö-
''•..,. .,. •. ., . b mükemmeliyetini kazanmıttır. Çenkelköyünde bakalihla meığul VALlYl ZIY ARET kümhaneler inşa edilecek, Anadolu-
ltfDA.Klc.IUllTLERl mittir. Bulgaratanda Emlik ve arazı ı- Eskiden hamamlarda yalnız 64 de- Hakki efendi hakkında tl'sküdar mü Adi' V kili Mahmut Esat bey dald demir ve bakır madenleri bura-

lııı; ~ MAHKOMlYET rakım§ olanlarla Bulgar Eytam aan- recei har~rette, çok sıca~ ıu vardı. ddt ümumtliğinden yaptığımız tahki- ':!'.' ~iddin be i zi aret et'. da dökülecektir . · 
oı,,~ )at ta.bit LARI ANKARADA NE KADAR dıklarında parası bulunan Eytamın . Bu yü~sek derecedeki s~:rı ılıta- kata göre morğ raporu geldikten son d~n _Yali M Y y Bu müracaatlar vekilet tarafından 
;ııahıc:' lıer ne an ve memurlarından ESNAF VAR? paralan Bulgar hüldlmetince aahip!e bı~~cek sog_uk su olmadığı ı~ın, uzuR ra vaziyet anlaşılacaktir tahkikat de- mıttir. tetkik edilmiş, fakat bir itilaf z=ini 11 1 .. ~•lerce •ebeple oluraa olawı ANKARA 22 (Telefonla)- rine verilecektir. Hariciye Vekiletın muddet soguma11 belclenlrdı. vam etmektedir. IRAN KONSOL~SU . bulunamamıştır. Müracaatçılar, ma-

. t ~t~n~ı.ı <nahkum edilen kimae Anka · ' d k'' ük .. den Viliyete ~ir talimatname g~lmit Kaplıcaların tamirinden sonra, bir Yeni İran konso.ıosu dun yatı Ve- sarif kendilerine ait olınak üzre Ana-
jır,, lt b;ı '.dilınek üz kararlar; Sicillerine ra ticaret 0 ası ~ç tüc tir. Eytama aıt paralar Bulganstan saat mesafeden borularla soğuk su tedir. kili Muhiddin Bey• sermen zıyaret et dolonun demir ve bakır çıkan yerle-
,1 . 1,,ıt'ti!ecekr re aakerlik ıubeleri- ~ ~e esnafın kay~ ~kına_I .et Ziraat Bankasındadır. Reşit olan E- getirilerek bu ~ühim mahzur berta- Mevcut gazinonun tamiri de mu- miftir. rind.e te~~at yaptıktan sonra asıl 

~I Ye \re~· mışbr· Aniçarada bın yuz küsur ytam doğrudan doğruya Bankaya raf edilmittir. Kaplıca fehrini tezyin karrerdir. Gazinoda tiyatro, dana, z.avi: 21-9-929 tarihinde te.klif •. lenn. • v.•. ıartlarıru bildireeelcle-
~'!ıı;:: bir eın~tinden Müddeiunıu- esnaf ve tüccar vardır. Oda bun milra~aat ederek pa~aıuı~ ala~. eden harap kötkler, yeniden inp. e- ilonaer mahalleri yapılacaktır. ~ '.. .. b . 1 . . d rını ilerıye ıurilyorlar. 

•l•re tebt~ ge~ıni!ti~. Emir 1arm yaptıkları iıleri bir cetvel- Arazı ve Emlik sahiplen de emlaki- dilmit zannını verecek bir mükem- İstirahat ve tedavi için, 'lı'.alovaya portloyumu gay ettım. çensın e Halbuki hükCinıet, şirketleri" doğ 
ı:t~ - ğ edilınittır. le österecektir. ni alacaktır. _ meliyetle tamir edilınittir. ıelenlerin, ~~k.ıtlarmr çok guiel ge- K. S. k dan aldığım terhis tezke· rudan doğruya şartlarını bildirmele-• ı.lttıcı~ !'T· A. Yl)INDA g TELGRAF ADRESLERl Kaplıca ıehrini süılüyen büyük çirebilmelerı ıçın lizun gelen her eğ- remle 1600 liralık 491 vadeli rini istemektedir. 

-t~İltltirat l· YAPIYOR LİSAN KURSLARI SARiH YAZILACAK otelin de tamirine devam edilmekte- lence vaaıtası yapılacaktır. Yalovanın _. ..... ,. 
·~ bty ~ nlıiaarı uınıımt müdiri ANKARA 22 (Telefonla)- Telgraf adreslerinin aarih bir ıe- dir. Yapılan tadilitla, bu harap ot~ daf yo~a.n çok hara~ v~~fkmwz~. Çeienglrler caddesinde 47 No M. GÜMRÜKTE DAKTiLO 
'~tk .'•lan!'.:'n havaliainde yağmur Türk maarif ~emi eti birinci li- kilde yazı!ınamaaı ve rümuzlarla gön dahili taksimatı taınaıniyle değif~f· Y~.tıllikler arası.n a meyı!- Basmaciyın imzıuile bir adet iMTiHANI 
'»~":in -;utdınoı.. n incirleri tetkik .. Y . . . d rilmeai yuz" ünden bir çok yanlıflık- adeta yeni bir bina meydana gelınıt- !er, done~eçler halınde kaplıcalar. cı- senedi tebdil edeceıHmden kıy- D" .. "ki . . lı k . ~~"tt al~Y. da bulunmaktadır. san kursu Teşn.nıev~lın bırınde ı:r vukubulmaktadır. tir. Otelın her daireainde'. sıcak ve ao var'!" ç~en bu .Y?llar, ~ıyl~ b' un gumru er ıçın a naca yeru 

~t tnUski;!"~ıaa. röre Suma ima- açılaca~tı~. İlende Iıs:ın k.ursl.a Adliye Vekaletinden vilayet ~~d ğuk s':'yu .havi ?anyo te~tıbatı vardır. te~lenmıt. elektirilderle tenvır edil met! olmadığını ve hiç kimseye !~k::!,; ~a;~~!;~~~n:~~';:.!~~k-
~t Yttniş i~ ınhlıaarı tarafından nrun bır lısan derslen haline ıf deiumumiliklerine bir emir gelmiştir. Otel iızennd~1? bu faaliye~, buranın mıt!'r. Bu .li~f dağ yo~arında, her satılmadığını illn ederim, Dünkü imtihana altı hanrm i!jtirak 

. l al cır erden mühim mik rağı cemiyetçe düşünülmekte- Bu emrde; telgraf adreslerinin sarih tamir ve tefrışıyle, çok aan ~ir ıeldl- dakika yenı bır manzara ıle karıılaı- Osman Mehmet etmiştir. 
•nacaktır, dir \ıir şekilde yazılması bildirilmigtir. de olması arzusunda temerküz etmek dmaktadır. 
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Bize göre bir kahkaha olan bu rüya, 
Venizelo• i~n ağır Bir Ubus .• Sai- ,•m::!iııu~~ll!"':=~rıc 
ri filmenaın gilıi Avrupanm paytahla '" . , ,-

ASltIN L'MDXSI •MiLLiYET. '!'ta • K a· h .:_, d ,._ f Bırlnrı sahifı ı.: n .abad 
2:.l Evi Ol ı 929 nnı gezıyor. en ı ve mınm u~ur- ,_ kıl 

ıo--....:;;;..~;.;_;;;...~~~=~-r 1 duğu lı,ayalet.le konuşur gibi İngiliz ı;alışmakta <>~;ar mı~.·· . 
BlJGCNKO HAVA ·calil t eli y - Babasmın Yanltma Qld.utu çıft 

. n .... e e.~. ih. yor: avwıalun dag- !iğe, o da aığırtmaç olmuş." 
Dün hararet azami 19 ugarf 13 zın""'" S•dca• " Jl'l.ngının ev en Ç'ftrğ· be k k · 

~aıi İlfgiliz kasaturasile k~smek .. k •. 1 d ı ın, kfk• onk .. 0 >:.ukn, .. ~.çı.'. ~~ 
derece ıdi. Bugün rüzglr mıitehavvi!l . . "Zeh. ha al' uball" V . 0 uz en mure ep uçu ıurusunu, 
haça aç.kıır olacaktır. ıçın. · • t 1. Y ı m e nı~ dağda, bayırda otlatarak, aldığı bir a..;;;;.;..;;..;;=====------ ha yet ... ~- ~g1lte_re~en lzarnt yardımı kaç para ile mini- mini kardeşlerinin 
Jı,ELEK e~d; ettıgını ıddıa ~e A~a g~et~~~- ihtiyaçlarını mümkün mertebe gider 

nnı yaygaraya verı!~r, böyle hır . o- meğe çalışmış... Zeki çocuk, Gazi 
ZAVALLI FOK! fu yapmakla da hızı korkutacagını Hz. )erine tesadüfünü anlatırken 

Geçen gün gazeteler yazdılar; zannedıyor. · • . . gözlerinin içi gülüyordu: öu giınkü yeni Dünkü bllmecemlzln 
Bo "azda bir fok balığı tutul- G!ritli diploma~, tarihin bu. talisız O GÜN. . bllmeceml:ıı halledllmlt şekli 

g . . l h" . • çocugu, memlelcetının bu ezeli bet- - Ben o gün, diye bqladı, her G YUKARDAN AŞAGI 
mut! bın de a eme lef .. ır ıçm bahtı ; asil Türiı: milletinin yüksek giinkii gibi sürümü güdiiyordum. Bu SOLDAN SA A: l - Öldürmek (9) : 
13 lıraya ıatm almıf. Dun Oa- müsamahakarlığına nankörlük etmek sırada yolda ansızdan bir ıürü zabit, B k · (2) 
küdar çarıısmdan ıreçerken er- le kalmiyor, ihtilaf ve itilafin eııaııını asker gördü;,,. . . l - Bedbaht (9) 2 - oyun a 81 

· 

POLA ~EGRİ 
1 Bütün ihtişamile parlayan bir y•ldız 

OLGA BAKLANOV 
sema afakında yeni parlamağa 

bi.şlavan \lir yıldız: 

Yaşıya ölü 
gayu heyecanlı hir fi'm ..• Ve ni
haı·et, p;üzel flliınler gdstermekle 
moru! 

MELEK SİNEMASI 
mevsimin üçUncLi pro~ramın1 irae 
etmek fure onümüzdeki Çartamb 
akşamı 'isi bekli1< rlar. 

SOKAK KADJNI 
KORtı~ GRİFİT 

•• TU 
SPO 

ç11<ıt°" 

k- erken bı"r davul zuma ıesi teşkil eden mübadele meselesinde Ben atlardan Urken ıiirümü topla· 2 - Boyun aksi (2) Nota <2> 3 - Büyük (3) .. 
~u 4 _ Nekarat () İstifham (2) . . 4 - Azamızdan hırı (2) Beyaz(2) 1 • • 

6 

nazan dikkatimi celbetti, o saat şimdiye ka~ar müs':'.'i~ ~ir ne~~e .elde mağa ~lı~~.ken yanıma. ~iri !t~ldi: 5 - Kümes hayvanlarından hın Tatlı (3). ' .. (6) . Sehremanetı ıla" nları 
t b. d f l im g"mı edilememesı, gı'ıya hızım ıw ıstıma- - Çıfthgın yolunu bıhr mısın? de 5 Bır nevı gergerf ı•ı Nı· 
e ı~ e~ •. as_ı. 0 ayac;_a .. limizden ileri geldiğini" söylemekle di. (3 ) - ' ~ 
tabının etıgım ıçın bu ale~ı cuın de gösterdiğimiz fedakarlıkları unut· - Bilirim, dedim, gelin sizi gö- 6 - Nida (2) Küçük ddter ( 5) da <2> • 
bütü bir Sünnet düğünu san- masr dolayısile büyük bir iftira da et· türeyim .. Ben önde, onlar arkada bir 7 - Su <2> 

6 
- ~efa .<

3t ) N t (2) p 1 k 1 A ~'1 
dım, se• gelen yere baktığım za miş oluyor. müddet gittik ... Çiftlikte dinlendik ~ = ~::a"ıc ~~kuşu <9> ~ = u~'?: aıimetf (,> azar 1 a rpa sam"''' 
man, büyük bir sandığın etrafı. Ey ElenQzların-Aıyaya nur ve ten sonra, ıı:ına yolu. soran, tekrar 1 
Da ÇOiuk ÇOCuk toplanınl§ gÖr- ziya ta§ıyacaklannı söyJiyen-hay· ıyanıma geldL Çene?'J okşadı: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllt~ ~111111111111111111111111111111111111. Şehremanetı"nden·. ( 41531~ 

.. ed' . ra sizde faziletler cümlesinden mıdır? - ... usta a fl düın bir de çığırtkan çıktı ve rülhalefleril.. Söyleyiniz! yoksa .if_ti· - ~dm fnel? dedı. =:=:===:11111111111111A1111111N1111111A11111111D111011111111L11111u11111111111111111111::::·=:=: 

ıoyl ı: HükQmetimizin §Uurlu siyasetini, u- - Be~ de Mustafa. Adaş olmu· k"l arpa <398898> kı"lo sanıtlJ' 
- Eeee! Canlı canlı fok balı yuşmak için her hususta ne büyük şuzl dedı. . . ı O 

iı, neler yapıyor, neler! hüsnüniyet beslediğimizi bütün dün- Cı~a pak~tınıd~kardı: :: 5E l ki t n alınacaktJ~ 
Hemen intikal ettim v~ biça y~ bildiğ~. için .. biz bu fisko~ci=, -CI~ARAn{çER MİSİN? ;; SiGORTA ŞiRKETi 5_5_ pazar ı a sa ı 

re foka acıdım. Eğer talıı olsa hiç te muteessır almıyoruz; Çunkü . .. .. . · . -- •• ı• t } • 24 E ı · l S } g·"'1 

1. . d.. •t t h" faziletin kulağı böyle saçmalara ka- Hıç kuçuk boylular cıgara ıçermıy •• •• $ eyen erın y Ü a ı ~ 
eedı~I ıze d'uş.mez vl e a eml.e eJ .. ır palıdır. Çünkü biz iki dinler bir ıöy- miş? ıSe . d d' :: TOrklye iş Bankası tarahndan teşkil edilmiştir. :: -

ı mez ı, ınsan ann e ıne uş- 1 ' - n ıç. c ım. :: ~ 'ull :: - t b t t ı" nat ak"fl 
mesi mukadderse baıka yerde er~fk" . . al O cıgarasını içerken gine sordu: E: Yangın - Hayat· Nakllye" Kaza" Otomol' 1 " meı ye• :: fiil saa 0Il eş e em '( 
yakalanır ve bir Hayvanat bah- na geU:.~eumılTec~a~: gfe:rı:; - UScni? aylığın kaç? EE maliye Sigortalarını kabul eder. :: larl~le beraber levazım mu" dJf 

· · ' d" F ku d t )' ' - ç !ıra. :: Adres: 4 Uncu Vakıf ban lstanbul :: 
çeaıne gırer ı. • o n a a ı- üzerindeki ani ve korkutucu teairle- _ Bil bakalım: lki ayda ne eder? -· •• 
sizi var bedbahtı var, anlaşılan! rinden istifade etmek istiyen Venize- _Altı lira. :: Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: imtiyaz :: • l } • 
KALABALIK OLSUN DlYE! los do.•t.um ... uz '·unu bi.lsin iri: 30 ağus _Ya u··, ayda?... .--,,,,.,.11111111111111111111111111111ı.. ~""l'11111 ' 1 ''' 11111111 ı 111111111 • 1• lig>J Jile ge me eri, _ 

% 111111111111111111111111111111111111,.. ~···· 1111111111111111111111111111111 -
Bir gurup fotografiıine bakı- tos g~un~ kiya~eti u'.!'"?-dır~ say- - Dokuz lira. • • • . ~ 
d k. . d ) d • . dd. halarile muatakbelın tarihıne bır dev- _ Aferin. •• S KEŞlDESİ L •• ı ~ 

yor u resım en. ~na ıgı ı ıa Jet hediye eden 13.yemut Mustafa Ke- Cıgarasını bitirince ben de ona, NESTLE MUSABAKA ININ Şehremanetinden: Zabıtai Beledi- katlardan yapılmıt ~e ere ,p 
ıında bulunan bın de yanımda mal ve onun çizdiği emel yolunda dağda topladığım cevizlerden ver- ye memurları için yaptmlacak 267 rı ve yahut kaba kitlara 
idi. Gurubun ait olduğu müesse kanlarının son höcretıinin hayat kuv· dim. Artık dönüyorduk. Yolun ha- Nesıle etiketler! büyük müsabaka keşidffi önümüzdeki 25 Eylöl 1929 çift getr kapalı zarfla münakasaya rı memnudur. 
sede resimde ırörüldüğü kadar veti baki kalıncaya kadar yürüyecek ıına gelince dedi ki: çarşamba günü sabah saat 9 I/'J ta Taksimde Majik sinemasında icra konınuştur. Taliplerin tartname al- • • • , 
kalabalık olmadığını zannediyor ola.n Türk ev13.tları, daınar~.~ .. a- - Benim adım Mua,,taiL Bunun ~k için her ç:ün !ev~ Miidilr!U- Şehremanetinden: Sultaıl"" 

bu d 
· d ynı heyecanı 30 ağuatoı gununun b · de "Kemal koy edilecektir. gune gclmele~ ; Teklif meiı:tu?J:ırı- mut ve valde bentlerinin etra>"", 

dum, nu söyle im; reaım en . . . ' . . tmalı: . sonuna ır · nı da ihale gunii olan 13 Teınnıev- vril k t 
1 

.. ğü '·'-'• -,,,1! 
l d • .dd' d d di ki• denızlerı b. ır kemer gıbı kuşa .. ıo- O .. SEN OLMIYASIN? EK.TEPLER. ece e or ..,...,.,'""'" ~ 

an a ıgını ı ıa e en e h •• ı.a... hfili HAYRI. YE ORTA M I Müdürlüıı-i;nden: ve! 929 pazar giinü saat onbeşe ka- ..-- ,. 
. ki . . . 'ki d. fa tiyen aynı eyecan ,.........ııını ta Düşündüm. Sakın bu, bizim Muı· b ~ dar mez'-'r Miidiirliig" e vermeleri. dilecektir. isteyenler bu ~ I 

- Bır fi reımını ı e şıyorlar. . . Eğer her daldığı her uy- tafa Kemal babamrz olmasm ı ... Me "" 5 .,. 
çıkartmııtır. kuda kendisine böyle evhamlı kabus- ğer 

0 
değilmiymig?... Orta sınıflara imtihanla girmeye namzet kayıt edllml' kız vo • • • bedeli olan 3034 liranın 7, ~ 

_Nasıl c(ur? Jar basacaksa, dostum';IZ Ve~elosa Küçük Mustafaya sordum: . erkek talebe ile kayıt edlleceklerin kabul lmtlbanlan bugQnlerdo Şehremanetinden: Bakkal, kasap, betinde teminat akçelerile ;..ı• 
_Nasıl olacak mesela bir de uyanık yatmasını tavsıye ed.•rız .. , yok· -Hastahaneden çrkınca nereye gı icra edlleceğlnden imtihan gQnlerinl anlamak Uzer• mektep balıkçı, manav, gibi bilumum meldl- 25 • 9 • 929 çarp.mba gUnil "Jf) 

Ç k k 13.t satanların sattıkları e•vayı tart- be•e kadar Levazım MUdilr 
L.. •• d k b" d 'd sa: yuvasını an ayanın sıvın aya- deceksin? idaresine mUracaatlan. ..., • 
H on e çı artır ır e gı er ar- lıklarında yapan bir kızıl kartalın, O- _ Gazi babam beni mektebe ko- ..:.::::.:::::.:....:::.::..:.:.:.:..:..:.,___________________ madan evci sıkletini arttırarak kaba gelmeleri. 

kada d~~- ç~rtır, gurup ka- Jimpin batında. bağdaş kuran esafü yacak. Mektepte okutacak. ı ı ·~ ' ~ 
laba ık gorunur! 1ıahlarınm üstıine bır karabıılut gıbı, - Sonra ne olacaksın? Devlet deını'r,volları ve ı·ınan arı umuıu-ı 1 aresın en 

Bu izah:ıt üzerine artık mü- git gide büyiıyen bir çığ gibi süzüle- Bu sözün üzerine oturduğu yer· ll J 
ııak&ta etmedim. Eğer kalaba. rek çöküşünü seyredecekler. · > de yükseldi ve güldü: Irmak _ Apsarı ist~~yonları arasındaki yolun ikinci tabaka 
lı.k görünmek isterseniz ıiz de • - Mil~et çiftliğine kahya olaca· balastla setrine muktezi 60000 metre mik'abı balastnı ihzarı ka-
bu b .• ı·· t tb'k d" ' ALENİ TEŞEKKÜR gıml dedi. ası, UJU u a ı e ın. En çok kimi sevdiğini aordum. palı zarfla münakasaylı konmuştur. 
iÇKi ALEMiNDE İNKİŞAF! Otomobilde unuttuıum kıymettar - Gazi babamı. diye cevap verir- Münakasa 13, 10, 9~9 Pazar günü saat 10,30 da Ankarada 

Bizde sınai harekP.t olup ol- bir bavulumu iki sut zarfında ken, mini mini çocuğun gözlerinden Devlet Demir yollan İdaresinde yapılacaktır. 
madığmda fÜplie edenlere kuv- h k da ıı k minnet ve fii)tran yaşları boşanıyor· Mu"nakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vetli bir rekkam I bulup aneıne ı r teı m etme du. . . ~ 

zahmetini ihtiyar edeo Şehremaııeti * * ,., vakkat teminatlanru ayni günde saat 10 a kadar Umumi Müdür-
Geçen sene içki piyaaaımda Seyri sefer merkezinin kıymettar lük kalemine vermeleri Iazımdır. 

10 · kı' k b b Sığırtmaç Mustafa. . . d Ank 
cını ra var en u sene u baş memuru Ihsan beye aleni teşek· Onun karga kadar vücudile, dağ· Talipler münakasa şartnamelerini 10 lira mukabilin e a-

adet 34e çıkmıttır: Rindan mah kilrilmiin JblAgına gazeteniz! ıavasit da, kırda, rüzgara, ya~mura, bu ka· rada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 
!illerinde ba terakki memnuni- ederim efendim. Şık ve AJkazar dar zaman ınukavemetıne hayret et-
yetle 'lllÜfahede edilmektedir. sinemaları sıhlb4 KADRi memek elde değil. 
Eihak aanayiim.izde hareket var Fakat, babasına yardım için, Bo-
dı l ••MtMtMtMIMIMIM•~4t><tl"41><tt>4t>41•~>ff ......... yundan bir kaç misli fazla gösterdi· 

r. FELEK ı TİYAv•TRO ği gayret, zavallı çocuğu hırpala-
mamış da değil. . . . 

SiNEMALAR Gazi babası onu, bıraz ıatırahat ve 
letleplner ıhabalnı •• u • u • u • .... ı .... •"" ı iyi bakılması için hastahaneye yatır· 

Bu aqam Millet tiyatrosunda ınıştır. Şimdi Şi~li etfal haa~n~-
ıindedir. Kendısıne pek fazla ıhti· 

Naflt, Şevki, Fahri beyler birlikte mam gösterilmektedir. 
Hafız Burhan B. ve saz heyednln Taki mektepte okuyabilmek için 

l~traklle iki oyun bir gecede. Silrpik lazım ~lan sıhhat ve kuvveti elde e-
lle Haçik - ve ilci komıular. de bilsin. · · 

"' * "' 

Türkiye-Yunan-İngiltere 
Melı:tepTiler müsabalı:aamda 19 un-

411 haftanııı 2 inciliğini Darüşşafaka 
Lisesinden 257 Feti Sezayi B. kazan· 
ınııtı. Bu yazı ıudur: 

«Şu bir kaç haftanın en mühim ha- (KAN Ayrılırken küçük Muıtafaya sor· 
disesi-bir mütearife gibi-Türk - dum: 
Yunan münasebatıdır. Filhakika: bu, Darıca belediyesince haciz edilmiş - Allaha ısmarladık Muıtafa 1 bir 
ehemmiyet atfedildiği kadar derin ve Darıcanın taşliman arslan çimento diyeceğin var mı? 
iatikbalimize pmildir. Bu, Türkle fabrikasında 17 50 çuval çimento Da- - Güle güle git, dedi, Gazi baba
Yunanın değil, bir nevzatla bir hort- rıcada belediye dairesinde fileni mü- ma se13.m götür. 
Jağm, bir tufanla bir cehennemin çar zayede ile satılıktır ve 27 - 9 • 929 Ve sonra gülerek uzaklaştı, bahçe· 
pışmasıdır. Önünde asırların dize gel giinü ihalei katiyesi icr.a kilina~.ak- d.e oynıyan arkadaşlarına iltihak et· 
diği kızıl saçlı Türk oğlunun bir işa- tir. Talip olanlar beledıyeye mura- tı ... 
retile dalgalar, ebediyeti kucaklama- caat etmeleri ilan olunur. R. 

Devlet ~emiryolları ve limanları uııınıni i~aresin~en 
Bilecik ile Karaköy arasında Haydarpaşa Eskişehir hattının 

240-130 uncu kilometresinde vaki yayla viyadükünün kamilen 
müceddeden kagir olarak inşası vahidi kıyasi fiatı üzerinden ka
ı: alı zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 

Münakasa 14 Teşrinievel 1929 Pazartesi günü saat 16 da An 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
istirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlamu 
a}rni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük kalemine ver
meleri laznndır. 

Talipler münakasa şartnamesi ve evrakı fenniyeyi 5 lira mu
kabilinde Ankarada muhasebat dairesinden ve Istanbulda Hay
darpaşa İşleune müfettişliğinden tedarik edebilirler. 

Kitap tabilerine: 
Devlet matbaası müdürlüğünden: 

BÜIÜ'K TAilAHE PiYANGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLD.EDİR 

Buyuk ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu keşdede cem'an ~ 3,900 • numara kazanacaktır· 

Devlet demiryolları ve limanları umumi i~aresio~~ 

malı: İlter gibi bulutlarla müsabakaya --------------------------
h.alkqaklar ... . . "' lstanbul Darüllünun Eıninli~inden : 

Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Beğlik köprü isU~ J 
civarında 479 uncu kilometrede vaki taş ocağından 20,0 (1)1· 
balast ihracı kapalı zarf usulile münakasaya vaz olunınu~ 

Orta mektep kitaplarından tabıları bitenlerin, tamammm, bit- Münakasa 15 Teşrinievel 1929 Salı günü saat 16 da~ 
mivenlerin de komisyonca şifahen verilen izahata göre taahhüt- demiryolları binasında yapılacaktır. Miinakasaya iştirak .. &t' 
n.ınıeıerinin 23 EylUI akşamına kadar fiat takdiri komisyonuna !er teklif mektuplannı ve muvakkat terninatlarnu ayni g~ıil Bu haftanın en mühim hadisesini 

Yunanistan-İngiltere blöfü teşkil e· 
der. Üzerine kızıl kartalm beyulfil 
gölgesinin vehmi düşen Yunan ada
larmm gQya donanmamız tarafından 
maruz kalaca~ mutesavver hücum! 
1 te Yunanın her e i blr dev a na· 

Mesaisıle dünyaca maruf isviçreli profesör (Askanazi) tara- gönderilmesi evvelce ilan · edilmişti. Mezkı'.lr tarihe kadar kitap- at 15,30 a kadar Umumi Müdürlük kalemine vermelerı 
fından (Muhu izamın) vezaifine dair 23/ EylUI/929 Pazartesi lamı veya taahhütnamelerin behemehal komisyona teslim edil- dır. ~ 

günii saat on altıda Darülfünun merkezi binasında (1) numaralı mesi ve aksi takdirde, mekteplerde yakında başlıyacak tedrisata Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde ;J 
salonunda bir konferans verilecektir. Arzu buyuran zevatm teş- yetiştirilıniyeceği için bu tarihten sonra kabul edilıniyeceği ali- da Muhasebat dairesinden ve Haydarpaşa Işletnıesindell 
rifleri. kadarlarca malfım olmak üzre ilan olunur. rik edebilirler. 

"Milliget,, in edebi tefrikası :40 bi bunu soruyorum! ha;~-: - ne var?. İşgal altında mıyız? Adapazarına çekiliyorlar. Ak- gisinden başka hiç bir ş;Y ~ 
Ne yapayım?... Başımı yas - Boluya gittiler.. Esir mi olduk? .. Nedir?.. şamdan beri kamyonlar ters- - Anam nerede?.. ,f, 

Aş G O 8' tığa koyup gözlerimi yumun- Desin. Boluda ben nerde ola- Hasan da bir türlü meydana yüzü ettiler: - Kız kardeşim ne yaP . 

K ' NEŞI ca beynimin içinde iyi kötü cağım? Sonra bakalnn Aniş bu- çıkmadı ki! Be çocuk işin hala - Niçin?... - Nişanlım ne oldu? f' 
; ne kadar fikir varsa hep birden rada kalabilecek mi?. Ben Bolu- bitnıedi mi?.. -Demek Geyve alt üst olun- diye hatırına tek bir şe'/ !', 

ayaklanrveriyorlar. da bulunabilecekmiyim?. Akşam. . cak, arkasından her yandan bir gelmiyor. Düşmanı yere;,-
Etem izzet - Hasan geliyor mu?... Bütün bunlar mesele! Meh- Hah. Mehmet geldi. Ne den başkına uğramasınlar... diye bitiremiyor, bu dolg~ _.,.,: 
~ - Kaçabildi mi?... medin dediği gibi: böyle? Kılık kıyafet değişmişi etrafı tuttular. Baskını bu kal- severlik beni bile bu al<F 

- Bir yerde saklı mı?... - Gavurun beli kırıldı... Siyah kalpağı, çizmesi, sakosu, taban mollalar mı yapacak?... - Hasan nerde?... ıı" 
- Nerdeyse gelir. Anlaşılan olmuyor değil. Bütün düşman - Gelirken İngilizlere tu- Ama, beyni de attı. O hava- zığvası, belini göksünü kuşatan Nerde gözünü sevdiğim türk demekten alıkoydu. IJııtl~ 

bu işi yüzbaşı Bey yaptı. Amma ordusunu allak bulak etmek, tuldumu?... ya kalkan cephanenin sayısınca fişenklikler yerine arkasında göbeli ki canını her ecnavutlu- tesi yok. Her kayğ\ıntJJl fi 
gavurun belini de kırdı hal.. ortaliği böyle bir birine kat- - Ya patlıyan mermilerden adam kesmiye bir koyulursa bu pillim pillim olmuş bir mavi çep ğa kalkan etsin? .•. Bak bir yü- de memleket kurtulu~ ,1 

Daha çok şeyler söyliyecekti. mak kolay kazanılır şey değil biri ona rastladıysa? . . ralarda adam kalmaz! Ancak ken var, Ayağındaki tumanın yü zbaşı Beye ortalığın altım üs- Sevğimizi biz o kurtul 
1 

Bütün taşkınlığı üzerindeydi. Yeter ki Hasancığıma bir şey - Gelmezse ben ne olurum? .. bunu yapabilirler mi?.. züne bakılmaz. Mide bulandıra- tüne getirdi. Bir tüfek patlasa dık. r1Jll". 
- Hınzırların Geyveye yığ- olmaıwı. Daha böyle bin türlü sorgu 11 ağustos cak bir şey! gene karşısına çıkacak bizim - Vatanımı seviY? ıı~ 

dıklan cephanenin bir tanesini Ah o bir gelseydi 1 ve ... Sinirleri bozan karışık, do- Çıldırmam için hiç bir şey - Bu ne hal Mehmet?. . • yüz tüfekli. Onlar tetik elde nun kurtuluşunda sen~aJI"' 
bile yerde koymamışlar... Ne ben uyuya biliyorum. Ne lambaçlı fikirler! Mehmet on- Jtalmadı. Bir insan delirebilece- dedim. şimdi Ağapınannı tutmuş be- senin kurtuluşun var ı:> 

Diyor, başka bir kelime ağzı- de Aniş hatunu uyutuyorum! başı: ğini bu kadar yakından duy- - Neydem hanımın ? İşte kliyorlar. diyen Hasan... . şe~"ı! 
na almıyor. Fakat benim tela- Zavallı kadını sesledim. - Yunanlılar Adapazarda iki maz. Hani en küçük bir kıpran- yüz kadar tüfeklimiz var. On- Hannn bacı, hanım bacı erin - Hasan ben de seıt! ıe<Jif 
şım durma yordu ki: - Gece gel benim odamda köye ateş vermişler. Buraya da ma ile beynimin alt üst olacağı lan dağa çıkarttım. Ben de bu- yiğitini istiyon mu geç bizim rum. Senin kurtarmak ;s rs' t 

- Hasan nerde .• Hasan ner- yat... gelirlerse seni bir yol kapınca nı biliyorum. Onun için bu gün rada gözcü kaldım. Eğer bu en- tarafa. Kanı katışıksız türke vatandır. Vatan kurt~~ ;;ı; 
ıie?.. Diye getirttim. Şimdi de i- Boluda indiririm... dünya yerinden oynasa hiç bir ük gölbezi kikirikler savaşa kal bak. Neyen gerek ötesi... raber yaşayacak, mes u 

Belki yüz defa üst üste Meh- kide bir. Diyordu!! ıey düşünmeyeceğim! Fakat ne karlarsa onlara kendimizi bir llgazın çamlıklarında ser- ğız ... 
metten bunu sordum. Hoş, gö- - Aniş hatun ... Hasan ge- - Olmaz!.. oluyor? .• Bir bunu anlasam?. göstermeliyiz. Bizim birimiz pilen ve emdiği hava kadar diyen bendimi iıflııtıl 
ğüs kabartan bu ünlü yiğitliğin lir mi dersin?... Dedim. Öyleya. Hasan beni Sokaklarda hiç tıs yok. Meh- onların bini eder. Yaban nalça temiz kalan bu türk çocuğu Bu düşünük ve.·· bU 
varlığı içinde benim de Ha- Diyip boyna yatağında do- burada arayacak. Bol uya gitti- met te görünmedi. Gelen asker bu dağları tırmanamaz. Hanı- bu akşam öyle dolgun ki. Gö- inadedelim ! Jlitflledİ 
sanı unutmadığnn zamanlar ğnıltuyor, ahiret sorğ\ısu gi- ğimi nereden bilsin. Hadi Aniı ler ne oldu? .• Çarşıda pazarda mım. Emme neydeyim ki gene zündc, gönlünde memleket sev-

•lını 

t 



MiLLiYET PAZARTESi 23 EYLOL ll'a 

KIRALIK MÜKEMMEL APARTIMAN 
BUIUn a•rT konforu haiz 7 bUyUk oda, 2 banyo, gUzal ve bUyUk mutbak, bUyUk aola, 2 hala, pek mU
kemmel manzaralı iki gUzel taraçayı havi bir apartıman kiralıktır. BUyUk bir bahçe ile dahllf ve 
,.hır telefonu vardır. Oeman beyde, Mehtap derede Born,ıayn apartımanına mUracaat. 

M • 
'\, 1;,n~rl<tt Accntu~ Galau köpril 

•••nt 1 
• Beyoglu '.136'.I Şube 

Iır.. ttbı: Mahmudiye Hanı alutda 
--n ul 2740 
11 JrılıT ıür 1 al pıılısı 
s ~ Mersin ) vapuru 24 eylül 
h • 17 de Sirkeci nhnınından 
](~e~etle Gelibolu, Çanakkale, 

0
• ç kkuyu, Edremit Burha· 

dı!e, Ayvalı"- gidecek ve 
on·· ~· 

lit uşıc mezkOr iskelelerle blr-
te Altunolu~ uğrayacaknr. 

•lın?reli~lu için yalnız yolcu 
• yuk alınmaz. 

ilacı y V akup Zade Ve Şeriki 
apur Acantalığından: 

taract · ı k enız s~/.~epostası 
Gerze vapuru SALI 

ak 24 eylUI 
1hnnı şaını saat altıda Sirkeci 
lneb~~dan hareketle (Zonguldak 
Ciresou, Gerze, Samsun, Ordu, 
'trabı n • Goreıe, Vakfıkebir, 
1 leteıon, ~ize, Mapavrl, Atına 
tlere erine azimet ve aynı lske· 

T ~ğrayarak avdet edecektir. 
l<Gşk~ Silllt için Sirkecide Yalı 
ıa~e ti Caddesinde l(UçUk l(ır 
'l :aatı anındaki acantasına mil· 

arı. Tel: lst, 3118 

SA.uır · 
LE

\ 7.AOE BlHADER-
H VAPURLARI 

MtJ:-;~~!lA UEl\IZ 
' p<v,AM VE LÜKS 

ÜST ASI 

Sakarya 
Vapuru p 

23 &yıoı azartesi 
kllno ak 

llıınd Şamı Slrkcl nhtı· 
d•It ~n hareketle (Zongul· 
Ord~ ~boıu, Sinop, Samıun, 
~zc '

1 
lrcson, TrAbzon, ve 

avdet Skeıeıerlne azimet ve 
T tdecektlr. 
''•lllt 1 •det ha Çin Sirkecide Me11 

·ıııo, nı altında acentalığına 
'7 •c••t. l'etefon:lstanbııl 213 

l<EFELIZA.()E; HAMDI 

1( V4"UıtLARJ 
ara Deniz Postası 

liiLAL 
.,,Puru23 • 

eyıuı pazartesı 
gıınu 
hırek. akŞarııı Sirkeci nhnınından 
~tle Zonguldak, lnebolu, 
l'ıreb 

1 
Samsun, Ordu Glreson, 

l'rıb 0 
u • Görele, V akhkeblr , 

ıy111 Z~n iskelelerine azimet ve 
ISkel 1 . 

Utray c erle Fatsa ve Ünyeye 
ve "arlak avdet edecektir. Yük 
b ıO CU • • 

•nc1t 
1 

ıçın Sirkecide yeni 
tıc._1 1' nuınrolu acentesine mil· 
~lefon: lstanbul 3105 

1 i'\,\\;-,ı VAPURLARI 

serı,~ir postası 
4b8 ve muntazam olan 

23 ,, NAN v~~I~ 
tiııı Uttcij PAZARTESİ 
\ Q 16 d G 

•Ue ( I a alata nhumından hare· 
~leden z;:ıre) ve Çarşamba günU 
l' Ct1111 ~bula hareket eder. 

• 
lste.Buick mühendisleri ta.: 

raf111dan im-al olun;n·· 
MARKEı: ( MARQUETTE > 

Görünüşü ve harekatı iti
bari]~ Buick kadar şayanı 
hayret olmakla berabe.r da
ha küçük, daha hafif ve da
ha ucuz gayet zarif bir araba 

BUlCK - MARKET (MARQUETTE) 
GE:\EllAI. MOTOllS MAMlll.ATI 

Unıum Turllıyt A<rnlasJ : 
OTOMOBiL TiCARETi T. A. Ş. 

. o. T T. A. Ş 
Beyoğlu lıliklAI Caddesı !\o. 239 Teltr. 8. O. 286( 

.MarQllette 

Sıhhat ve 
vekaletinden: 

içtimai 

Aylarca yapılan daımı ve mü•lemir 
ınharrıyat, ve Buickın imalinde 

2:» senelik l.ıır ıecnılıe ıl~ mücehhez 
olan , General Motorsun musobaku 
meydanlannda yapılan çok dikknlli 
ıecnılıelerdeı.ı sonra !'ihayet, MAHKET 
(MAnqUETI E). 8uıckin )anında, <>
ıomobıl pıyasasınd.a .bir yer almai)a 
kesbı lıyakaı elmışırı-. Gerek bıiyıik 
yollarda, gerekse kalab•lık sokaklar
da Buick flihi canlıdır . ileri atılışı ıi
çiınc•ı ''ilesle Buick kadııı· ıuıidir. 
Boyle olmakla beraber Mı\Hl\ETin 
leıafeıi h115kadır. 

HndyatôrOnOn omu7.lurındıın ıırkn 
ÇHnıurluklnra kndur tı1.unıtn hıılutu 
ton~aınile leni. ve cn1i1) hır şekli hu-
17..dır. Henklerı koyu ,.e 1.enginclir.Teç· 
hıznll ,.e 01erru,ah nsri hfı~nu in1ihu· 
hın en snn nOmunesiclır 

Yeni MrABKET (MARQL'TTE), en 
ufak teferriıalına kadar temayüz eden 
ve ehalınin daiınn 1cvkle ıema"a ede· 
ceği ve hiç bır vakit unutanıİyarağı 
bir arabadır . 

Kapotu allındn mahfuı bulunan 
bOyük mol6rü, bir Buıck sahibini bi
le memnun erlecek k&biliyeııedir. 

Bu şayanı hayreı oıomobili her 
hangi bir Buick acenıasr nezdinde 
flmdideıı ıemaşa edebılırsınıı. Sizin 
ıçin hı( hır taahhOdO ıazunımıın eı
memek t11.re ır1u o.elerseniz bizzaı 
kendinız ıdart- edchihrsıniz 

Onu bugün muayene edini7., ken· 
diniz kullanınız O zaıtıan 2.000.000 
Buıck olomobılıni mı•I edenlerin, Bu· 
icki meyriana gehrmek ı(ın 2.~ sene
lik lıir ,·akıl •arfedenlerin, MAR· 
KETi ıııenlaııa çıkarm•klan ıefahur 
eımekte ne kadar haklı olduklarını 
anln~·acııksınıı • ' 

muavene,. 

Bu senetıptaleoeyurduna imtihan 
sız olarak kabul edilecek tam dev-

'•n ez h ilmrilk karşısında Site 

SJ~~:: 
1

!u~~::~ad~~~:~ reli lise mezunlarının kayt müddeti 
lfAtli:rsE~ bu defa da T eşrinievvelin onuncu 
~~~~ MEMELERi gününe kadar temdit edilmiştir.Ta-
lııı·~Yath Ve sıracaları 1. 1 1 b• 1 h 11 • 
~~:~!:a: b~~~:ts:~eı:::~~: ıp o an arın ır an evve ma a er 

;:(f---1:.~.~ ~v:yo~- sıhhat ve içtimai muavenet müdür-
: euz hayat .. , .. ki . .. ti 1 1 . 
ı~~ın~~1 ss liraya : u erıne muracaa a muame e erı-
ı Yemek , içmek, • • •k 1 k " 1 t •• d 1 • 
ı:ın,~~htere~a~~~ler; Haya-: uı 1 ma ve ve a e e gon erme erle 
İ "·~S:~:~~.:ı,~: İ , Devlel ~enıirJolları ve limanları unıunıi i~aresin~eo 
: ıtr.80Yuıc Oteli ~ as :· 30/9/929 Pazartesi tarihinde münakasası icra edilecek olan 
~, llıınd•n ısıı~ad ıslık pro- • gümrük komisyonculuğuna iştirak edeceklerin şartnamede mu-
ıı..; 'dlnıı T eye şltap ı ·k ·1 b b · d' k d b .... k ·· l d b 

Mil DE HAIIMSIZUK~RI 
jt<LER., GAZLE~I 

ş ,şt<.1 ti LEı<ŞİlİK ve YAN!4AlAIVft!IA 
<SODO·GASTRJNI 

Musta~zanPEK TE.S/Rl.ID/~ r .... -:~~· .:.:e;ı·~B:e~b~e~k~ıs~2~:• harrer vesaı ı e era er ~ım ıxe a ar uyu muessese ~r ~ u 
••• işi yapmış olduklarına daır muesseseler tarafından venlmış e-

hemmiyet ve kahiliyet ve-''·'l.sını teklif mektubundan ayn birzarf 

.. 
1 tııaş oııakt·ın 

\in "El,\1.\S,, 
lırçıklannı kulla-

deruıı~nda ita e.meleri Hh .dır. Piyanko müdürlüğünden: 

AMERİKA~-LlSA~ VE SAN' AT DERSANELERİ Numuneleri _veçhile ı 5o,oo~ adet 
• evlenme evrakile 50 adet pıyango 

ı Kayıt nı•Jamelatına kurlann başlıyacağı 7 Teşrinicvvele kadar Müdürlüğüne ait varide sadrra def
i devam ~dilecektir. terleri tab ettirileceğinden Taba talip 

Kurlar: Türkçe, lngilizcc, Fransızc~ Almanca Stenografi, dakti· olacakların pey akçelerile birlikte 
log-rafi Tlırkçc ve lngilizce, ticaret der.lcri 'i\irkç~ ve lngilizce, 23 - 9 ·- 929 Tarih pazarertesi günü 

1 
biçki ·beden terbiyesi. saat 15 te piyango müdürlüğünde 

::::::::::::5jgc~~::!'!l:llll!m! Adres: lstanbul, Beyazıt Dibckçi cami sokaP;t No 1·3 ve müteşekkil Tayyare mübayat ko-
lkyoP;lu Şimal sokaP;ı No 4 misivonuna müracaatları. 

DANTOS 
DİŞ 

MACUNU 

Dişleri yüz sen~ ya~atır ve çürümekten vikaye eder. Di~lcri inci gibi bcyaı .• ıtı Di~ etlerini 
kuv\·etlcndirir, ve kanamaktan meneder ve dişlerin ara,ında kalan tefessuhatı ve ufuneti İ7.:tlc eder. 
Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıh1 ;ıırakır. :\lıkrı>plan 

imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine m ıni olur, Avrupada birinciligi diploma· 
larla musaddaktu. En büyük mükafatı alm!:jtır. Yirmi kuru'il'- Hasan Ecza depcısu. 

r ~~~?.~eraYn:~~~S~rtal~~n~~~~y~~~~!~n~ 4~!!~~eJ:~~!er~e~~~i~~~ 
lenecektlr. Cumartesi, Pazartesi ve Perşembe gUnlerl 13 den yesinde 120 lira ücretli bir fen 
16 ya kadar müracaat olunması. I<eyıtlar EylUI sonunda memurlığı münhaldir fen mek-

kapaoacaktır • tebi mezunlarının veya fen me-
Şehir bandosu için de talebe alınacaktır. murlığı ifa ettiyini yedindeki 

- aynı günlerde müracaat olunması. - vesaikla ispat edebilenlerin e
vrakı lazımelerile birlikte usul-

Lelyi ve nehari ~ en belediye riyasetine müracaa 

Ş E M S Ü L M E K A T İ P 1 :!~~~~~~~:~inci Sulh Hukuk 

llk ve orta kısımlara kıt ve Eekek talebe her gUn ka t Müteveffa Ali Reşat beyin telifi 
olunur. Arzu edenlere matbu tarifname gönde~llr._13eşlktaı • ?lup Ma_arif .v~ka_letince _proğ~~m~ 

Yıldız • Telefon Beyoğlu 2282 .__. ıdhal edilen bırıncı devrenın bınncı 
===- üçüncü sırufiarrna ait Umumi Tarih 

n lstanbulda - Aksaray Haseki caddesinde ~ kitabının hakki telifi mahkememizce 
yıı ve T t kt b. açık artırma usulü ile satılacağından 

ehari uran or a me e } taHp olanla~ın ~yl_ülü~. yirmi üçün-
cu pazartesı gunu ogleden sonra 

mi seneye yakın irfan yurdudur. Daireleri ayrı olan saat on altı buçukta Ankara cadde· 
Ana, lik, Orta kısımlara Erkek ve Kız talebe kaydına devam sinde RC§it efendi hanında lriiıı Ye-
olunuyor. Şerait her veçhlle mUllt ve tafıılllf tarlfoamede nimatbaada ııurr bulunmalan llmı· 
olup arzu edenlere gönderilir. mu ilaa olunur. 

Telefon : lstanbul 3886 ..,..,lsl,...ao.,...bo.,...I s""'111,...,.ll-ıe"""U..,.ebı,..., uı-üd.,...ür.,...lüO_b_de-a: 
Leyli ve nehari 12 Teşrinievvel 929. Cumarte 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devc11lldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına ~laom~br. Her gün mUracaat elunablllr. 

Şehzadebatında polls merkezi arkasında 
Telefon ıst. 2534 

HACI BEKİR ZADE ALİ MUHİDDİN 
mllessesel ticariyesl 

Mevcut şu~elerine zanıinıeten Pangalb~a 
-- BiR ~~B~ l~ll~B -

Ta~u ve kaoaslro ınekte~i ınüoürlü~ünoen: 
Tapu ve Kadastro mektebine talebe kaydına 4 Teşrinievvel 929 

tarihinde başlanarak 15 gün devam edilecektir. Orta mektep tahsi
lini ikmal edenler imtihansız ye bu şarn haiz olmayanlar imtihan 
ile kabul olunurlar fazla malOmat almak isteyenlerin her gün saat 
on ikiye kadar SultanAhmette Tapu ve Kadastro dairesindeki mek
tep idaresine müracaat eylemeleri 

Devlet nıat~aası nırr~ürlü~ünoen: 
!;(ıC tura yerli siyah meşin hakkında 12 EylUl 1929 tarihinde 

yapılan münakasai aleniye neticesinde verilen fiat kıymeti mu
hammeneye nazaran fazla bulunmuş ve yeniden münakasa ic
rasına karar verilmiş olduğundan talip olanların 25 Eylul 929 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te matbaada müteşek
kil mübayaat komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
her giin muhasebeye müracatlan. 

si günü tedrisata . İkmal imtj
hanlarma l Teşrinievvel 929 da 
başlanacaktır. 
İkmale tabi olmıyanlar 12 Te 

şrinievvel 929 Cumartesi günü 
mektepte isbatr vücut edecektir 

İKRAZ İŞLER! 
Mücevherat, halı, esham, uhvl!At 

Maaş cüzdanı 
mukabili her )'erden çolc ehven şe· 
ralL Bir defa müracaat buyurulması 
Sirkeci Erzurum Han No 18 

-.or. Ihsan~ 

IÖ ksürük şurubuı 
ÖksUrDk ve nefes darlığı 

için pek teslrll 

- ... llAçtır ._ 

Kendi keendin trq olmak zevk. 
lidlr. Fak:atter ve w:e kalmak 

için meşhur iskambilli 
POl\ER TRAŞ BIÇAOI 

~ ~ G' 

' !otro~ 
ı POKER ~ 

ile ıraş olmalıJır. Taklitlerinden 
sakınınız. IO adedi atmış kuruş 
tur. Umuınt deposu lstanbulda 
Tahta kalAde IO numarada. 

AK DEKALO VE ERiK! 

TASARRUF KUMBARASI 
·----- ~ . . .,.., 

. . ' . ~ :. - . 

/' ~~en çıkardıkları zanıan sızı so
kakta kalmaktan kurtaracak ve yeni 
bir iş buluncay~ kadar size istinatgah 
olacak bir kuvvet İ5ter nıisiniz? Derhal 
bugünden rASARRUF KU~IBAHASI 
alarak bu günkü kazancınızdan bir kıs
ınını yarın için arttırınız. 

Türkiye iş Bankası 



BlN SÖZ 
BlR RESİM 

PAZARTESİ 
23 EYLÜL 1929 
.. ,... .. . 
. ... ' 

lktısat vekili Şakır bey Ankaraya muvaaaıat eyıemlf 

ıs ı .!>aline alt intiba. 
BUyQk bir faaliyetle imarına çah,ılmakta olan Yalovadakl otel ve gazino laıanbulClakl kurslara devam eden muallimler ırup 

halinde bir arada ,,,,,/ 

BÜYÜ~ ELBİSE FABRİKASI 
(,aJaıa Karaköy Pojtaçacı fırını ittlsallndeki mahallebicinin Ustunde 

Hanım e:.endilere : Beyfendi!~re: . j . Erkeklere: .. 

Pardesuler k•~· Spor kostumlen gati!~f;~~den Pardesuleı 
her renkte !'On moda 6 

14 i liradan ltibaren 1 ~ liradan itibaren 14 ~ liradan itibaren 

Pardesüler \lrtnch c0 • 1) 

bej \e IAcivert renklerde 

2('" 1 
Lı 2 iiradan itibaren 

Muşambalar <ıpekıı) 

her 13 i liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
l\le~hur l\1andcrberg markalı 

(trench · coat ran l•ej >< lAciven 

Pardesü1er 

24 ~liradan itibaren 

lngiliz k •• } 
biçiminde ostum er 

14 ~ liradan ltlbaıen 
Çocuklara: 

~fi~~ Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

lngiliz 
hiçimi 

8 

Erkeklere: 

Muşambalar 
1 
- liradan itibaren 
4 

Tiftik Paltolar 

12~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

f·anı•zı Muşambalar 

9 ~ liradan itibaren 

ısmarlama kostümler 
30 liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. 

AFirE~i ~~U.MiY 
~ SİNiR ZAFiYETi.ADEMi iKTiDAR 
VE NEKAHAT HALINDEOLANLARA 

NORO·FORTiN 
müstahzarı pek tesl-rlldir. Bilümum eczanelerde 

......... '"' ...... H .. ~ .. ~ __ , ... - ........ _ .... ..__.. ........... - ---........... ______ ... ..,_ ...... -----

~ ALAMI ~~1~~~~.!~ .. 
"" 

Tabi~ m.ıden, >ofra ve ıejim •ulannın yalnız (VITfEL) de 

fevaidi ıımuın• vesi ıastlk edilmiştir. 

Röhre 1ere , .. ,. ısi olan Kara cilterc teslrl ıziml ol8n 

Pehlivan güresleri ve at koşuları 
EylülLın 27 inci Cuma günü Lüle burgazda Tayyare cemiyeti 

menfaatine p~hlivan güreşi ve at koşusu icra edileceği 'e baş 
pehlivana ( 7 5 ) ve baş altına ( 50 ) ve ortaya ( 20 ) ve birinci 
ko~unun birincisine ( 7 5 ) ikincisine ( 1 5 )ve ikinci koşunun birinci
sine ( 40) ikincisine ( 1 O) lira ikramiye verllecel!;i ilan olunur. 

i~an~isilten teve~~ünı e·~enlere 
Apadls!t uzun mıiddet kabızlık çekenlerde görülen bir hastalık

tır. işbu kabızlık kolibasil ve sair mikropları faalıyete koyarak 
apandlslt tevlit edebilir. Bu mahzurun yani kabızlığın def'i için her 

eczanede bulunan LAKSAT1N BODO nam mıishil ~ekerle
melerin istimali!~ kabzı murnnitl defederek tabiatı tanzim eder 
aynı zamanda antiseptiktir. Arzu eden Doktor be}lere numunesi 
takdim olunur. Depo Bahçekapı Şekerci H. Bekir arkası M. Kazım 

ecza deposu. Ankarada Cafer Tayyar merkez eczanes~ Samsunda 
ecza taciri Raşit Can beyler. 

Zirde muharrer olduğu veçblle TUrklyede 
mevcut Oç bUyilk şehrinin ismini yazmağa 

muvaffak olacak Milliyet karllerlnde11 ilk 
bin kişiye meşhur 

Doremiphone 
gramofonunun şayanı hayret evsafını tanı

mak maksadiyle 

1000 adet ( meccanen ) tevzi edl 
gramofon lecektir. 

A • • • • • • • • e 
A • • • a 
A • • • a 

kariler cevaplannı lfbu kuponla beraber ve kazananların haberdar edilebilmeleri için bir 

mektup derununıla aynca adreslerini havi bir zarlla Pariste Pirene sokağında 333 numerod• 

DORE.'IUPHONE milessesatının 4 QncU şubesine sür'atle göndermelldlrler. 

•• lü~sek ınü~en~is ıne~tebi ınü~ürlü~ün~en : 
Res.,am ve topoğraf şubesine kaı t olan efendilerin müsabaka imtihanı Teşrlnlevvelln 

~ıinü saat 9 da icra kılına..:ıı)(ı il~n olunur. 

bir 
gu 
lir 
ha· 

Pazarlıkla inşaat münakasası ~ 
Ticareti ba~riye mektebi alisi nıü~ürlü~ün~~n: .. . . 1~ ff 
.\lektep binası dahilinde yaptırıalacak tndilAt 2:1 Q ıJ2Q Pazartcsı {!.Unu saat 14te ihalesi icra edi;rJ l\ı 

lizerc mlinakasaya vaz edilmiştir. Taliplerin ~crnitini anlamak uzcre mektebe ve Deft~~darlık ~ v' ~· 

dahilinde mıiessesan ticariye ve ziraiye muhasclıccilijtlne ve miınakasaya iştirak ıçın de ye 

mezkOrda mektepte mııw~ekkil mulıayaat komisyonuna müracaatları. 

Doktor i\. kutiel 
Elektlrlk makı neleriyle belsoğükhı~u. idrar 
darlığı, prostııı, ademııktidar, bel geVJek
Ugi eli! ve fırenıııyi ağrısız tedavi eder. 

karaköyde 30reKçi fırını sırasında 34. 

.---Avukat---. 

Adnan 
• Uryanzade 

K1ı1AKLAı11U 
Kürk ınanlolarınızı ~ 

Sipariş etmek Qzere son ıtUnl', 
beklemeyiniz. Zira lıtenbulda j\\ııJI 
mut paşada l{OrkçU Hanında 

G. BEYKO 

ı; 

~· 

GRANDE SOURCE SOURCE HEPAR 
danla. 111 ... a }\ ııJ..;ralığı kara cığerin ihtikanı \:C :; -. ncısı 

Nalia Fen ıne~te~i mü~ürlülün~en; ~:::~ 7:!:üa:: s~~a~ \:~~~~: Ki.ırk mağazası size mantolarını~ 
şimdiden sipariş etmekle bera~. 
onları ancak istediğiniz zaman ~11 
mak imkAnını bahşetmektedir. 

suretle işinizin mıikemmel sureıı< 

-~~ •• ~~-~.~~~~J2~~~..\'.!1~.'!!'~umero 1-2 

TA KSİMOE S adyom ~KARŞISINDA . . . '. 
FiKRi TEFIK. 

OTOMOBİLvE MAKİNİST . . . 
~ . . . -· /t\E KTEBI' 

Yen tedr.~at d.:vr~s 

\\ eHebi bir defa ziyaret 
B. O: 2508 

. ' 1 1 1 : 

.... "ll :.•..z., • ...,...., ~ . . ~ ·-·~ ~ • KAl)IN VE ERKEK 

~~~~N ~E t!~Tf KtE~İNI 
almazdan evvel her halde 

sağlamlığı ile meşhur 

QUADRAT 
(sabık Rus fabrikası) 

markasını arayınız. 

1924. 

B.LR.C~ 
RlGA 

QUADRAT 
Sipariş için: B. J. D.\ '.\():'\ i>tanbulda hoprıılü 

hanında 12 - rn mumcrolu magazalara müracaat 

Mektebin bir senelik ( et, ekmek, te ) kapalı zarf usuliyle münakasaları ikametgfö Kadıkoy : 249 

kaşar peyniri, kuru bam>'.~· .. kay.~ı, yapılacağından taliplerin gün ve saa- .. _Z.ay•i •, ~leli askeri lisesinden 
nişastası iJe sebze ve kok komurunun . . 
26 eylül 929 perşembe günü saat 14 tinde mektepte komısyona gelmelerı. aldıj';ım !3'dıknameml zayi ettlm, 

Devlet Deıniryolları ve Limanları Dınuıni ı~aresin~en: 
Muhtelif cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya konulmuş

tur· 
Münakasa 5 Teşrinievel 929 Cumartesi ·günü saat 16 da An

karada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi 
Miidürlük kalemine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini bir buçuk lira mukabilin
de Ankarada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa 

mağazasmd:ın tedarik edebilirler . 

Devlet ~eıniryolları ve limanları unıuıni i~aresin~en; 
Fe~zipaşa - Diyarbekir hattının .Fevzipaşa - Ozan nam m~v~i 

arasındaki 143,050 kilometroluk bır kısım 9 Eyl(H 1929 tanhın 

den itibaren açılmıştır. . 
Mezkur kısmın üzerinde şimdilik haftada üç gün bır muhte-

lit katar seyrüsefer edecektir. 
Fevzipaşaılan hareket: 
Cuma, Pazar, Çarşamba saat 6,30. 
Ozana muvasalat ayni gün saat 13,30 dm 
Ozandan hareket: 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri saat 13. 
Fevzipaşaya muvasalat ayni gün saat 20 dir. 
Devlet Demiryollannın diğer bilfimum istasyonlarından mez

kur hat istasyonlarına (ve mütekabilen) doğru bilet verilir ve 
bağ1j eşyasile mesajeri paketleri ve bozulmağa müsait olma
yan seyriseri ve seyri hafif eşya kayit ve kabul olunur . 

Y ole ular Adana ile Fevzi paşa arasındaki şirket hattı için 

başkaca bilet almağa mecbur tutulmadıkları gibi tüccari eşya
nın da Adana ve Fevzipaşada bir mutavassıta lüzum olmaksı
zın ücreti peşin veya gideceği yere havale suretile kabulü temin 

edildiği ve fazla izahat almak isteyenlerin istasyonlara müraca
atları luzumu ilan olunur . 

Yenisini alaca~ımdan hükmü yokıur. 

Kadıköy Rıhtım boyu Aziziye sokak 

numero 27 Kuleli Askeı1 Lisesi 6 

ıncı sınıf 1 inci kısım 590 numero

lu M. Nihat 

Zayi: :Vlalacya askerlik ~ube

sinden aldığım vesikai askeriye
mi kazaen zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin kıymeti 

kanunlyesi kalmadığını llAn 

ederim. Malaryanın Bahri köyün· 
de Bayram oğlu Mahmut_ 

Diş Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi 
ve 

Cemil Niyazi 
Muayenehaneleri: Istanbul Sultan 

Mahmut Türbesi. Telefon lstanbul 

2622 

Istanbul Birinci Ticaret mahke

mesinden; 
Mahkemece JIAnı lflAsını karar 

verilmiş olan Istanbul Bılıkpazannda 

Arnapolu hanında mukim Ahmet 

Sim•iş Bey zimmetinde alıcığını 

kayıt ve tasdik etrirmlş olan alacak

lılann müflis tarafından teklif olu

nacak konkordato müzakeresinde 

hazır bulunmak üzre 28/9 /929 tari

hine müsadif cumanesi günü saat 

14 re mahkeme iflls odasında hazır 

bulunmalan ilAn olunur. 

( . 
görüleceğine ve mantolarınızın ·n 
BE:YKO maıtazasının ~öhretinl te!ll1 

El )LI' 
eden dikkat ve itlnıı ile lmAI 0 

~ı~"' 
Gaz, pisgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştı1\~ol1'. 

kasa 29-9-929 pazar günli saat 16 da Ankarada devlet derııı c~ı,ı 

idarasinde yapılacaktır. Mlinakasaya iştirak edeceklerin teklif rıı ~nıır 
)arını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 kadar ,jır 

m1 müdlirlük kalemine vermeleri IAzımdır. Talipler müna~as!ın;ıe~ 
namelerini liç lira mukabilinde Ankarada, Malzeme daıre. 

Itnanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

lnkrıı ~u i~leri m~rıın~en: s•~ 
1 - (13222) lira (18) kuruş bedeli keşfi .olan Ankll~~yııt1 ı 

lizerin<le 8 inci kilometrede yapılması muktezı Bent aJlle e ıııı~ 
şası 17 9 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle v ı 
zarf usulile mün?kasaya v'.1z edilmiştir: . . · esini. v~~ 

2 - Müteahhit evel emırde (992) lıra temınat akÇ ·ripill 
hükfunet baııkasile sermayesi milli olan bankalardan b• 1ı 
falet mektubunu iraeye mecburdur. u11ii ·~~ı 

3 - İhale 8 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Salı f jetli fil 
16 da Ankarcıda makamı vilayet mektupçuluk .od.asın1 dn rl' 
leceğinden proje ve evrakı keşfiyeleri görmek ıstıyen e ,, 

Su İşleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. rl 
_:___:___,---~~_::_~M-E_S_U_L_M~U-D_U_R_:_B_U~R~H7A~N~ECnVVI 

ı· 
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