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llEAtisr irALYA L t n 
ltıe~~~;;;·d~ büyük devletlerin mü- s m e r asa 
•ıı P•rl ~· cıhan sulhünün teminine 1 

1•r. llu • 1 ve hayali nutuklar söyledi d 
"'urahh~s:r aradsında yalnız İtalyan m u b a e l e 
''lıııad ' ıtı al ve hakikatten ay-
! ı. 

b •har edile .. · 

Hazretleri dün 
meselesinde 

sehrimize , 

hakkımız 
geldiler; 
sarihtir 

L~' iştirak n omıtlere, nezaket ica 
"Yllar il urn,kle beraber ihtirazi 

dı· lıaıy ~.1 •.11 mıckten de çckinme
'lle11kiin: uku·~·'tı, faşizmin iktidar 
Yeı; .\k geldıgı gündenlıeri Cemi
ltıiı Varn hai<kında b" ··k b' .. 

\l'e it' uyu ır u-
CiL- •rnat '>es 1 <memektctlır 

ıl... uan s lh" . 
;"iliğe .u u.ıe ve beynelmilel kar 
l•2nı, kaıt .formüllere gelince fa. 
""'- endı "k· · 
~I~ket ıa .mıyeti altrndaki 
R?nııckt ~~ bunlaı la iştigali d . abes 
dine tna~ •r? !'!unun için lt-dya ken 
ılerek p •us hır şulh formiılü icat c 
Ya arlak b' k 

•ttnak 1
.. ır nutu la buıw orta-

ltıfıtir. Uzumunu henüz hi~setme 
tar ya• 

ll&iki ~"bn lnı h~usi •nıiyetınin 
}(Uıtohni ;~• ncdır? Hiç şüphesiz 
datıa fa· 1 rıand ve Mac Donald'dtn 

~ ita~ a, harp dostu değildir. An

~suai b~: n~~ .. c~~an vaziyetine ait 
lltın terek goruşu vardır ki, faşiz
t'•cte ta 11 dahıll ve gerek harici si-
1 u .•na ad.~k_eden konseposiyonları 
ngıljz v ~şunceden doğmaktadır. 
•uıh ve . e, ransız devlet adamları 
!Uph •stıkra . e Yokt r propagandalarını hiç 
t•.ltore v ur ki, her şeyden evel İn 
toı öniin~ Fransa'nın menfeatlarrıı 
~d ""rup e 

1 
tutarak yapıyorlar. Bı .. 

.'" •ders a 1 ~lduğunu ne kadar id
""nae,,e'.d•taın, gene bir Franaız 

rı ır. 

1. t.l
ac n D. M. 

•n onald ·k· . 
Utndeı . ı ınc.ı entemasyona-

~ lıa181n •rınc ne kadar sadık kahr

~'dır. Bu~~ne e~peryaliat bir fngi 
~lldi nokt ~rı bılen Mbssolini'de, 
"haa1ııc1a ;• ~azarına göre, siyaset 

S"'alızu; ~.1•st bir İtalyan kalmak 
Ulhii . gorıı:ıcmektedir 

~., · •ıilc1ln d · · 
~ 1Y•tin emek, muayyen bır 
d u""•tle ' ;"..~tut bir nizamın cebrü 

llı~~ektir. ı:~•§tirilmiyerek devamı 
il &aiıad ·•r beynelmilel, ister 
~ da anC:k olsun, bir vadyet ni
tur •k&eriyef uınuınun veya büyük 
ı· n buldu. •n arzu ve rizasına uy

h~da "~•i h~~d ta~dirde devam eclebi
ha •htiıaı ~ ılk fırsatta milli sa-
~ Çıkar. ' Ynelınilel sahada da 

lind •Yneııniıcı 
tuı e olgun \le hayatın bu günkü ıek 
du,1 vaziyet ve e~gin milletler mev

>iyc •,r. Bunda ~·•.amdan memnı;n
ti ,.11 de"anı n ?türü onlar bu va
ı;,,_urıııeğe •ttırecelt bir tabiri ile
~""ite, ' \le her tarafça kabul et
he , te)QÇal.ışırlar. Halbuki hayatı
) nu, bit~uı ve inkişaf sahala<ını 
~tler bu 1f"'ediğini iddia eden mil
la ••tut v" ~rın talJllkkuku imkanını 
ı~k·İtaıy:zı~etin tahavvülünde arar 
nu .11 •de •ş.te bu ikinci zümreyi 

ı 'ddia n tnılletlerden biri olduğu 
,. taıya •1 tınektedir. 1 aı1 • aşi l'iik ında ol zın mefkurelerinin tesi 
•arı hır , 01 •rak ıstıkbalde daha bü

tegi •it oıllıa oy~~k, ve bunda mu
b; ne girrn·lı: .•çın bir hazırlık dev
tif \Upheai '§tır. Böyle bir devrede, 

t"18erı bir ~i •.ilerde hurma dalı dc

l•n?: .ilençli 
1~. tutu.la~~ ç_alıştıla!. 

'ttlıi ~ı için gını dısıplınının demır 
k;,1 !atı ~ala

n Balila ve l'işterler 
egk.<ıtıııi de. :e en.ıemaayonalizm fi
•ı~ ~ollıa gıJ, ınıUiyet hislerimi, ve 

ı. /• •tıJ ananelerini yaymak çin 
li)' Olu ai:"?lardır. İstikbalin esrar 

~ıı ltaıy:•ın~~n çok şeyler bek
kip 1nı elıed·~bı~ bugünkü cihan ni
ltb •den f 

1 eş:~rıı:ıek gaye&ini ta
nın re llöaterorınuııere sempatik bir 

"ltat"•up3 •:ıe~~ .İtalyan matbuatı
Poll<ı l't bun ırl'l!ı hakkındaki mü
r,d, lo di ~un ıçin hep menfidir. 
1 kı 1~aaYonu:';;" gazetesi, siyaoi bir 
tilnk dl bir ı/~langıcı demek olan 
1\in U Vaziye/~fın Avrupanm bu 
te ~:ııcaı. zen ı~ı Kristali2e edeceği 
da b ray•cağ gın ve olgun milletle
n; )'Ulunan ~;• ve inkişaf ihtiyacın 
lıı;1ı;ı"tnaktad 1 !etlere zarar vereceği 
dadı '1nın enır. İşte bütün sulh po
lt~ ~· Ön lılf canlı°'.' noktası bura
ı,, d •trnezıe: geçrnıg zenginler bir 

'ih.ın' "••iyetı ve. geri kalmış fakir
oı.,._ da giiru"l ~rıne razı olmazlarsa 
d""'' .. tu hi b' . 

1 Şııı • "'•Şer' Ç ır vakıt eksık 

bi, a?i unut'Y•te has bu ebedi di-
•ntar d ı_ıııyarak ona göre ted

aıına kazanırlar. 

'l'~SUT 
ıt e\rfik R .. .. B 

l'akı~'itiye V .. UŞtU ey 
lnRi1.da §eh/k_ılı Tevfik Rüştü bey """ ı, ı·ı ıınıze g 1 k . 
•ora t ı osu !' e ece tı. Fakat 

lle'ek ngiliz Aırn,anımıza...geldikten 
~'c•k ~•riciy ınırali Anl!'araya gi-
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lımet Paşa hazretleri Haydarpaşa lslasyonuuda 

.ismet Pş. Hz. dün geldi 
Haydarpaşada Gazi Hz. namına 
Tevfik ve Rüsuhi B. ler Kazım Pş. 
Hz. Adliye, Dahiliye ve Nafia 
vekilleri ve sair zevat tarafın

dan istikbal edilmişlerdir 

İsmet Pş. Hz. Istanbulda bulunaeaklan 
müddet zarfında Kadıköyünde 

oturacaklardır 
Batvekilimiz ismet paşa Hazretleri dünkü trenle Ankaradan 

,ehrimize gelmişlerdir. 
Baıvekilimizi Pendikle ailelerile Şurayı devlet reiıi Nusret, 

Bursa mebusu Esat, Konya mebusu Refik ve lstanbul mebusu 

Ziyaeddin B. ler kartdamışlardır. , 

lımet pata Hazretleri aileleri ve sevimli çocuklarile birlikte 

olduğu halde Haydarpatada trenden inmitlerdir. 

Orada c;ok samimi ve parlak surette istikbal edilmişlerdir. İs

tikbale gelen zevat meyanında Reisicumhur Hz. namına katibi 

umumi Tevfik ve ser yaver Rüsuhi B. ler, Büyük Millet Meclisi 

reisi Kazım paşa Hz. Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Adliye vekili 

Mahmut Esat, Nafia vekili Recep, fırka katibi umumisi Saffet, 

Vali vekili ve Şehremini Muhiddin, Atina sefiri Enis ve polis 

müdürü Şerif B. lerle şehrimizdeki mebuslar da bulunmuşlardı· 

Başvekilimize Haydarpaşa polis müfrezesi tarafından resmi se

lam ifa olunmuştur. 
İsmet paşa Hz. kendilerini istikbal eden zevata her zamanki 

tebessümlerile ayn ayrı iltifatta bulunarak ellerini sıkmışlardır. 

Ba~vekilimiz, müteakiben refakatlerinde Kazım paşa Hazret

leıile Dahiliye vekili bulunduğu halde Sakarya motörile Dolına

bahc;e sarayına gitmişlerdir. 
İsmet paşa Hz. sarayda Gazi Hz. tarafından kabul edilmişler

dir. Başvekilimiz şehrimizde bir müddet kaldıktan sonra Anka

raya avdet edeceklerdir. 
Beşvekilimiz, bu defa şehrimizde bulundukları müddet zar

fında Kadıköyünde ikamet edeceklerdir. 

Terkos ve Rıhtım 
şirketleri 

Bu iki şirket feshedilecek mi? 

Nafia vekili Recep Beyin Istanhul
daki tetkikatı devam etmektedir 

Terkos su şirketinin 
vaziyeti bilhassa 

'ehemmiyetle tah
kik ve takip 
edilmektedir 

Nafia vekili Recep B. dün de tef
ey i1• Bu 8 e Vekilini ziyaret e
l lth •.trinieve~ple Tevfik Rüştü tişatına devam etmiştir. 

Dünkü sis 
Vapurlarınsabah 

seferlerini alt-.. 
ust etti 

Bir yelkenli de 
karaya çarpa

rak battı 
Dün sabah, Boğaziçı, Adalar Ka

dıköy halkı, yine sisin bir azizllğine 
uğradılar. Mamafi sis, alelekser işimi
ze yaramayorda değil. . Mesela aa

b~hleyin erkenden işinize gideceksi

ıuz. Bakıyorsunuz: iskele mahşer gi
bi kalabalık. • Meydanda ne vapur 

var, ne deniz. • . Bir kaç saat karda-
sınız ..• 

Latife bertaraf: D\lıl sabah 5'45 

de başlyan sis hakikatan pek kesüti. 
Şirketi hayriye vapurları ne Anado
lu, ne Rumeli seferlerini yapmağa 

muvaffak olabilmişlerdir. Sis, Kağıt

hane sırtlarından gelmjş bir kısmı 

Boğan yayılmış, mübinJ bir kısmı da 

Gündoğrusu istikametinde giderek 

Adalar, Kadıköy tarafl ... ını istila et
miştir. 

Vapurlar, Oaküdara ela 4S d"ltllı:a 
teechhürla işleyebilmiştir. Ancak .;, 

dağıldıktan sonra Ru:.tii. Anadolu 
taraflanna doğru sefer yapmak üzre 

iki vapur tahrik edilmi~ ·r. Adalar ve 

Kadıköy hattında da seferlerin bir ço 
ğu teehbüre uğramıştır, Bu yüzden, 

banliyö trenleri yolcuları da vapur

suzluk yüzünden Haydarpaşa da top

lanmış, ve ancak iki saat geçip, sis 
dağıldıktan sonra bir vapurla güç be

la işleri başına gelebilmiştir. Sis li
manda bazı kazalara sebebiyet ver

miştir. Ezcümle Istanbul limanına 

mensup Hakkı Ef. nin 33 tonilatoluk 

"Hüdaya emanet" namındaki kömür 

hammuleli kayık, "Çatfodıkapı" açık

larında kayalara çarpar•'lı: batmıştır. 

Adliye vekili 
Dün icrayı ve Üsküdar 

adliyesini teftiş etti 
Adliye vekili Mahmut Esat B. 

dün de adliyeye gelerek teftişlerine 

devam etmiştir. Evvela icra daire

sindeki tahkikatına devam etmiş ve 

esbabı masalihi kabul ederek dinle

miştir. 
Bu meyanda Samiye hanım ismin

de biri vekil beye istida vererek ta

lebinin is'afını rica etmiştir. 
Mahmut Esat B. bu istidayı takip 

v~ tetkik için adliye baş müfettişi 

Sabit bexe vermiştir. 
ÜSKUDAR ADLİYESİNDE 

Adliye vekili öğleden sonra ya

nında Istanbul müddei umumisi Ke 
nan B. olduğu halde Üsküdara geçe 

rek Üsküdar adliyesini ziyaret et

miştir. Bu meyanda mahkemeler ve 
tevkifhane gezilmiştir. Üsküdarda

ki bu teftiş akşam saat 17,30 a kadar 

devam etti. 
ADLİYE VEKİLİMİZE FAHRI 

AZALIK 
Adliye meslek mektebi mezunla 

rı cemiyet idare heyeti bugün Adli
ye vekili Mahmut Esat beyi ziyaret 

ederek cemiyete ait bazı maruzatta 

bulunacak ve fahri azalığı kabul e

derek cemiyeti himayeleıi altına al
ntalarını rica edecektir. 

Cemiyet ( 400) kadar meslek mek

tebi mezunları ara11nda tesanüt te
min etmeği, azalar için {aydalı neş

riyatta bulunmağr kararlaştırrruştır. 
Teşrinievel iptidasında adliye mea 

!ek mektebi mezunları için yeni ce

za mahkemeleri usulü kanununun 

sureti tatbiki hakkında bir kura a-
çılacakt_ı_r. _____ ~-

Mektepliler 
milsabakası 

20 inci hafta 
Talebe arasında büyük bir şevk 

ve rağbetle devam eden: 
- Haftanın ~n mühim haberi han-

· '1nıize ge 
1
1n on beşinden son

e ecektir. 

Recep B. Vekalete merbut mües
sesat ve şirketlerin muame13.tını tet ... 
kik ve noksanları tespit etmektedir. gisidir, nicin? 

Vekil B. dün Haydarpaşada Demir- Müsabahasmın 20 inci haftası 

yolları idaresi işlerile de meşgul ol- Perşembe günü bitiyor. Gelecek ce-

muş ve bugün Ankaraya gidecek o- vapları Cumartesi akşamına kadar 

lan Demiryolları umumi müdürü Ha- kabul edeceğiz. 

şim beye inşaat işleri hakkında bazı 
Cevaplarımızda yalnız haftanın 

talimat vermiştir. Taahüdatını kısmen 
en mühim haberini seçiniz ve bu tek 

ifa edemiyen Terkos ve Rıhtım şir. mevzuu yazınız. Cevaplar doğrudan 

ketlerinin vaziyetleri bilhassa ehem- doğruya müsabaka memurluğuna 

miyetli surette tetkik edilmektedir. gönderiniz. 
~--...... ---- ~ 

Vekil beyin tetkikatı bittikten sonra kında hitam bulacağı malfundur. Ye-· 

bu şirketlerin feshine lüzum olup ol- Nafia ~ekili Recep Bey ni mukavele hakkında esaslı ve şehrin 

madığı hakkında kat'! mukarrerat it- Vekil B. dün bir mubarririmize ihtiyaçlarıyla mütenasip . bir proje 

tihaz c~ilec.ek ve: ~aziyet~n tamamen kısaca demiştir ki; hazırlanmaktadır. Bu pro1eye naza

ıslahı cıhetıne gıdılecektır. Herhalde «- lstanbulda bütün müessesatı raıı şirket 1,800,000 liral~ yeni inşa

Terkos ve Rıhtım şirk~tlerinin mu- nafianın vaziyetleri hakkında tetkikat at yapacak, ?un~ mukabıl abonman 

kadderatı ya~.ın?a taayyul} edecek "..e 

1 

İcra etmekteyim. Henüz tetkikat bit- ücretlerine bır mı~tar ~am yapılacak

bu hususta hukumetc vukubulan mu- mcdiği için yapılacak §eyler tespit e- tır. Bu zammın n1spetı muayyen de

racaatlar nazarı dikkate alınarak ih- dHmi~ değildir.» ğilse de yüzde 10--15 arasında olaca-

tiyaclar temin edileceı.tir Terkos şirketi mukavelesinin ya- jtı tahmin edilmektedir. 

.......................... • 
GaziHz. 

Reisicümhur Gazi Hazretleri 

dün akşam 'kadar bir yeri teş
rif bııyurmamtflıırdır. 

l~tediğimiz sarihtir 

feri öjleden sonra Dolmabahçe 
Başvekil 1nd Paşa Hazret- .. 

1 i sarayına giderek Reisicümhur 
Hazretlerini ziyaret etmişlerdir .......................... 

itilafların Y tınan 
lıiik-lımetinee 

tatbikirıi is-
H. Şinasi Pş. İJ)roru.z 

lstanbul'daki tet~- Mübadele murah
katın sonuna geldık hasımız Tevfik 

ihtiyaçlar iyice tes- Kamil bey is-
pit edildikten sonra tanb 1 idi 
alakadar daireler u a ge 

harekete geçi
rilecek 

Muhtelit mübadele komisyonunda· 
ki Başmurahhasımız Tevfik KAmil 

~· dün Ankaradan şehrimize gelmiş
tır . 

Halk fırkası on üçüncü mıntaka 

müfettişi Hakkı Şinasi paşa dün An 

karadan şehrimize gelmiştir. Hakkr 

Tevfik Kamil B. Yunanlılarr ver. 
diğimiz son notaya ilave edecek bir 

şey olmadığını söylemiş ve komisyo
nun mesaisi hakkında ıu beyanatta 

HakKı ~irıast Pş. 

Şinasi paşa, kendisile görüşen bir 

muharririmize demiştir ki: 
- An karada Tıp kongresile meş

guldüm. Kongre mesaisi hakkında 

size verilecek fazla malumata malik 
değilim. Çünkü Kongre safahatını, 

en küçük tafsilatına kadar telgraf
lar bildirdiler. Kongre mesaisi hari

cinde de maalesef bir şey söyliyemi

yeceğim. Zira Ankarada başka hiç 
bir şeyle meşgul olmaya meydan bu 
Jamadım. 

Ha/kin ihtlgacatı 
Bugün şehrin ihtiyaçlarını tespite 

uğraşan Istanbul mebuslarile birlik

te Yeşilköyle gideceğim." 
te Yeşilköye 'gideceğim." 
fırka binasına gelmiş ve kendisini 

bekliyen Istanbul mebusları İhsan 

paşa, Muhiddin Ali, Tevfik Kamil, 

Ziya, Hüseyin beylerle birlikte Ye

şilköye gitmiştir. 

Mebuslarımız şehrin ihtiyaçlarına 

dair olan tetkiklerini hitama erdir

mek üzredirler. 
Tetkikat biter bitmez umumi bir 

kaç içtima yapılacak ve bu toplanış 
larda tetkikatın neticesi tespit olu

nacaktır. İhtiyaçlar madde madde 
tasnif edildikten sonra alakadar de

vairin harekete geçmesi temin olu

nacaktır. 

Celal 13. gitti 
1 ı bankası mü diri umumisi Celil 

bey dün şehrimizden Zonguldağa ha

reket etmitti•. 
Celil bey Zonııuldakta kıaa bir 

müddet kalarak şehrimize avdet ede

cektir. 

NUSRET B. 
Şehrimize gelen devlet Şuraşı Rei

si Nusret Bey, cumartesi günü An

karaya gidecektir. 

Bir konferans 

Dün Darü/f11nunda M. Askinazı 
tarafından teşrihi maraH hakkında 

bir konferans veritdi. Resmimiz 

M. Askinazı'yı göstermektedir. 

bulunmuştur: 

- Muhtelit mübadele komisyonu 

~g!ebi ihtimal Perş~be günü umumi Tevfik KAmll Bey 
ıçtımaıru aktedecektır. tillecek idari işler arasında geçenler-

l'akem meselesine gelince; esasen de vefat eden Jeneral Dolaranın mü

biz muahedeleri tanımaktayız ve tat- terakim maaıları ile Jağvedilen takdi

bikini istemekteyiz. Mevcut ihtilaf- ri kiymet komisyonları azasına verile 

!ar muahede ahkamına göre halledi- cek tazminat meselesi vardır." 

lir. Bunun infazı vazifesi de komisyo- Tevfik Kimil B. Haydarpaşada 

na mevdudur. Biz ancak bu ahkamın kendisini karşılayan komisyonun bi

ademi tatbiki ile bundan hangi tara- taraf azaaından M. Holştad'la komis

fın mes'ul olabileceğini tayin için ha- syonun henüz intaç etmediği mesele-

keme gitmeğe amadeyiz. !er hakkında görüşmüştür. 

Hakem de mübadele bitaraf azası GAYRI MÜBADiLLER 

olabilir.• 
KOMiSYONUN MESAISl 

Gayri mübadiller cemiyeti idare 
heyeti bugün reis Istanbul meb'usu 

Tevfik Kamil Bey komisyonun me- Hüseyin Beyin riyasetinde toplana

saisi hakkında da şu malfunatı ver- caktır. İçtimada §imdiye kadar yal· 

miştir: nu emlllk sahibi gayri mübadillere 

- Heyeti umumiye içtimaında son yapılmakta olan tevzlatm erazi sahip 

verdiğimiz notalar etrafında müza- !erine de tqmil edilmesi etrafında 

kerat devam edecektir. Diğer görü- münkerat cereyan edecektir. 

...................................... -·-·--·-··----···--········...._... ... 

Ya/ovadaki suları tetkik eden neytr dan şehrimize avdet elli 

Yal ovanın imarı 
Memleketimize çok seyyah gelmesini 

mucip olacaktır 

Turing klübü'n Gazi llazretlerine minnet 

ve şükranlarını bir mektupla arzdildi 
Y alovanm Gazi Hazretlerinin emrü irşatları ile imarına de

vam edilmekte olduğu malfundur. 
Bu kaplıca ve tabii güzellik şehrinin iman hic; şüphe yok ki 

memleket halkının nef'ine olduğu kadar yakın Avrupalılann da 

bilhassa rağbetlerini celbedecektir. Bunu nazan itibare alan ve 

memleketimize seyyahların rağbetini celbetmekle meşgul olan 

Turing klübü Reisicumhur Hz. ine bir arize takdim ederek min

net ve şükran hislerini iblağ eylemiştir. Bu arizenin bir suretini 

aşağıya dercediyoruz. 
Büyük ve azimkar rehber ve mür- J yeniden vücude gelmesi hem halkı· 

şidimiz Gazi Mustafa Kemal Haz- mızı Avrupa kaplıcalarından mÜs· 

ret/erine: tağni kılacağı hem de Avrupadar. 

Vatanı belli ve gizli bir çok düş- züvvar gelmesine rağbet uyandıraca 

man elinden tarihte naziri yok bir ğı için iki kat kıymeti haiz olacak 

deha ile kurtardıktan sonra onun bu güzide ve şanlı olduğu kadar za

umranı ve yükselmesi yolundaki en rif vefaydalı eserden dolayı -Ecnebi 

derin ve en ihatalı nazarlarını üze- seyyah- larrn memleke~ rağbetlerini 

rimizden bir an esirgemeyen ULU celp ile daima meşgul ve faydaların 

GAztıı;tzt~ .bu kerr~ de ~~.kurunu artmasına bütün hissiyatile alıikadar 

ula devırlerının takdır ettıgı ve bu olan "TÜRKİYA TURİNG KLÜ

günkü medeniyetin takip eylediği BÜ" heyeti bu lütfü aliden naşi ni

sıhhl gayelere tabiatın en şifalı bir hayet•iz minnet ..-c şükra.ılaı mı ı,_. 

ihsanı saydığı kaplıcalar meya- hardan tarifi nakabil bir bahtiyar

nında yaratılışının da güzelliği iti- Jık duyduğunu iliive ile tazimat ve 

barile bir nadire olan YALOVA nın ihtiramatını arz ve takdim eder. 

süratle imar ve ihyasını emretmele- Murahhas aza Türkiye Tu-

ri fazla olarak bir de Yunan şekavet CEVDET ring klübü re-

ve tecavüzatının hatta eşyasını bile is vekili 

yağma, mebanisini tahribine karşı REŞlT SAFFEr 

l~kayt. kalmadığını da gös~eren bir Heyet döndü 
nışaneı servet ve nusret ıfade et

mektedir. 
YALOVA nm en asri bir şekilde 

Yalova sularını tahlil etmek için 
/Mabadı 2 ncı sahifede/ 
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Lisanın d eyişirliği ( ANKARA, 23 (Telefonla) - Lehistan hükumeti ile lıİİ~ iirk r 
Al. metimiz arasında aktedilecek ticaret muahedesi için baŞ . ~ 

ım-::z:•d.• Al.merl..&ıı:ada Rusgada müzakerat devam etmektedir. Bugün öğleden sonra her ilO 

Zaman herşey gibi lisanı da sokak kavgası 'Ta~~· dağ çin işi raf L~~J::~;kv:li~~ır~usuz mu kalacak 

deyiştirir.. Fırka adamları bir 1565 kişi kükürt yağ- Sovgetler sulhu . ı:-o!:'l~RA, ~3 ~A.A) - Londra havalisi son yetmiş seııed_ 
birlerine ateı d 1 beri gorulmemış bır derecede uzun ve tehlikeli bir kuraklık r!' 

Kelimeler nasıl içtimai merhalelerinden aşagı inerler- murundan öl Ü... muhafaza ın~ktedir. ~ehrin ~n ~tyona yakın sekenesinin su ihtiya~_..· ~"'" 
Fakat terfie de mazhar olan kelimeler vardır-Ilangi ediyor •. ! NEV - YORK, 23. A. A. - Kü- edecekler mm eden cıvardaki cesım bentlerde ancak iki metre derinliği 

su kaldığından tevziatın muayyen saatlere hasredilmesi ıütııı' 
e · SÖ le d · · J · b .. f. · · t 1 · BERLİN, 22. A. A. - Bir çok çük Antillcrdeki İngiliz adalarından, I l l tı; .•. 

n Vl z r .. eytŞlf - ~ı~anın .u Uil l_Ç Si~ em erı mahallelerde sağ ve sol cenah gru- Saint - Vinccnt ın merkezi olan Kin: MOSKOV A, 22. A. A. - M.. Ri- ıası o muştur. vİiıı 
deyışır - Bu deyışmelenn mabıyetı pları arasrnda müteaddit arbedeler gstown dan bildirildiğine _göre, h_alı kof, MoskovaJDmtakası birinci Sory- SUNI ÇAYIRLIKLAR ANKARADA HAYVANA1 · 

olmuş, revolver atıltıuşbr. Yaralı faaliyette bulunmıyan Saınt - Vın- et kongresinde nutuk irat ederek BAHÇ Si 

Bir taraftan alabidiğinc genişleyen Git gide, kim bilir hanr;i sebepten yoktur. Zabıta sükun ye huzuru ia- ccnt volkanı tekrar faaliyete geç- SoYyct hü.ktımctinin prkı Çin şimcn ANKA~: 23
· (Telefonla) - İk- E 

i;timai kitleye, diğer taraftan boyuna dolayı ciğer ismi farisidcn lisana a- de etmiştir. Nümayi§Çilcrdcn yirmi mck alametleri göstermektedir .Bu difcrl~ri ihtilifmın halli için kat'i ~:!,. v~~c~raf~~n suni çayır- ANKARA, 22 - Ankara şelı' 
uzayıp giden zamana bağlı olan lisaıı lındıktan sonra, cöflı:o ciğer mcfhu- ki§i tevkil edilmiştir. Bunlardan mc- alametler J 902 senesinde Martiniktc- tedabırc geçmediğini beyan cylcmif-

1 
s ece ır. neti, burada modern bir lıaY" 

bir sabitlik, bir değişmezlik kazanmı- mile allkasını kesmiş, srrf cöfkclen- b'us Goebbel bir az sonra salrvcril- ki Mont Pcle nin 40,000 kişilik 1ekc- tir. M.. Rilı:of demiştir ki: ŞEKER MOTEHASSll GELECEK b"!'çesi vücuda gctirmiyc kar•' 
yordu. İçtimai kitle her cünlrii. her mc• manasilc lisanda kalmıştır. miştir. n•si ile birlikte Saint Picrre i tah· -. ~ükumct meselenin sıılban ANKARA, 23. (Telefonla) _ İk- Dllftır. . . . 

saatteki, her andaki i.Jlcri, muamele- cBağın kclimcoi de buna benzer Cumartesi günü sabık muharipler rip eden indifaı canasında izhar et- halli ıçın her çareyi istimal edecek- bsat nkilliği Adana c ci da Bunun ıçın, gerek Amerıkadl, 
!eri dii§üncceldcri için kııllandıCı ifa- bir mana tekamülü gcçirmiıtir: Es· den komünist federasyonunun üni- miş olduğu alametleri andmnaktadir. tir. Uzak prkta huıusi surette ih- tişcn teker 1caınqmm"fula~~ rck muh~cli~_'."'vr'!pa ~lcrind' 
de ve dii§ünmc vautalannr, anla11l- kiden (kara ciğer) demek iken §İm fornıasrnr giymi' 80 nünıayitsi tcv- Dün esrarı enciz sesler ve yer~!- z~ edilen o~du tamamen mühcrra yetiştirilmesini temin için tetkikat cuda gct~_dicı te~t ile maruf ; 
mamak ve ya istihzaya hedef olmak di ancak (bafnma baıbm, bağrım kif olunmuıtur. bndan gelen gürültüler işidilmiştır. b~ lıalde. Çm hududunda tevkif e yapmaktadır. Fransadan a ca bir Alman ~utchlısaw ile mubabe~ıl 
korkusiyle, dcyiftirmcmeyc çalıfır. yanıyor . .. ) gibi 1<1isallcrdc kullanı- FRANSIZ_ ALMAN ITrlFAKI Yerli ehali emin mahallerde kendile- dilmektedir. iu kadarki ihtillfuı sul- teker mütchaosw getirilece~ mektc~ .. Anlaşdacak oluna 

11111 

Bu çalı""3 öyle bir itiyat haline gc- lıyor, ve müphem surette kcndiıin- MI ..• ? rinc melce aramağa bqlamııiardır ~ han. tenİJ'.esi ihtimali oldıılı:ça daha HAKiMiYETi MILLIYE~İN llS gelip ııc ba§hyacalrtır. ıJI 
lir ki.her kes dütii11111•~-, oözlcti ara den bir ıeflrat veya hasret ve ittiyak BERLİN. 2Z. A. A. _ Gazeteler Dün han gün.etli idi ve ~g cczn tcdbırlcre müracaat etmek do- ŞEHiR SAHiFESi MALiYE MEMURLARJll 

madan. kaide üzerinde durmadan merkezi anlqılıyor, fakat sarih ola- "'Korreapoıtdans politik liberal" iaim- sakin duruyordu, fakat fcthaım~a? ğru -~~- 9ın te~ ihtiliiın TAYIN VE TERFii _J 

adeta otonıatilı: olarak konllfur. Kit- rak karar ciğer kastedilmiyor. li halk cazetcainin sözde ifp ettiği ıu çikmakta oldufu ı:örillmcktc ıdi. halli ~ hiç bir euaı ihbva etme- . ~~~-Z3. (Telefonla) - Ha- ANKARA, 23 - Maliye ,.,...., 

leniıı bu ataletinden plW tctebbiia Tat &Ötıteren ııfatlar en ziyade bazı haberler etrafında büy{ik dedi· Saiırt - Vinccnt m en ıiddetli iıtdifa· mc~. Bu teklifler dairesinde ani ~yeti. ~ye gazetesi bir "Şehir- ~ tayin Ye terfii luoklan~...,, 
ve teeaviizlcre Icarıı huıulc gelen mu- mana değiştiren kelimelerdir: acı, kodu yapmaktadırlar. ı 19121encainde olmllf ve bu esnada va_ffakiJctle _ ~üzakera~ tCTaaiil ~ sabifcaı •• ?-~· Bu_ sahifede ~ olWlaıt talimatname tabed"" 

kanmct Ye rcabiyoıı, nmanm tcais ekfi ııfatlannclan birincili tudu, i- Bu gazete Alman ı:nilliyetçikrini ı 565 kiti küdürt yağmuru altında te mümlrün d~ğildir. Jıl. Rikof, Beyaz ~ m~ürlugu teknik bürosuaıın tcdir. Yakında tamim oluna~ \l 
ettiği an'ane: i§tc lisanı muhafaza kincisi acı mefhumlarına verilirdi. iki memleket ricali arAaında mülikat lef obnuıtur. R°-!3rla Çin btaatının Soryet to- projelcn nqrolunacaktır. ORTA TEDRiSAT MO[)ll"'. 

eden, liaan fonlnıiyonuna otomatiklik Tatlı iee ancak lcnctli mana11na cc- tertibi ıurctiylc Fransa iıe askeri tir MEKSIKADA MUSADEME~R pragına mütemadiyen nlıi alr:mlan, OÇ POUSIN MORACAATI ANKARA, z3 _ Orta teP 
ve gayrquurilik vaaıflamu yeren 1- lirdi. Sucuğumuza menşe tc,lril eden ittifak müzakeresine g~ olma- LONDRA, 2?. A. A. - Mc~- hu~ut muhafızlanna açtddan atqlc- ANKARA 23 _ Da ak lda müdiirfl CCTat B. Istanbııla batel 

miller bunlardrr. Fakat aynı imlllcr csücün de acının zittı bu aıfattır. kla ittiham etmektedir. dan bildlrilditine göre tiyaaebciim- re l§al'Ct ederek bu hücuaılann So- iddiası il ahi< Y. atb rı etmiştir. 
lisanı ister istemez yıpratan , tahrip "Kılmaktt filli Orhon Türkçcııinde BiR KAÇAKÇI h_ur için ~ b~ intihap d~layi- ryet krtaa~n şedit m_ukavemctinc raet ede: ;:tan::ı'eyeıt:mıcrek be- PRAC SEF ARETI KATtPıJ(,I 
eden, dcğiftiren acbeplcrdir de. hılt etmek manaımda kullanıldık- ~İL,. 23. A. A. _ Almanyaya yüz oıyle, mczkllr tehirde bazı m11ııadc- maruz kaldıgmı soylcmış ve nu~u- üç memur tekrar v.':'if~:..C n;;;:u:- ANKARA, 23 _Harici e ~ 
Zamanın elinden yakaamı kurta- tım: eyle~k. ~aile OıımanI_ı Türk ellı tonilato, köhne maden kaçırmış meler vuku bıılmu§tur. na ~r arasında ıu ıurctlc niha- dilmclcri irin Dahili '-"I ..: Ü ti 1twnı ·~·• L>b· l· · ~.! -r"e/' 

ran kim Ye ne vardır ki lisan onun çe11ndc büyülı: hır gramer rolü oyna lan b- .. k bir . hakkın . iÇKi DOŞMANLICl yet vcrml§tir. • ı ye,..,.. eune m - ••ı- ,... p cnnuao 
dı'-'--- bu .. h h o uyu tacır da tabkı- · racaat etmi§lcrdir Vekalet bu mlira Kiz B p f · . ..,_ci 

tab:-ibatmdan maııun lralabilainl Ebe- &<All aoma gun emen emen kat yapılmağa ba§lanlDl§tır. WASHİNGTON, 23. A. A. - Ay Uzalı: ~l<taki ordumuzu Sonba- caatı tetkik ctm kt d" - li-· mı ·. r~g ae arcb 
1
""" 

di bir bakaya namzet olarak İnJ& edi- i~timaldcn çıkarak yerini etmek fi- RENiN TAHLiYESi an hasından M. Hovvell ayan mecll h~ .ccn ~lanck niyetinde değiliz. c c ır. gınc tayın o unmUJtur. 

len en mükemmel abideler, yiizyıllı- lınc bıralımı§tır. -Halkctmek mefh~· PARİS, 22. A. A - Bir guete sinde içki memnuiycti idareli n_ıc- BıliJı::is takvıy7. tezyit ve harbe ziya- ı"skaA n ı·şıerl N k 1 ,,r 
klar ve binytlhklar ile geçen saman °.'unu~ son zamanlarda yatırmak fu- muhabirine beyanatta bulunan Al- murlannın ihmali yüziinden Vuhin- de müheyya hır hale koyacağız. e 8Z80J 8Cfl~ 
dahilinde .tvela pek de farkına nnl- ~~~!~ ıfa_dcyc ~ladık, bu suretle bu manyarun Koblcnz komiseri baron gton şehriniıı açıktan açığa "yaı" RUS - ÇIN HUDUDUNDA , 

mayan dcyqmelerc uğrarlar· sonra ıılı baut şeklı olan yatırmak tan ma Langerth, ikinci m .ntakanrn tahliye- tehir haline gelmiş olduğunu beyan . MOSKOVA,_ 2 ~· _A. A. - Tas A- H. Mehmet Bey ge- Emanetle Villlyetl~ 
metanetleri daha ziyade sar;ılır ve n\i~barile h.üsbütün _ayınyo~z. Jl'.a si dolayisile hiç bir hadise vuku bul· etmiştir. Reisicümhur M. Hoovcr ce- Jansı Çıtadan bildınyor : Kızd kıtaat ~ 

nihayet, her hanı:i bir zelzele muba- ~ ızd~ m:!~ r'.":!lcrdc nıcc !r mıyacağıru temin etmiş ve demiştir vap vererek M. Hovcll bu iddiasını Ma~çurid_en gelen bir çeteyi tenkil liyor, Hayvan sergisi tevhidinden edilece 
·elıe hicret, inkılap bakımaızlılı: ve 1 er var rl d "~ıa:'ı tama~ı c ki : ispat edecek deliller ı;österdiği tak- ctmışlcrdir. Çete il maktul bırak- tasarruf 
netrukiyctlc yıkılırlar, ankazlan yer- ayr~ ~:ı:na arka 

1 
..:_r (ya ıt- "Zaruri olduğu kanaatında bulun- tirde bu mesele hakkmda gayet cid· mıştır. Dün ve bugün de Çin kıtaatı açıhyor 

le rdc sürünür; Bazan da o yıkmtıla- maB_) . urt~k. 'daeytenml e k ·k·>·
11 

dı duğum Fransız_ Alınan mukareneti- dl tahkikat icra edileceğini söylemiş· hududu geçerek muhtelif yerlcrd' 

b kı _, ba ka ızım tc ı t e ı o ara u an - . . Sovyet h d t h f l ·· · Mülkiye Müfetb"•ı" "lifı"t Bey ı·s Vil•yct ile Emanet" t hi"" 
rrn şu ve ya u smuan ş yer- • .. k" kid b k bek ne zarar verebilecek her türlü nü- tır. u u mu a ız arı uzerrne a- • "' · " ın ev "' 

!ere taşınır, büsbütün başka cins bi- gımız pc es en · er • su- mayişlc c • la • .. TAHTIDI TESLIHAT iŞi teş etmişlerdir ~an işleri hakkında Dahiliye Vekille- hasmın tetkikine devam ol~..;; 
naiarın büsbiltün ayn lasımlannı yap r: tinde- şidd_et ve sertlik ifade eden r marn ° cagım. Amerika reisicümhuru M. Hoover SOVYETLER TAYYARESi tine ma!Umat vermek üzre Ankaraya dır. Vilayetle emanet birleştİP'"~ 
mağa hizmet eder. Çok defa eski bir bır ~ıfattı. Zıya paşanın v: zne _sokbı Jngilferede geçen gün bahri tahtidi teşlihat hak- MOSKOV A, 22. A. A. - Sovyet- gitmişti. Müfit Bey, yakında gelecek- takdirde c25> memur taııarriıf 
mabedin bir mermer sütunu yeni bir tğ"u" ytumalauşa~ ~ubylu aftrn ç ıftesı pc~d- kında yeni bir nutuk irat etmişti . ler memleketi tayyaresi dün 23 - 20 tir. Bundan başka İzmirde bulunan cek ve bu memurlara verilmekt<' 

. h r k ır a r sozu u sı atın sert ve şı T hd • d • } • h . . . K tk p İskan umumi müdürü Hacr Mehmet maaııın 25 bin lirası kazanılntJŞ 
op

1
crabbyatrodasunb':'n ~bet ab ıne t": rştı- dc.tl i manasile son bir istimaline de- a 1 1 teS 1 at tBu _nutuk şımdiyc kadar Amerika - geçe k amb ça .. a · etropdaavlosk dan Be d b haf .. d ,__ 

rı ı r; azan ır mı ra ı tczym et- I"l t d ş · d" b b" ngıltcre arasında cereyan etmekte uçara , ugun saat alb Attov da Y e u ta ıçın e şe ... imizc ge- calrtır. . ıl 
miş olan bir porfir ve ya somaki lev- a de e ekr. lnım 1 ., u klmanak" ykı 

1
. ır~ konferansı olan mükfilemelcrin neticesi hakkın- karaya inmiştir. Bu suretle vasati leccktir. Vilayetle Emanetin tevhidi 

h d' b" ka .. t .. · an ıraca ya ız pe ı c unesı da d • fikr" .• . . A 180 kil 1 ·· ti "dd tli fır Dahiliye Vekaleti iskan temlik dirindc umumi Yilayct meclisi O< J 

ada ı b~ ptmın us_ sody~~etave ya vardır. -Surette, suretinde . kelimesi _en ogru ı v_CTdıgı . . ıçın . vru- al . ~mde re surak.el şı e tı- ,, t b k b" . . k" dili" -"" 
sa ece ır ap esanenın c şına d d" da f . dikt VASHİNGTON, 22. A. A. - Sa- lenn başında 200 bın hralık bır do- n ar ıçın e 1200 ı ometre kat'et- muamc ... mm ça u ıtmesını te ı- ğindcn ortadan kallmıtf "' 

yakıştırılır. . e ~ ~ e t smı ~~ gır en, surat lahiyettar "'')!:.-lil deniz işleri konfe- tefsir edilmektedir. miş bulunmaktadır. den bildirmiştir. br. 

Lisanda da buna benzer hadiseler 1""":' u~ule gel 1 ten "?nra suret ransınm Londrada toplanaca<Yım be- B h ta A vazetclcn"ndc RUS - INGILIZ MOZAKERA Ti SABRI BEY Yalnıa bu meclı- Emanet~ -~ 
. kclımcsı yavaş yavaş eski manasını b u usus v;rupa " Mülki" • üf" • • S h · lan ha · · ... '-'-- · 111 '-

ve takalluplcr pek çok vukua gelmek '- bet ba 
1 

d , yan ediyor. vörülcn mutalaaların hülasası su- MOSKOVA, 22: A. A. _ Hliku- ye m cttışa a n Bey bazı nem..., .......,. ycrlcnn .,,,, ... t 

tcdir. Lisanın tevali ctmif bir kaç ... ~. mze ş a;:J. mı 1~ • • :M. Stimson, alikadar devletlerin dur: İngiltere ile Amerika arasmda- met M. Dogalevski yi İngiltere ile tahkikat için Düzceye gitmiıtir. ııillcri olan au1ı:i 8 kifidir, ~1f 
safhasını az çok tctcbbü eden her kes ısan . mana gışmcsıne u~- mümessillerine bahri kon.ferıınsa ait ki münasebatı samimi bir şekle koy- tekrar münasebatın tesisi için ayrn BiR SAHTEKAR belediyeye ua olacaktır. !!:'tj; t 
an .,..,....., • ., ki hayret veya takdirini mı§ kclımclcr ııayısızdır. Orhon ki- hazırlıklar baklanda •imdiden i•'arat- k . . 1 ı,;. ba kili" M M 24 ünde Londr da M H d . Kendisine verilen Ulviye ormanı- yet mccliainiıı bu suretle • · •·,ı Ilı. 

a-r- t be . . . • v~c. . . 
0

. s .,. ına ıçın ng1J1Jr ıvc . ac a . en erson ı- . . d bin . . 1"'~ 

celbedccck bir talı:allüp vak'asına ve- a sının mctnını • .....,garı~ın . ıva- ta bulunmuştur. Donald ile LOı1diadaki Amerika sefi- le müzakerata başlamağa memur et- nın tapusunu ~ ~en hır muhacır ~ 25 lira .taııa~ ~"..',; t 

Y
a metrukiyet sahnesine tesadüf et- nını, MevHldu, Muhammedıyeyı ve- MÜHiM BiR SUI tc:TtMAL . al D "-- da m;•tir mahkemeye verilmitbr. ki canan tnhit saycmnde ~.; •n 

di " k" k "tab 1 .. d k" .,. rı cencr av'"' arasın cereyan -. · o.ora •""dilik 50 b"ın "-ya. -"l 
mcain. Bııgiin latif cinsin - zengin fa- ya ger es 1 1 ı . a ıp ~çın e 1 LONDRA. 22. A. A. - Londra- eden mükfilemelcrin neticesi hakkın- f HAYVAN SERCISI r- .-- ""' """ 

kir, yükaek alçak - bcr ferdine YUdi- 1'!gatla~ _ve. edatları b~cr bırer .. tı;_t- nm on mcflıur i§ adamlanndan biri ela tn iliz '"·-ekili ok nikbin ö- l.SViçrede Hayvan sergisi 25 Tqrinicvcldc yor demektir. ~ 
.. · " lıa'-" · · b dan kik ettıgımız zaman yw:lerlc aozun 1 --n.L "' · d ,__,_ ld - - ~ - ......,, . ~ . . ı: bılı: Es bli · eda ...__ 
gınız aıa •• ısmı un . o~ aaır manaca bu c1e·· c u · radı' o.~P -·~ .... cmın .• · ......... o u~ runmuştur. Bunun ıçın §Imdıye lca- A sa ta amır açı!aca ... rr. y b bbt.' 
evci yalınız Turk hakanının ihtifatn- . yüz! _g~yk ııı.Jd gmı, nuruz YC ıtibar saycıınde muteaddit dar muhtelif vcııilclerlc vulı:ubulan vrupa sulhu Sergi istihzaratı için dün Villyctte eni ir teşe "" 
1ı rcfilı:aaına, Türk imparator içuma y~e . c~ccıın~ pe • ut ~v §İrketlcr tesis eden M.Hatry namında beyanabnda bu nikbinliğini pek ileri PARİS, 23. A. A. _ Le Jour- Vali :"c~ Muhiddin Beyin riyaactin-

verilen ünnn idi. Aynı kcliın c(lı:a kilcrd~ ~t~l~~~ ~l~gmı, YC bın- birinin ahiren meydana çıkanlan mü götürmüştür. İki devletin arasında wıl gazetesi Cencvrcdc büyiilr meclis de bır. ıçbma ~pı1ınıttır. T daolat1 
tu_n) islam medeniyetini ka~ul ed°! lcrccı~ buabutün ıstımaldc_n çı~ thiş ihtila•atı yüzünden iflas derecesi deniz tahtidi teşlihati için bir iti!Af mlizakeratı üzerine çöken karanrzhk İç~~~ ~~yet ve .~et ba- ayyare mey 
millc~ere Ye ~dan bize • hatun y~r~c~ ba§~~na tcrkcttilde~ ne gelen .mezkD.r mlicssesabn ve bun halli olduğu temin ediliyor sacla bu ve huzursuzlüktan mütcYcllit umumi ytar mudurler_ı, ~at .muduru, Kolor- yapılacak 
surebndc gCÇllllftır. C?~· B_u. cgışmelcrdcn ~er bın- !ar ile alakadar bazı bankalann Ncv- şinıdilıi halde muvakkattir ve asıl intibam ııılhun takvi esi hususunun du baytar müduru, zıraat odasr iza- . 

Biylece .~er ''?,"tunca~u:" ~ nın bar.tarıhı ~ardır. Um~~· ıur~ttc York bo.rsasmda İngiliz lirasının tc- karar diğer bahri devletlerin de işti- bir Avrupa tcaanüdüyvücudc etiril- smdan ~~~r ~l'. bulunmllf~· .. latanbul, İmıır ye Buıaadl ~ 
şanlı Türk kağan ınm ımparaton- b~ dctı.pnc~rıı\,:~beplcrını d_e lıııa- nczzülünü mucip olmUJtur. M. Ha- rakilc toplanacak konferansta veri- mcsine müteallik Briand te~if" . Sergının ılk ıatihzarab goruıjil- tayyare klübli açılacağını ~ 
\a&mdan Umini hediye almıt oluyor. nıya~ tap rı ı c~. Tabit y~v- dry, harice firar etmiştir. leccktir. Amerika rcisicümhuru M alikadar bütü bük• ti ının mlit ve !hım gelen csaalar kararlaı- latıuıbulda açılacak ldüp içıll fP';) 

Diğer taraftansa ICYgilİ YC nazh mi ~ır gazete makal'::"ın~ daha_zıra K.AÇTI FAK.AT TUTULDU- Hoovcr tarafından ı:esen m~ cühlc ka n 9 umc .erce tcvcc- tınlmqtır. Sergide birinci gelen hlı- Yiliyet fllbc8i harekete J~I 
·• kut " lanmua verdi"'-'- iaimle n- de izahat Yermek mümkün dcğıldir. LONDRA 23 A .A Muhtclia .. .. . t dil tuk . pcd.rıc '- • k~d ldmı_ amır bulundu- yvanlann ııabiplctinc ikramiye verile- ~üp ualan cemiyet _,u,6e~ / 

ı;~ * , · .- gunu ıra c en nu fllD ıyc ,.... gu mcr czın c o ugunu yazmakta- . . . . · __ , _ _. • • decekl ~ 

ktiylc cariyel~r ~i=I;?°dı. Ya ~~ * * banker Hatry, üç şeriki ~ürmü ile ~ ~erika ile ~gilt_er~ arasında- dır. celrtir. S bm lira ıkramıyc aynlmıt- ı:----en iatifade e ~ '111) 

bulumuaun cana uzümune vcrdıiimU I,iunın değipncli yalnız manala- dcrdeıt olunmuştur. Mumaileyh hak kı muzakeratın ncbcesını göstermek- TAMiRAT BANKASI tır. ~ zaman uçacaldanbr: o4il'jı 
·• Çanıf'' ismi eskiden ııa.rayın en yü- ra ait defildir, man•larm ela kelime km~a vaki olan müteaddit §ikiyet- tedir. M. Hooycr şimdi cereyan et- . . Yakında ha~lann lı:aydına ı.a çın bir ta~ meydanı teııd dl'· J 

ksek rütbeli zabitlerini göatcrmcıı: ve ifade teldi detiıtirmeai liııana ye !er ın ba§mda 200 bin liralik bir do- mektc olan mükilcmclcrin mihi eti- C~EVRE, 22. A. A. -:-- İlrincı lanacalı:tır. Komısyon tekrar toplana- ibre td~tta ~ıın.ıılıaakta "!'; ! 

miydi? Bugiia iac aynı ünnn, lezzetli ni yeni kelimelerin alınması da var- landırıcdık meselesi vardır. ni ıu suretle tarif ctmİftir: y ko"';'8yonda Norveç. ~ka ve c:aktır. ~ ~tın fimdiJ'e ı.acı.t J;j 

bir mcyva ye lrllçillı: bu kUf1a miiftc- dır. LONDRA, 23. A. A. _ Bcrlinden _ Bu mükalcmcler esnasında ile- L_ehıstan mu~ahasları _beY:nelmılel tc- • ti neticeye ıı_ön: bu ~daDJO r;l"J 

re~ ol~ak o~~un~ en .. ~~lik rütbe- Lisanda_ morfoloji (gramc_r şelı:Ji- Daily Mail c bil~ili.l'.°r: Hatry tara- ri sürfile tcldiflcr milli müdafaa n- diyat ban~s.ıyle Cemıyeti A~v~ Yalovanın ımarı t~?ralrta Fikir t~peaile ıı::: ;I 
;ını haız zabıtmc duJIDUŞtur. yatı) en zıyadc acbat eden sııtcmdir. fmdan yapılan azım ihtilblar dolay- sıtalanru muhafaza, ağır masraflar münasebetim mev1'uu bahs~enn- - kotkll arasındaki ı:neııaf 

Bazan, hele milli hudutlar haricin- lıfamafi bu siıtcm de zamanın tahri isiyle bütün tcdiyab tatil ctmcğc altında bulunanların omuzlarındaki d_en, Almanya namı~a M. Brcıtsch- { Birinci sahifeden mabat J muhtemeldir. ıs'-'"' 
de, bizi f"J1r1ıtD kelime istimallcrine batmdan masun kalmamaktadır. Mcv mecbur kalan müteaddit şirketlerin yükü hafülctınck, tqlihat ·· ·· den cad ve Fransa: İngıltcrc, İtalya Ja- . .. .. . TAYYARE MUHEND l 
tesadüf ediyoruz. Ukraynanm merkc- Hldun "gcliscr" suretindeki iatikba- bir çok hisselerine malik bazı Alınan olan rekabetlerin uyandırdı~ ve ponya ve Belçika n~mma ela 11. Lou Yal~v~y~ ~~,;:.:' !'~ru_lfu~:::;§ J:Cımya Tayyare cemiyeti taraf!"~~ 
zinde, Harkofta, Osınanlı ııeditahla- li, "Kılavuz"' şeklindeki iltizami si- müesscııatı miliyesi büyük zararlara korkudan dünpp lrurtarm.akttr_" ch.~ur, bu mes;cJ;cnın komisyonun emtı~u mu ~· ~r~ ge . tır. rupada tayyare mühendiııli~ 'tıf~i 
rının hakimlere ve hükümdarlara tev gası, yeniçerilerin " istemezük" ü uğramış ve bu hal Berlin borsasında M. HooveT Jimdiye kadar Amerika mu~aker":tr harıcınd~ olduğunu ııöy- Ta_hlıl ve tetkık ıkı no~ta.ı nazar- ne JÖndcrilecck yedi cfcn~JOle ~ 
cih ettiği "Yerliğ" in alclidc bir yol- ~hainlersiz, yiğitle rsiz' i, vs. artık bir buhran tevlidine sebep olmuştur. reiıicümburları tarafından ileri ıürül lemışlerdır .. • ~amafı, mazbatanın ~ ı~ra kıl~ı;umş~r. Bun ar· Radyo evclin birinde Manil'ya tarı ~ 
culuk <vesika• sına, ve bütün Rus- kullanılmıyor, bunların yerini (gele Hatry ve rüfekasının hileli manevra· müt olan diifturun flllldan ibaret banka teşkil~tıyle mcggul ~1"? komi- akti~.ı~c v~ ;:'Y; •;· .1 .. d . ac .gideceklerdir:. Bu ~f~~~ 
yada ayni padi~ahlarm sefirlere giy- cck, edelim, istemeyiz, hainsiniz, y i !arı neticesinde fiatları son zaman- bulunduğunu hatırlatmııtıt: teyc havalesı takarrur etmıştir. Mu_ ~rri~h · . ..:: ı'n ı ~- ~u . •= tc ali tayyare mühendialigı 111 

dirdiği chil'ab ın ev içinde giyilen fitainiz ... ) şekilleri almıştır. larda pek ziyade fırlayan ve timdi _Amerika hiüı:llmeti. Amerika- LONDRA: .2~. A. A. - Cemiyeti muavınhılil' :ımt Y1erd ırıncı de olı:uyacaklardır. -

· d ' h k b d b · · ·· · · . · h h" b" krym • . ıla di" mill ti . Akvam mcclısmın son dcvrei ir"'--' mm ta mı yapml§ ar ır. • • 
a ı rr aya -ro e ıam ra- ıum ve- Orhon Turkçesının ''erınç., sure- ıse emen ıç ır . eti haiz bu- l nn •e ger e erın aulhu te- . - . • %~- K" kta · dan tahl"ll K. d #- d 
rildiğini anladığım anda zamanın ia- tindeki partiçipine Kaşgarinin Diva lunmıyan bu hisseler üzerinde havai min hususundalı:i arınılarmı muhafa- y~sınd\ç-orülen l§~Cr hakkmda dün . ımy~_ dno . ıL ~~ t ~ - B asu-o a ( 
tihzasile tebessüm etmiştim. nında bile tesadüf edilmiyor. Kaşga- oyunlar oynamış olan bir çok alman za ve takviye etmektir." a §'."? ır nutuk ırat eden lnı:iliz ta ıac mu errıs ıgor, cva ve ~z -F I I' .1 ·r.rD 

Şehzadelere, ve daha sonra en yük ridc ikinc, üçuncu şeklinde gördü- spckütatörlerin bu yüzden uğradık· M. MAC DONALD iN SEYAHATi harıcıyc nazın M. Hendcraon, İngil- ~~y~cr baJ~~~ fakat hcnua e 8 ıyet 1 erı IJ ·f 
s~ k bir tahıil görenlere, edip n mün ğümliz rutbilcri şimdi ikinci , üçüncü !arı ziyanlar gayri kabili telafidir. İngiliz başvekili M. Mac Donald t~;e, F;a~sa, İtalyai Almanya, Bre-

1 ~':"';n'~r.gelen tctk"kat Kadastro ameliyatı etıeıııı"' .~ 
şılerc mahsus ob.n cçclebb lik, yeni· olarak kullanıyoru z. Mefu llerde bu- • • ~ ın Amcrikaya siyahatı arbk tabak- z'..~· c c~c.nk, •vcrç ve Nonreç ın c · ı alı 

1 
surette ilerilemcktedir. ıırJ 

çeri ordusunun en büyilk bir rütbesi lunan K-g damak sadası kalkmış , Zam~ı;-ın tah~ıbatı.?d.an h~sule ge· kuk ctıni§tlr. Daily Telcgraph gazc- ?u~~metlcnnın aralanndaJc! bütün yapd~ş vek :ümı:::,n:a:rKimru::ı~~;Ul- Manisa tehrinin mun~ ;ı; 
olan cçorbacı• lılı: taıralıldı zencin kcn - kan,- gen - gan lahikası yalnız len degışmelerın muhım bır müşte- tesi tahtldi tqlihat miizakcratından ı~tilafları L~hey mahkemesı vasıta- Bı~ . uçu ıı.!' .. 1 >'.. . d taaı eşhasın tasavvuku aıı:ııııi' ~ ~ 
hıristiyanlara miras kalmamı§ mı idi? bazı mubalağa aıfatlarrnda kalmış, re k ".asfı .va~drr: hepsi gayrı"ihtiyac1, bahscderkcıı diyor ki:" Her iki b;dı- aıy~e.ha.~lettı~meğe muvafakat ettik- m~saı~ınd: ve b::.:~n:o~~au::~?li~ naıı' gayri mcnkııller göatc~Jıl_.. 

Orhon abideleri kitabesinde baba va. ve netice olarak büsbütün batka f!ayru ~adı ~~r. Daha doğrusu içtimai ri devlet, b}rl taİıtidi tC§lilıata ait o- l~_rını .soyl_edıktcn aonra, mübadclatı r tıl:.:~:ccsi alınacaktır retilc bitirilmif, balb aenet p~ 
manasında kullanılan caka-ağa> hk bir sarf sistemi vücudc gclmittir. ı radenu~ hılafına olarak vukua gel- lan her no~da aralarında uyıışm.UJ tuccarıy.cyı acktcyc uğratmaktan a · taları tevzi olunmuştur. Jt~,rf;!'. 
bugün içtimai ırnıflar araaında bek- • • • mcktedır. lar sada ghiye kalan mesailin halli ~şka __ bır "'.Ye r"~~ yüksek Fil:~fin~- Denizli, Büyük ada, tzmi.riı> e<Ji

1
. / 

ri lerc, ve aile içinde -bir de beylik Başka sözlerde lisanın çıkardı<Yı kolay olcfua,,nıi zanncbnemclidir. gum~uk ~nfe~cnnın tenzili için bazı ııa Ut!' kasınrn kadastroları da ik,.,al ·1•-'sl 
~ Lisanın bütün i' siıtem1eri; u- d • · ı · · b b- amel teklifle d di te ., 
iliiveailc- bü-''._ biradere nrilmckte- egıımc er ıstcnmış değildir. Genr- Umumi bir itilafa va11l 0 •--L 1·..ın d 1 

• nn crmcyan •. "imesin- YEDİ MİLYON ARAP tir. Koca. eli ve Bursanln il~ -'' 
r- mantik denilen lugat sistemi, ınor- l " • · · b "" ·· "' ....... ,. r-- en dola _.._ela b de ır-

dir. foloji denilen şekliyat sistemi, lone- ıgının utun taravetini, her türlü çok çalışma\: laz.ıİngclmcktedir." b" "fl •ryı ~~ul.. L~ ~cmın dahr LONDRA 23 A- A. - Daily Ma- bitmiştir. .ıast' 
Fakat kelimelerin mukadderatı da "k den. itinalarrna rağmen, güzel bir kadın ır ı 1 a ~ us u ""'vıyyen memul il . Fil" ·. ubabir h Malatya ve Ankararun kB / 

ima mevki ve mertebelerinden aııağı ~irdcn ~~·~Y~~;::ı ~:~~r~·~~a~ z~manı~. elinden kurtaramadığı, tcd- Balkanlarda bulundu1 ı:un1u ilave eylemiştir. su!~~~tel~ t-•~tı;? ~tır·ı ~Jı.::k n bayii ilcrilcmiştir. . • .,.rıJ.Aıı( 
inmek değildir, hazan onlann da ha- nın tahribatına uğramaktadır. Bu de rıccn yuzünün tamir olunmaz çizgi- S . . KT SADi MESAIL b" ka 1 ~~leden bi; zat Fil- Ankara yangınmda yerle_rı.r ~",;~ 
yatında içtimai bir terfie mazhar. ~l- ğişmelerin her nev'i baklanda ayrı lerlc bozulduğunu görmeğc mabkCım ırp - Bulgar ıhtilftfı . CENE~_.23. A ·!": - Cemiye- i;ı'u,m~e:.deki İngiliz mancıa'.amın kadastro ~nlarile ~erle~rııtP',ıt 
mak da vardır . Osmanlı dcvlcbntn ayrı eserler yazılmış ve yazılmakta bulunduğu gibi, içtimai kitle dahi BELGRAD, 22. A. A. _: Sırp- ti Akv_am biiyiilı: meclisi, iktısadi me ~ncak silah kuvvetilc ipka ve idame lannı tespıt cdcbilmişle~İfl ll· ~ 
kuruluı asrı~da her ailenin ilk e~kc~ bulunmuştur. ~1::m~~::i k:~:.='." ayni Bulgar konferansı, ~3 EylOlde p;, selelerın müzakeresine girişmiştir. Qlunabileccğini bana ııöylemİ§tir. ~daatro müdürü Necın". ~e f.,.ı 
e~lldma verilen cbcşc -. pap• . ısmı Meıhur lisaniyatçı F . de Saussuce rota hare~c~J:tir. Heyet f11 re- l{endisi, bu ınanaanın temdidi büyük fian Ankara ya naklc~d<fl 
b_ı_r müd~et sonı:a dc~l.etin en yi1':ıck bu muhtelif sebepleri tek bir prin- • • • vatta? muteşekkildır: • . FranBBda bir hata oldui=u YC bunun fplı:a- adalar kadastr~ fen _h•r tit"· 

rutbele~ne tahsıs cdilıy?r ve !Ur ma- çipc irca ediyor : Zaman lisan ipre- Liııarun uğradığı dcğiımclcr, za- ~cıs, ~arid~ mlidurlenndea M. R.aı·sı·cumhurun şm.cla israr edildiği takdirde Brita- Mehmet B. tayın ~diltnı!.- 'fi 

nasını tamamıle kaybediyordu. tini iki h:<ttı _ _-söz sureti. ile ~.ana- man dahilindeki &ebat ve devam bo- Raıko V~tr°".'.~ Sza .J"ı!· Jovanoviç: "' nya imperatorln~u azim zararlara ASKERi MOESSES!.şı 
* * * ara1111daka munasebette bır dcgışme zulmaksızın vukua ı:cldiğindcn tcd- c~n~I _hiç, katip ha~cıye ne.zattti h uğratacağını yedi sene evci söylemiş SIHHIYENIN -rEf 

1 
'. 55.;, 

Kelimelerin mana dcğiıtinncsi mab bir kımıldatma (diplacement) vü- rici ve cüz'i olur; birden ve umumi kitiblerın~ ~.,,Chuıca. seya atı olan Sir Hcnry Vilson un bu fikrine h .. de . keri 111~ eıJ:, 
dut bir kaç söze münhasır değildir. cude getiriyor, diyor. Her ne sebep- surette vaki olmaz. Bir genç adamın :t;lulgar hey_cti murabhasası Pazar- A 1 temamiyle qtirak etmektedir. Bonar h~.e r~ ~ :rini ıet dıİ~,İ' 
Bir kaç misal ile bu mühim balıaı bir ten olursa olsun, söz sureti ile ma- hangi gün orta yaşlılrğa, hangi gün t~ı sabahı Pirota muvaoalat edecek- p R S, 

22
· A. A. - il. Doumer- lav bafvckil iJı:en bir. gün mumailcy- ~-- dınfycnı vak'!r . e sıtıhi>'e "'· o· 

d h 
· t d · d k " k · t"bat ·· "ht" ı · ba t • ·· ı f ka tir gue ile M. Briand 10 T .. rinievelde h F" ' - . da d . ....u a aa ve .... eb 1 .• ~ " 

az a a tenvı r c me en geçemıyo- nası arasın a ı sı ı ır ı ve muoa- ı ıyar ıı:a s ıgı soy cncmcz; a t · B "'k li . _z __ u • e ..... tın man sın an vaz geçil . . . . 1 y ?o{a• ~"" 
ruz: d her be• on acnelik bir aralıktan aon- - • . ru se resmen zıyaret """"e&ıerdir . bir el karar rilm . . n:ısmuavını mıra a 

sebat &a~s.ıl _ ı. mı, yavaş yavaş bu i_Jı:~ • ..... .-.g•nl4JC;amlda Dün de Brabant (veliaht) kendileri: ~ ~ ev . . ve ~ Ankaraya gitmiştir. ---- () 

cÖfke> eskiden [öpkc ıurctindc] unsur bırıbmndcn ayrılır, her hırı ra simasında eni konu görülen bir K~b'ld. I k ni Mons istas onunda istikb 1 d ısteycn İngiliz sıyasıyununun adedi -~pô!'l'V ~ 
akeiyer demekti. Bugün bu manasını için başka iprctlcrin unsurlarile ye- fark müşahede olunur. 8 1 e 8Ç 1 V8r ekti y a e e- pek çok olduğunu ve bu hususta bin TAYYARECiLER r•f1':ı~1 
<amamilc unutmuş bulunuyoruz. Şüp ni yeni münasebetler tesis etmek Hülha: LONDRA 23 A A _ p c T~LSIZ TEL RAF S lcrce mW-acaata hedef kaldığını iti- PARİS, 22. A .A. :j-,i!ll S3 l 

!!esiz bu, birdenbire olmamıştır. U- imkanı hasıl olur. O zaman manasın Lisan değiştirilmez, fakat deği· den Daily Mail." bUdi~il" .e1lı:~~: LİYON 22 ACA ERGiSİ . ı:af eylemiştir. Bu siyasilere nazaran binbaşı Labaurie ile rrıu;ı,1ı:ııı" Jıl'l ı 
wn zaman, şimdi ( içlenmiş, içli .. . ) dan aynlan lafız başka bir mefhum şir. bııJiaha ait kuvvetler Hası{or İı 1 

. ' · • • ~ Bey~elını- harbi umumide Araplara huriyet ve EylUlün 13 ünde baŞ _ Jsfll";eı' 
dedigimiz gibi, (öfkelenm iş, öfkeli) ile sıkı münasebete giritcbilir veya Uğradığı değişmeler iradi ve f8hsl rafından idare olunan ka';,.ili an kata;;. le! t~l.sız ~~~':,'"af ve sesli makineler serbestiyi vadeden İngiltcrenin yedi Burje _ Oslo - Moskova · rıi 1>it

1 

el nilmişti. Kaşgarinin Divanında bu işaretsiz kalmak tehlikesine maruz teteb~üs il~ dc~ildir. .. . . mağlubiyete uğratmışlardır. Hasb1: sergıs~~~ TAYYARE mil!.on Arab~ 140 .bin ~udinin h~ Tunus - Lizbon ~ey~h~t:di~· i~ jl' 
istimale tesadüf ediyoruz. Fakat cip olur mana kendisine en münaıip -en !çtimat kitlcnın takayyut di~tıne han Hindistana firar eyle . tir. Ha- PARİS 22 A A _ kmu_'.'1~ gırmcsıne mu"":dc ctmı- Le Burjede _yere ı_nm ·' }1ad•se"iı ~ 
:telimesi «içlenme> ye muadil olma· e l altındaki- söz suretini intihap e- ragmcn vukua gelen bu dcğışmclcr bibullahın parası ve müh~ b ı· · 1 oo°h . · rı ·. · .1 Fransııı:, t~ yeccgmı soyleyen zat dahı kanaat- Tayyarecıler, hıç bır ş•''re f 
drg ı gibi, cöfkc• de «Öfkelenme• de- der. Bu ince ve derin görüşe ayrı tedrici ve cüz'i olur. kenmck üzredir. Erzak pc':'::" ld u- ~~nyo·· . r;;e ~erı , 1 c tayarcc:_ilen- tadir. Ona göre İngilterece takip .,. ı.u etmediği munt~•anıkitoıııet 
mek değildi. bir makale tahsis etmek lazımdır. AHMET CEVAT ğu için Kabilde açlık baılamı•t 0 

u- *nl mu,;;• btalan'!'."~-> " 1 " 2 ragmt'n lunabilecek en makul battı hareket bilinde olarak 11 bın 
v•... :r ı-r. u us - a~a 1U1 posta tayyareı,ı~ derhal Filistinden cekil.İD git.ıt1elrti~ 'ill'""'"•'•rti,r 

evıeı &11''"' ur e uıı ; . 



• 
MILLlYET SALI 1929 .l 

kon o mi mahkemelerde: 

Vrupa dönüşü beyanat 
r, - l ll-M_i_L_Lf_Y_E_Tl_N_ş_E_H_t_~_H_A_B_E_R_L_ER_t __ Dördüncü kocanın 

atıınurahh_~sı cihan kongresine gidiyor. Dönüşte gazeteye 
'tiba/ar._ Şoyle diyor: Kongre güzeldi, ziyafetler parlaktı, 

b ettiler. 

ç~tkongrede ne dendi, ilmin hangi noktası aydınlandı, ne 
·r. 

1 
ve hele murahhasımız ne söyledi? Beyanat bu vadide Emanet pahalılığa 

Cl\de . ·· b Ö / Ya gidjYtne Turk murahhası cihan statistik kongresine Var- Se ep g rm yor ••. 
tesna Yor. _Dönüşte gazeteye mutat beyanat var. Bunda, Et fiatlarmın bu kıt çok yüksele-
. tlc grc~mı kabuller) i, (bir çok ziyafetler) i, (tahtezzemin ccği söyleniyordu. Zaruri ihtiyaçların 
Od•) 0c1zılerı yer .. altı mahallesi?) ni ve (gelecek içtimaın en mühimlerinden birini teıkil eden 

'" ac - etin pahalanacağı hakkında Emane-

Katil yakalandı 
Bartınlı İsmail Nazi
reyi niçin öldürdü? 

. Yatını a~ oğreniyorsunuz. Sonra? O kadar! tin noktai nazarına göre bu kıt et fiat 
tik k en ~n statistik memleketi olan Türkiyenin, cihan !arının yükseleceğine dair bir a!Amct Beıiktat polis merkezi memurları 

ı.. ? ongresınde, ilimdeki büyük inkılapları takip edişi bu olmadığı gibi böyle bir sebep de mev bir katili yakalamışlardır. Bartınlı 

Maarifte 

Yeni mektepler 
İki mektep daha 

yapılacak 
Villyetin yaptırmalcta olduğu yeni 

mekteplerden ikisinin temeli de bu 
hafta içinde atılacaktır. 

Bunlardan biri Ni§&Dtaşında, di
ğeri Yeşilköyde yapılacaktir. 

Teşrihi marazi 
vg cut değildir. Etin en pahalı zamanın- Khım oğlu İsmail Zalranboluda ren 

tendik ki ha t da yüz yirmiyi geçmiyeccği tahmin çper Alinin karısı Nazireyi öldürme- Dün verilen konferanı 
her d hlk rp en sonra yeni bir çığır açılmış, millet ha· olunmaktadır ki bu miktar geçen sc- kle müttehemdir. Dün Darilllünun hukuk fakültesi 

· bozuk a a ~amar atışını statistikle takip ediyorlarmış. ncki nispetin aynıdır. İsmail, sevmekte olduğu bu kadını 1 numaralı salonunda Cenevre Tıp 
.~ Cdcrse, ~hhatli adama lizı:tı t~daviyi doktor nabza göre . Emanet ~~ fiatlar~nın gay_ri tabu a~~ul~_rına mutavaat etmediği için öl fakültesi anatomi pataloji (tcşrihi 
~~tatistj _. evlı-.t adamı da, mılletın bozuk hayatını ıslah çare bır surette yukselmesıne manı olmak durmuş ve İltanbula kaçmı,tır. Ak- marazi) müderrisi M. Askinazi tara-
~cr biz~n emrettiği tedbirle tayin ediyonnuş. • . . için icap eden !•dbirleri alacaktır. §Sın kendisi~e :ı;:mdıkhda tesadüf e- fından bir konferans verilmiştir. Bu 

• ~ _statist"k d~ gayemiz memleketin hayatına miyar olacak YAKACAK DERDi. . den. hemşehrılerı B_etiktat ı>lıiis mer- konferansa Tıp fakültesi müderris 
:'<Q 1 cıh l k aks Odun ve kömür liatlarırun bu kış kezıne haber vermışler ve İsmaili ya ve taleberi iştirak etmiştir. Alaman 

.. :tıı.CYiz B" az ~r~ u.nn a, bu işlerin tutumunu hiffete geçen seneden daha fazla olmıyacağı kalatmışlardır. sefarethanesi maslahatgüzarı M. Aş-
0trcnip · ılmelıyız ki, ancak statistik tekamülünü mükem Emanet mahafilinde temin edilmekte- MIŞONU y ARALADI mah ve refikaları samiin arasında bu 
~Cti cııuJatanda tatbik ettiğimiz giin, Türkiyenin reforma dir. Bir buçuk senelik kuru meşe o- Karagilmrilklü sabıkalı Güzel Ha- lunıyorlardL Professör • Askinaziyi 

Yet verebilir, itimada layık olur. N. dunları kesilıniş bir halde eve teslim san Balatta .:addede sarhoı olarak müderris Akıl Muhtar B. bazıruna 

GÜ • • • edilmek üzre 430 kurup satılmakta- dolaşırken Mişon isminde birisi aya- taktim. etmiş . ve mumaileyhin ilınt 
NÜN İKTIS ADİ İ dır. Bu miktar odunun cinsine göre ğına basmıştır. kıymetınden bır nebze bahsetmiştir. HABERLER 380 kuru§& kadar inmektedir. Önü- Canı yanan sarhoş hemen bıçağı- Kon~_erans iki saat devam etmiştir. 

Ugd ;---:=--~....,..,...,___ müzdeki mevsim içinde odun fiatları- ru çekmiş, Mişonu sol böğründen a- Bugun 13 ve 14 arasında bu konfe-
ay Çok· Fakat ta - 1 f" ti . d h nın gayri tabu surette yükselmesi ğır surette yaralamıştır. Mecruh ranslann ikincisi verilecektir. 

z· . . cır er ıa erı a a muhtemel görillmüyor. musevi hastanesine yatırılmıştır. ca'. KADROLARGONDERILDI 

•Yade düşürmemek ·ç· 1 lb' . Kömür fiatları da yilkselmiyecek- rih aranmaktadır. Maarif vckileti lise ve orta melı:-
1 lfl ma Ce lnl tir. Daha timdiden şehrin ihtiyacına FERIDIYEDE BiR VAKA teplerine ait isimli kadroları dun·· 

1 kifi stok mal mevcuttur. 
'doı .. ~ aza tffilŞlardtr Kası':"~a~ sakinlerinden Haydar mektep idareler~e göndermi§tir.Mek 
ı. ""Un EKMECE ZAM. • 1 ve Zckı, ıkı arkadaşlarile birlikte Fe tep hocaları yeru gelen kadroya g9rc 
l\frııda ı.u:t ~rakyarun h~en İ':'giliz lira11 1005,5 kuruıta açılmış Ekmek liatlarına bugünden itiba- ridiyede Gözlilklil Hnriyenin umum- dünden itibaren maaşlarını almaya 

tı~!ur. e harman hıtam bır aralık 1004 kurup kadar dÜ§tilk- ren 10 para zam yaptlmıftır. hanesine gitmitler, bütün pencere başlamrşlardır. 
bıı 111•vaiın;0 niha . ten sonra 1009 kuruıta kapanmıftır. ÇOCUK BAHÇESi ~arın'. kırmışlardır. Bu sırada ma DECIŞT..,l"'R"'ıL"'ENLER 

dlii lene hiday U:detinde maha~- Liret 9,18, Altın 881 kuruıtan mu Emanet tarafından Gülhane par- hallı vak aya gelen Taksim merkezi . 
l C•bi l•çe e c de tabının amele görmüıtür. kında tesis edilen Çocuk bahçesinin polislerinden Nuri efendi yede taar- ~z muallim mektebi sabrk müdürü 
Ço:. 1•Yiııı ~e 1:ı8koldae~elerdlaen • Daimi sigorta korniıyonu - Dai· inşaatı ikmal edilmiştir. Bahçe bir ruz etmişler, bunlardan Haydar bir ~~nh Bcalı. e~kek mKuallim .mektebi fi-

l!İıi """· u,.u an - mt sigorta komisyonu dün Ticaret kaç güne kadar açılacaktır. el a~ atmış, polis Nuri efendiyi a- zı .0 ~ı:ıa, astamonı mıntakası 
•lıeÇok ••virıdir mildiriyetinde toplarunııtır. - -• yağından hafif surette yaralamıftır. ~I •ı:mı:ıı Os~an B: erkek mual-

• 
mır ası 

GIJzliiklii hanım, nikah taze
lediği kocasınkan 

miras isıiyor 
Gözde altın gözlükler, çeneden ilişmiş çarşafta altın iğne, a

yakta kırmızı uzun topuklu ıskarpinler. Yaşrnı sorarsanız (40) 
derneğe dili varmaz. Fakat geliniz kulağınıza söyliyeyim: Söz a

ramızda elli beşlik var. Şimdiye kadar dört kocaya varmış. Siz, 
şu talihe bakın ki dördü de biribiri ardı sıra rahmeti hakka ka· 
vuşınuş. Hanım, şimdi son kocasından veraset ilamı istiyor: 

- Rahmetli ile önceden ayrılmıştık. Toprağı nur olsun, daya
namadı; haber üstüne haber saldrrrr dunır. Benim de yüreğim 
yufkadır. "Peki!" diyiverdim. İmam geldi, birimiz sağına biri
miz. soluna geçtik. İmam nikahımızı kıydr . 

Ömürciiğü yokmuş. Arkasından çok yaşamadı. Benden baş-
ka da kimsesi yok. -

- Nikahınız ne vakıt kıyıldı idi? 
- Üç sene oluyor! 

• 

- Aylardan hangi aydı? 
- Nisan mı desem, Mayıs mı desem. !şte öyle bir aydı. 
- Şahidiniz var mı? 
- A .. olmaz olur mu .. Var .. İkisi de burada._. 
Etrafına bakındı: 
- Nah, dedi, işte bir tanesi gelmiş. 
Çağrıldı. Şaşkın bir ihtiyardı bu •• Nikahın kıyıldrğmı blliyon 

fakat ne tarihini hatırlıyor, ne nikahı kıyan imamı. 
Hakim sordu: -

- Ya, ikinci şahit, o nerde? 

Gözl~klü hanım, ulu orta, komtu hanıma anlatrr gibi: 
- Yıne tutarağı tutmuştur dedi. Haşa minelhuzur apğıdaı> 

yukarıdan. · . ondan ötürii gelmedi belki ••• 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

cn t tııalıautttıcn bu h~~rle~e Sigorta komiıyonu memur oldu- EMANET MAAŞATINA Mütecavizlerin hepsi yakalarunıştır lim me~ebı u~ulu tedns hocalığına 
L ·· 0lduı.... nın çok ıyı bır ğu dd ı · .. ak ZAM - = · ve Üsküdar lısesi müdürü Zeki B B " •• k k 
""'11 ~ l &"1lu da "1• eli · ma e erın muz ere ve tcapitini "eh · b k PRASA TOHUMUNU İstanbul kız muhtelit orta mektebı: ayram IYUfiU artSinl lZlnl 
lto •' tn IUalilııı ı ... ve etm yız. bltirmiıtir. Bundan sonra vekilctten v remanetı, arcın anununun ÇALA Fo. 
t~~nh. Z.taayo •ta nuaran yal- havale edilecek işleri rüyet edecektir. Emanet memurlarına tatbiki teahhilr . NI:AR müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. } 

, ae.,1ı ... ,, nunda 1300 vagon • Bo el . . etınesi dolayısile bütün memurları- Samatyada Alı Fakih mahallesinde IKMA ı · · ·ı yara ayan ffiarangÖz 
· """IUek üz beki k raa t sızı kaldı - Kambiyo d Hoşdibek sokağında Vasilin bostanı- L _MT HANLAR! 

A •• r . re eme - borsaamm bu sene biltçeaine borsa i- run maaşlarına yüz e 15 zam yapını- na Kenan ve Zeynel . . d ba k Erkek muallım mektebi ikmal im- Dün Ağrrceza mahkemesinde Ga- kemesindc casua maznunu K 
tıı...._ l ıa•· · b" t 1 • .. ba ya karar vermiş ve meseleyi cemiyeti ısmın e ş a tih 1 rl ba 1 · . lata da Kuled"b" d k k h aıumın 

. Vtııta • .. ,Yonunda da Ka . çın ır e sız mu yaaaı ve Avrupa- . bir bostanın iki yana . . an a na ş anmıştır. Bu imtihan- .. ı ın e arısı_nı ve ızmı mu akemesl yapılacaktır. 
it lile l[e) b yaen run mühim merkezleri ve borsaların belediyeye arzetmiştır. 7 S kka h şması gırmış, !ar ay sonuna kadar devam edecektir. yaralıyan Duyunu umumıye maran- Ka11m Tevfik bugün mUdalau nı 

ı..;1 •. "'•Ilı:! ~u en ufdaylar birik da acentalıkla t . . . . tah . k - İlk içtimada bu mesele konugula- 0 prasa to umu çalmışlarsa da , . , gozu Hasanm muhakemesine başlan- yapacaktır. 1 

• ...,.A._ a il telırimlııe muhte· r esısı ıçın sısat on ktır yakalanmışlardır. KONSERVATUV 
. "'"" llo va _ muıtu. Borsa komiserliği bu hususta ca · "'- ARDA dı. Hasan bundan dört bu~~k. ay evel BALDli IU: ENiŞTE 

!lirden b' gon bugday gel- tetkikat yapmıı ve neticede bu tahsi- YACSIZ SÜTLER ZORLA BEŞ LiRASINI ALMIŞ? Konservatuvar bu sene teşrinievel kurban bayra~ını~ son gun~ a~ala- Bakırköy kaıaama tabi İki Telli 

a_tletj ~ .bukadat huğda el ":'tın kifayetsizliğine kanaat getirmiı Zabıtai belediye talimatnamesi mu ~ı:ı1'apanınd_a Zeyrek caddesinde 5 de açılacaktır. 1 teşrinievvelde ye- rında çıkan bır ~unazaa netıcesı kı· kıryeıindc baldın Havvayı lffal cttUı: 
. llıı neti ~ lıuruı b" d ~ - tir. cibince sütler muayene olunduğu za- Alının kahvesınde oturan Kemal, ni müracaat eden talebe mektep ida- rıııuu ve araya gıren kızını da aynı ten oonra dofan çocuğunu boğarak 
.lı:.eııeıiıı ~ "-rJııınıdaır ~n lk Bunun için gelecek sene bütçesin- man kesafetinin ve tereyağının binde ~acrnın kollarını tutarak zorla beş resi tarafından toplanacak ve çaldık- suretle ustura ile yaralamıştı. Hadi- öldüren muhtar İbrahim çavuıun mu 

Cainj ~ ~n Yav ccar ":.v de tahsisat konmak üzre telsizin ko- otuz zuhur etmesi lazımdır. Bu mik- lırasıru alını§, kaçmıştır. lan alatı musıkiye ile olan bilgileri seye Hasarun _metres tutmaaı ve ka- hakemctıine Ağm:cıada devam olun-

tllcbepten ~~ ı:f~.~~~ n~a~ı t~hir ed~mişt~.. . . . tar a~al~ıkça sat~ndan her dere~c i- OTOMOBiL KAZASI tetkik edilecektir. On gün zarfında rıs~ buna hiddetlenerek kavıa et- du. Dünkü celıedo Havva ve mu _ 

~tcı.;.: . .,_ Uıı ~••L 23 va.,on buğ . Bır aıgorta. . tırkc_ tinın tatilı faali- dn bır lıra nakdı ceza alınır. Sutte Şoför lsmaı"I ı"dar-ı·ncl·'-' 1559 nu kaydedilmek üzre mektep idaresine mesı sebebiyet vcrmiştL Dünkü mu- nun kayın biraderi Muaa mil ::.u 
L""'f...-. ....,. "' yeti "ehrimi d f al • • 10 d d ~ ""' 40 ki<i müracaat etıni"•tı"r. hakemede Hasa b · t" · k. vac e 
~ Cet - v . z e ıc~ayı a yet e- kesafet ve tereyagı c • erece en maralı otomobil KadddifÜndc y eld&- y • • . n u cınaye 1 m ar edildi. Havva çocufu ölen kardcfi 

• 'aı da ~ ~· flatı dilfürdüğü deı:ı v~ ~erkezı B~yoglunda bulunan a§&ğı olursa alınacak ceza gene cZO• ğirmenindc Ahmet jaQIİ.ıidc birisine eni gelen kadroda hiç bir tebed- e~mıt ve _haberi ~lma?-ığını .s~l'.lemi!-1 Eda'nın evinde Musa' da kendi evle-
1•- tlcrı tekrar yillncltmit- (Zı B_ır~tı~ ent tozın merın ~nsoran~ lirayı geçmez. çarpmiıtir. Ahmet batıııdan yaralan- dillat yoktur. tır. Gelmıye_n şa~ıt~erın celbı ıçın mu- rinde doğduğu ve orada öldürüldüğü 
"'ldj f~ k_ompını _limt~t) namın~ bır ec?e~ı Derecesi ondan apğı olan sütlerin mııtır. "A" KUR!iUNDA iMTiHAN hakeme tehir edildı. ıeklindeki ifadelerinde iarar ettiler. 

~l eıı: 16--17 kurug arasında sıg,.°~a ıırke~ tatıli faalıyet etmıştır. -mevaddı gıdaiyesi sıfır olduğun- ÇOCUCUÇl";.NEDI... Erkek muallim mektebinde devam. MARYOSE~ D_"'.VASI Mahkeme boğulan çocuğun auı do-
i lor ~ktcdlr. oyun etı rand~m-;- Hayvan dan--çocuklara ve hastalara içirilme- " eden muallim muavinleri "A" kur- Yıl~ız sarayı must~cırı Maryosera ğup doğmadığının Tıbbı adliden iati-
~11-rı itan Trakyarun ıcrt borsası taral'.ndan tayın edılmekte o- si muvafık değildir ve bunların sattı- Dün şoför Nürettinfn idaresindeki şunda dün son imtiha 1 1 

aleyhıne Şehremanetı tarafından a- lamı için talik edildi. 
l~ da lelmeğe batlaınıftır. lan koyun etı randmaru meselesi hak nlmaması Iazımdır. otomobil Koska caddesinde 9 yaşla- tır. Evelki gün iıntihna~far;,',af;km,;:: c~lan feshi mukavele ve tazminat ve iKi TAHSiL MEMURU ACIR 

(l.. t.toıENESf TiCARi ~da ~e_zbaha_da iş gören celepler de Fakat Emanet, sıhhate muzır ol- rmda Salihaya çarparak başından ve !hası icra kılınmış ve d.. d "d 
1 

bilmukabele Maryosera tarafından da CEZA MAHKEMESiNE 
~ AZENEMIZ lıkirlerıru tespıt et~i~lcr~ir. madıkça hiç bir şeyi imha etmek sa- muhtelif_ yerlerinden . yaralamıştır. sualleri" sorularak so~n i~tih::ı:: Şehremaneti aleyhine açılan tazmi- VERILDl 

9ıg hpıı:uını müdürlüğü tara- . Ce}eplcr de esas ıtıbarılc ko~~u? li!ıiyetini haiz değildir ve iıte bu nok Kızca~ız beray teravı Ha.seki nisa ikmal edilmiştir. Bu sualler Ankara nat davasının rüyetine dün birinci Ti Edirnckapı maliye tahsil teblil 
, len,,· aon bir istatistikte eti mıktarının femil olarak tespıtını ta Emaneti yeni tetkikata sevketmiş- ha• .. nesınc yatırılmış. şofor tutul- d k caret mahkemesinde devam olundu. memuru Celil ve Yakup efendilerin 

lıtÇı• .• ti lllde ıneınle'-etım" 'ızc gı"ren' muvafık go··rmektedı"rler. tır" mu•tur. an ·apalı zarflar derununda gönde· ~ h . k"ll . M kp l d tah "f t k . .... " • il · . e rema. netı ve ı erı aryoscranın ma u_z ar_ a .. r_ı a yapma suretı· 
r t ~et - . Ha bo li · b h · . r mış ve ımtihan edilen talebe hu-

. tıpı·t ol -,yaaı, fıyatlariyle be . . yvan rsa_sı me_c _sı . u usus Emanet heyeti sıhhiyesi, derecesı ŞOFÖRÜN MARiFETi d 1 talya da Speçya mahkemesi tarafın- le vazıleyı suı ıstımalden maznunen 
b u ı kal.d b zurun a açı arak tevcih olunmu•tur. h k 1 . . • il 
'' naz lllnuıtur. Hasıl olan ıçın ya~'." . ev a e ır ıçtı_ma yapa- el O• dan aşağı olan sütlerin diğer Dün Kurtuluş caddesinde şoför A kursuna 400 e yakın talebe iştirak dan iflasına karar verildiğini söyledi- mu a eme erıne iıçıinc ceza mahke-
'k'til>ıiz~an, 1928 seneainde rak katı bır karar verecektır. iyi sütler meyanında halka satılma- Abdullahın idaresindeki otomobil E- etmiş ve imtihanlar 8 şubeye taksim ter ve İtalya'da bozulan bu itibarın mesinde başlanılmıştır. 

ı,s314t Çtkın,en 173,537,489 li~alık • Fındıkcıla_r müıkül ".niyette - ması için bir takım usuller üzerinde sat beye çarparak başından ve kolun edilerek yapılmıştır. Devlet sualleri buradaki vaziyeti hukukıye•İne tesir Kendilerinin yalnız tebliğ vazifesi 
. ı .. 77s lir t

1 
~c buna mukabıl de Trabzon ve Gı~eson daki fındık buh- tetkikat yapmaktadır. dan yaralamış~:_ Şoför tutulmuştur. funlardır: icra edeceğini iddia ettiler. Bunun ile mükellef iken mahallebici, tütün-

lıı,tir, a 1 eıya ve masnuat ram_ Ista~bul tıca~et odası tarafından Bu usullerden birisi de böyle adi KIZI KAÇIRMIŞLAR 1 _ Muhayyelenin inki•afı için ne üzerine Maryoseranın vekilleri bu id cü, marangoz gibi bazı esnafın vergi 
11ıltlı tetkik edilmektedir 1 · b d r • diaya mukabelcten şu fikri ileri sür- borçlarını tahsil ederek vezneye nok-

llı.L - etim· · süt enn oyarunası ı · ç t ı d K k .. d gibi tedbirlere müracaat edersiniz? 
f""Ulat ızden harice gönderi- Hamburg, Marsilya, Tiryestedeki Derecesi 10 dan daha düşük olan a a ca a araca oy e kahveci 2 M diller: san yatırdıkları, makpuzlarda tahrl-

İıt~liiıı ve a~-~ında en çok ~ra tu "!akadar ticaret evleri lın~ık t~c~~le- sütler sıhhate muzır olmıya_n ,?oyalar Hüseynin kızı Havvayı Rıza ve ar- ... - a:~~ ve !"eı:ısur parçala- - Bizim İtalya ve Tilrkiyedeki fat yaptıkları iddia olunmaktadır. Ce-
••L llıltkeıı·.::;""z m. eyvelerdir. ril .. • yaptıkları m.u.kavelelerın huk. um- la boyanacak, mahallebi, siıtlar, ke•- kadaşları kaçırmışlardır. rıd og~et~e ıçın nasıl bır yol takıp şahsiyeti ticariyelerimiz ayrı ayrıdır. za kanununun 339 uncu maddesi mu-
'"• ~ e t ı k d t ' • KADINA SATAŞANLAR e ersınız. O d ·ı b ka b d k" "b" hak 1 . k ·ı c Para tu gıren eıyadan da suz o ma arına ıtıraz etme te ır er. kiil pelte ve saire gibi sütle yapılan 3 E ki . . ra a ven en u rarın ura a ı cı ınce mu eme erme arar verı · 
~~t ve e~~~ madeni yağlar, ma Bu vaziyet kar~ısın~a alivre satış- şeyİerde kullanılmak üzre bu boyalı Hadımköyde Mektep hademe•i .. -:- s mahalle mektebı ıle bu- vaziyetimize hiçbir tesiri yoktur. Mah miştir . 
•~v, "''nIU atı, Şeker, kahve, ların _yapılmasına ımkan. yoktur. su""tlerı'n satılmalarına müsaade edile- Şamiye Hanıma Sabri ve arkadaıla- :;:unku mektep arasında ne gibi far- keme tarafeyn müdafaalarının muta la Ceza mahkemesi, bu davayı rü 

'u m G hk d lı rı satasmıılar v yakala 1 d klar vardır' · · 7 T · · 1 k ld · " ahk · · 1 ti fallı cnsucattır. ıreson ma emesıne e ma n k:ti Elyevm kullanılacak boyaların e runış ar ır. 4 B" · . . . ası ıçın eşnnıeve e a ı. yetın a6ır ceza m emeııne aıt o · 
;; !Cala n lrteınlekctimize itha- munkariz olmasını nazarı itibara ala- ce . ~· "t edilmektedir. Eğer bu tet- - · · - -:-. ır kelımerun ımlasını öğret- KASIMIN MUHAKEMESi duğuna karar vermiı evrak oraya gör> 

•t Odası 8 §ehbenderliğimizden rak alivre mukavelelerin münfesih ol- nk~kvıt epıtı. elenir ve karar •eklini alıp KÖPRÜ VE RIHTIM HAMAL- mdıerk? ıçın nelere dikkat etmek lazım- Bugün öğleden evci Ağırceza mah- derilıniştir. 
a• " na gel b" ahrir k · · · · ı ı a ne c • LARI NASIL GIYNECEKLER? 

!'ıi, .. " 01,,__ en ır t ata maııına arar vermesı ıçın tacır er ta- b"k dil" se belki •ehirde iyi süt • 

01
•• ın,,;:"Ya Kalas ıehbenderli ralında'l müracaat vakı olmuştur. Fa btatl 1 kek ~il 'tur • Köprüde ve rıhtımlarda çalııan eş Bu suallerin cevabi diğer imtihan -
Uııup A- tchadetnameleri tas- kat mahkeme karar verse de bu karar u ma a 0 · yayı zatiye hamallarının badema ma- evrakile birlikte muallim mektebi r-:=-,.~--T11P"7r-"'IT"'ll• 

·''dan 'tüı:uki~tos ayı zarfında Ro- ortadaki ihtilalt halledemiyecektir. MAHKÜM KOMÜNiSTLER vi şeritli siyah kasket, siyah renkli mildilriyetit tarafından zarflara kon-
ı. ... ~r r Yeye ihraç olunan Çünkü alivre fındıkların mukavelele- ÜÇ HAPISANEYE TEVZi ve gömlek şeklinde ceket giymeleri muş ve üstü mühürlenerek dün ve-
td;'but ~merkezdedir: rinde bir ihtilal zuhur ettiği zaman EDiLDi tekarrilr etmiştir. Bu hamalların kas kalete gönderilmiştir. Dünkil imti-
lti }', 2,750 na 2,292,980 kilo bu ihtilfil ma1m teslim edildiği liman- İzmir Ağırceza mahkemesi karari- ketlerinde numara olacak, kollannda haı:ıt.ar~ bütün. ilk mektep müfettiş-
. lo ~at. •goo kilo çimen~o, . z_o !arda h~~edilecektir diye kayt v~dır. le taklibi. hükOmete .. t~şe~bil~ten do- da pazubent bulunacaktı. len ıştırak etm~ş= 
~ ~lllna Os kilo kcnevır ıpı; Bu ıtıbarla Hamburg, Maraılya, layı yirmı beş komunıstın bır sene- KASIMPAŞA'DA ADA MECCANI TALEBE Beyoglu dairesinde nikah-

• ~•ç 11576 metre mik'abı Tiryestede bulunan fındık. alıcılarile den dört seneye kadar ağır hapise Şirketi Hayriye ve Haliç şirketle- İstanbul erkek lisesinde bu sene 
0

)'o ~:J"~ttur. olan ihtilaf bu meınlek~tlerın mahke- mabkilm olduklarını ve Adliye Ve~- ri komiserliği Haliç hakkında ha- alınacak leyli meccani talebenin im- lan kıyılanlar 
en - Dün borsada melerinde halledilecektır. Jetinin emrile (Siverek) hapisane- zırladığı yeni raporda Kasım- tihanma ait evrak tetkik edilmiı ve ne Dün Beyoğlu dairei belediyeainde 

FELAKETZEDELER İÇİN 
HİLALlAHMERE 

01 ve Sürmene seylapzederile An
kara yangını muhtaçları için Mısır 
Ankara Elçisi İbrahim Ratip Bey 
tarafından Mısır Devleti namına 400 
ve kendi namlarına 100 olmak üzre 
500 İngiliz Lirası ve Avuıturya An· 
kara Elçisi Mösyö Kral tarafından 
150 türk Lirası teberru cdllmi§tlr. 

ASLiYE KATIPLICl * • • sine gönderildiklerini yazmı§tık. pa,.. deresinin önünde topuk tabı"r e- ticeler tespit edilmiştir. Leyli mccca 
/(, Aıd • Jil ata göre kom·· .- nikahlan kıyılan çiftler ıunlardır: 

ambi B 23191929 ıgımız ma m u- dilen ufak bir ada peyda oldug"unda nt olmak üzre müracaat edenler 300 s d ı h El İstanbul aıliye mahkemelerine 10 ·• 
0 0r88Sı nistler Urla, Elaziz ve Diyarıbekir bah dil kt di B akı dı A k Hanife H. şoför a u la ·; • 

Ca ISTtı.••~·.. TA VILAT . dilini" . se me e r. u ada Kasımpap e Y n . nca 1 talebe alırunıştır. Luna H. bademe Sebetay El.; Fotika lira maafb 7 kltip illve edilmİ.!tlr. 
, ~U .....___, H hapisanelerine tevzı e §tir. deresinin getirdiği birikintilerden hu İmtihanı kazanan talebeler berveçbi 

'""••••ı 1 96 oooo •--•ol•} ı. T. 87·50 1 1 iHTiDA ETTl 1 1m· ti" Ka ·· ü d •tı"di Z ki M b K d H. ldtip.Nikola Ef.; Melek H. motör FELA'"'TZEDELERE YARDIM 1 
tq d -. 4e 198 50 İı-T t. T. 37 50 400 K Ş su e gc 11 · 11mpaşa on n c ve " r: e • e met, u ret, Cahit, cü Mehmet Emin El.; Kıaandire H. ....,. 
~ 11* 9 19 ' · 1. T. 40.- İhtida talimatnamesinin tebliğin- su altında bulunan bu ada fimdilik ae Esat, Muhterem, Fasih, Oaman, Mu- tüfekçi Raymond El.; Filor H. bade- Hilalahmer cemiyeti tarafından Of f 
~at.u. Ttnıl ılrhtl 4.liO,oe den sonra ihtida edenlerin adedi 400 yrisclcrc bir zarar vermiyor. zaffer, Emin, Hilmi, Baha, Muatafa me Anastas El.; Furtuna H. kltip ve Sürmene afetzedelerine tC"Tzi edil J 

ı:ı.1tt1rllc flrk.. 4 80,GG ü bulmuıtur. Mamali mütarekeden- Haliç firketi komiıerliği Haliçte Suat, Zekeriya, M. Nuri, elendiler. ' Miton Ef.; Hıriatola H. dülger An- mek üıre (37,500) kilo nııaır ııönde- • 
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lıhı..ı Şlrltcıl. 16 JI beri ihtida muameleai yapılmamakta bulunan bu adaların haritaaıru yap- Bu elendiler bugiln mektep idareaine don Ef.; Porohi H. rençber Diran ef.; rilecektir. 
H. r.,. H- flrtod olduğu cihetle bunların kıamı azamı mıı, bulundukları mevkileri tespit et- müracaat ederek muamelelerini ik- Kadon H. bakkal Natan Ef.; Şerife 

eskiden müracaat etmiJ olanlardır. mittir. Alikadarların söylediğine gö- mal edeceklerdir. H. kaliıfatçı Mustafa El.; Nita H. ha- SELÇUK HAFRIYATINDA 
Bunlar arasında bir kaç Ermeni de re bu giditlc bet on aene sonra Ha- l I 1ı tüccarı Aleksandr El.; Necmiye H. B(R BiNA BULUNDU 
vardır ki bunlar eczacıdır ve Istanbul !içte daha çok topuklar peyda olacak K MEKTEP BINASININ TE- kunduracı Selim El. İcW H. mUfct- Sclçukta Ef• harabelerinde hafrl- • 

Lodra 1009 oo,oo Hcıryorlt 0,48 09,115 daki dükkanları tahdit kanununa tev- tır. Bu topuklar ileride vapurların it ., ":_~~ . ~ TMA "dMERASba iMi tişi umumi mü§&virlerindcn HulOai yata batlanmıftlr· 
Paıla 11 ~.oo Ati., J7 11,00 fikan aeddedildiğinden dolayı Ana- )emesine mani olacaktır. ye ır ıçın e yeru en zı mektep- Bey. Hafriyat yapılırken bl.r bina enkul t 
c:..- ı 49,00 llomı 09 ıs.oo doluda icrayı san'at etmek üzre all- TELSiZ TELEFON ~·ı:,ı:~c;::~h~rı=~c~:ıud~nzabdie- BEYAZIT BELEDiYESiNDE meydana çılı:ımftır . 
ın,.. 14 75,00 Aru11er4&m oı ı•,115 kadar makamlara müracaat etmif bu- MÜDÜRÜNÜN ANKARA Beyazıt Belediyctıinde niklhları Çlmnastik meydanı ile Mclquf r 
lrlbtl 3 45,115 Solyı 60 37,50 Junmaktadırlar.İhtida edenlerin ta.mı SEYAHATi arauında yapılacaktır. kıydanlar ıunlardır: Kular urayuwı yut batında mcy-

çu:ı.u 

Prac 16 17,l'O llcrllı t 01,7~ miib.iınıai E<ınenidir. Ermenilerden 
1 1 1 

ildü ü H dl b d Gayelit ~eniş olan ~u araada 11 t.mail Sım B. ile Zikra H., Ah- dana çıkınafa batlayan hu bina en-
18 oo Vlru• s 40,75 sonra Yahudiler ve Rumlar ıelmekto .. Tc siz te e on m r .. am ey enanc b~ mektep ini" edilecektir. met ef. ile Hayriye R., Arif B. ile kuının ne oldufu henüz anlaştlauı-

~"1- "ı!ııı"'!!!!!!!!!!!!!!!!~!ıi!!i!!!!!!!!!!!!!!i!ı!!!!!!!!!!!!'!I!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! d. hukilmetle temas etmek urre Anka- Mektebın temel atma meraaimi lamet :Melih H., Yorgi el. ile Anaata- ar. 

IO 
7S 

ŞIJfOhr• ırBilhassa Musevi kadınlar drahoma rada. ~11;lun~ktadır. . Te~siz firketi Çarıamba günü sabahleyin aaat 9 da aya H. Hafriyat bu noktada tcbil edil 
~ .--------------. vermemek için Türklerle evlenmekte meclisı ıdarctıı Hamdı ~yın _An~ra- yapda~r. . . .. . FATiH BELE;DIYE~INDE mittir. . 
ıl, .. ,_ ANKARA PALAS ihtid etmektedirler dan sonra Adana, İzııur- kişekir ve İdarcı husuaıye Yqılkoydc de dı- Fatih belediyeaınde nıkihları Jo. 

•ıq fıı ve a · havalisine giderek telaiz aboneleri i- ter bir mektep daha inp ettirecek- ytlan1ar da t~dır: INGILIZ SEFiRi 

l -- l"RUOaSı (ANKARA) MEMURLARIN HANGi le meşg~l olm11ına kara~ vermiJtir. tir. Ycıilk~yde yapılacak melrt~p, 4- Ahmet bey ile Nahide H., Ba~a- lngiliz Mlin Sir K1ar1r: bir kaç giin 
1 

ıtıılr Batan oclalarda telefon, ııcak cORüMLERI TECiLE TABI? Hamdı bey bu ıeyahatınde Anado 5 dersaneli olacak ve bu melrtebın te- ettin el. ile Müsfire H., Adem cf. ile iıtirahat etmeı. üzre Daçya .._ 
1 

de BybBflnda ıuyu, kalGrlferl vardır. Huıuat Memurlara ait cürümlerden han- !unun mühim merkezlerinde acenta- mel atma meraaimi de gene Çarpın- Cemile H. Mehmet Ali ef. ile Feriha ile Romanya gitmiJtir· • 

. llıird l/apılacak banyolu apartmanlar. gilerinin tecil kanununa tevfikan te- lar bulacaktir. ba günü saat 16 da yapılaca«tır. H., Oa~ Nuri cf. ile Seher H., Ha- ÇAKMAK,TAŞLARI 
ıt, e teıri Odal fi tı 6 8 IO cil edilecekleri hakkında bazı viliyet POSTA UMUMi MÜDÜRÜ ISTANBUL BURSA T yy san afa ile Cemile H., Mişon el. ile O il I km ki d 

a tdUnı k n~elin ilk haftaım- ann a : • - ve 12 !erden Dahiliye vekfiletine vaki bir FAHRi B. iN A VDETI SEFERLERl A ARE Mezalto H Hayım el. ile Sinyuri H. 1 ç g .n. ev';,..~ .1~.~t"n Damga 
turııuv e ıızre beynelmilel bir Uradır. Amerikan barı orkestra, suale atideki 'ekilde cevap gelmigtir: Posta ve telgraf müdürü umum1ıi Haratam~'eı. ile Marya H. a~d. ~ ıtş~e . ' a?~dilır. amrflga· 

Uv~Ya Maı tertip edilmiştir Bu erkek ve kadınlara mahsns " V ·r . emurcye müteallik ya- Fahri bey Trakyada yapmakta oldu- Tayyare cemiyeti i~ci reiai Şilk- mu ırıye ıne sıpant e en za aı 
:k •decc~r ve Yunanista~ da perukAr salonu, çamaşırhane, ni me.:::~r~nmvazifesinden müte~ellit ğu tetkik seyahatinden dün avdet et- rü bey. yakında şehnmıze gelerek LEHLi -~dBlbT1:ERh~l1!dl b bitm_edk ilz~"!dir. ~itti.~i. zamak n,ktnhi· 
. ltnisçil r. Turnuvaya İstan garaj, tenis, kUtUphane, yataklı memnu fiiller, tecile tabi tutulamaz. miştir. Fahri B. şehrimizde bir hal- Bursa ile Iatanbul arasında yapılacak Bir kaç gun ~n en ıe rımız e. ul sar ı are11nın gct!rttı.,ı ça ma taş-
'l-ln Pön~d~~ Sedat, Suat v~ Vazifci memure _ile atak. a_da.r olmıyan ta kaldıktan sonra Ankaraya avdet tayyare seferleri hakkında alakadar· Junan Le~i za~ıtlor meınleketlerıne l~rı zarflayarak pıyasaya çıkaracak· 

· erı ccektir ..!~1!.'!!...t!r~~t~~lo:ıceotal ı!;!_,, adi cürümler tecıle tabıdır. edecektir. !arla görüıccektir. avdet etmıperdır tır. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet azami 21 asgari 11 

derece ırii. Bugün rüzgtr mütebavvlll 
hava açıktır olacaktır. 

FELEK 

Kütü~ Hi~TE 
Hayat bu .. 

Lokantada. Masalardan birin- - Filvaki her şeyin fiyatı art-
de bey.Diğerinde de bir zat.Bey tı amma, kazanç da arttı . Bir
şişmandır. Etli canlıdır. Dört birini koruyor . 

ETEKLER UZUYORMUŞ! türlü yemek, bir tatlı ve yemiş- - Kazancın arttığı belki doğ-
Moda nedir? diye aoraalar, ten sonra kahvesini içer. rudur. Fakat birbirini korurnı-

derhal: Karşı masada ki zat zaif ve yor. Eskisine nispetle, beş kere 
_ Uzayıp kıaalan ıeydir! nahiftir. Çorbadan sonra pilav aşağı olan bir parayı, on misli 
Cevabım verebilirsiniz. ister. Ağzını siler ... Konuşur- fazla kazanmaktan ne çıkar? 
Erkek olsun kadm olaun bu !ar: . -. Çok şey çıkar. Ben kazanç-

kaide kabili tatbiktir, ve ber ne- - Bu hayat artık çekilmez tayım· ... 
ki uzayıp kıaalmaua orada mo- oldu .N •. dYaşanılmaz. - Taliınız v0a~ş.b~C:Udkaza-da yoktur. Erkekler de pantalon - e en? . rı:amıY_~rum. unun ınn ese-
kih uzar kib kısalır, ceket ke- - Bu da sual mı? nlecegun · 

iLLiYETiN 

Bu gllnkll yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 

EGLE 

Dünkll bllmeceml:ı:lo 
halledllmlt fekli 

YUKARDAN AŞAÔI : 
1 - Aylık (4) 

1 - Halısız yere hücum eden (9) 2 _ Haydarpaşa ile Kuzguncuk 
2 - Sopa (!) Fakat (3) arasında oturan (9) 
3 - Gölge (4) Sıra (4) 3 - Uçucu (4) Sallandır (2) 
4 - Yüriit (3) Lezzet (3) 4 - Bülbülün yeyince ıuatuğu (3) 
5 - Genl,in aksi (3) S - Nida (2) Zaman (2) 
6 - İskıınbildc koz (3) Orta (3) 6 - İnkiyat (3) 
7 - Şif yapan haıtalılr (2) No- 7 - Söz verme (4) Karruru do: 

--~----.....-. ..... çıkıyor 
Tütün inhisarı lıtanbul Batmüdi

riyetinden: 
İlaşmüdiriyet Dairraile Satı§ De-

Yannkl Çarşamba al<şaıııııı4'l 
itibaren 

~1 E L E K SIN[ !~1 
o teri! cek olaıı .. I' 

Yaş a o 
mu zıam fıluıln: 

POL. .. ı EGHI, OLG '\ BA\ 
NOVA, TULLIO KARMl 
POL LUKAN gtbl parlak Y' 

polannda bulunan sobaların vaziye- Jar temsil . ımcktedi r. 

sine ve yeniden mübayia olunacakjiı••••••••-~ 
levazımı münakısaya vazedilmiş ol- TEŞEKKÜR 
duğundan talib olanların ve daha zi- . . _ bcdislf 
yade malılmat almak isteyenlerin ta- Valdemızın ufulu e _J 
rih ilandan itibaren bir hafta müd- naz.: ;erasiınine iştirak btlY" . 
detle Başmüdiriyet levazıınına mü- teessüratımıza tahriren be)',ııı 
racaatları ilin olunur. 

Kiralık apartıınanlar 
Her tiirlü esbabı lsdrabatı haiz 

yet eyleyen zevatı muhtere 
ayrı arzı tefekkür ederlıı. 

Iıtanbul Kadıköy Hiıal il!1 
sahipleri müteveffiyenin ~.J 

Şükrü.~ 

aparıımanlar müsait flatlarla kiralıktır. 
Galat.ada Tünel karş15mdı tOtOnc:fl 
J. StSson efendiye müracaat 

~~~~-=-~~~--,-~~~~~ 

za ı Saçlar kadında erkekte biç. - Elbette! • • Ben yaşanmı- ,- Anlamadmı? 
b' · t - k lmaz bıyık kezi yacak sebep görmüyorum . . - İntihar edeceğim . . . 20 

yur (2) 
ksan~ız (3} ·Nota, (2) s _ Bir şeyin altına İlmini yaz- ' 

8 - Noia (2) N!da(2) mak (9) ' 

Tütün Eksper kursu 
f ütün in~isarı umumi i~aresin~eo: ~[hae;;iı;.adın et~kleri· Oğre"oi~ - Ben görüyorum. SÜJ"ünü- dirhem kurşun işi halleder .• 

ki k kın 1 yoruz. - Gülünçsünüz siz! 
yoruz artı uzayaca ı§. • ~• B ··ı·· d - 'l' H 
nanın ki eteklerin artık cidden - Bu lcu bu· - en gu unç egı ım ... a-
zamaru gelmittir çünkü kısala- - Sürünüyoruz. Bir kere ya- yat bu pahalılıkta devam ederse 
cak yeri kalmam;ştı okadar ki: şamak için bayat lamn değil serilmeyecek adam az kalacak. 

"Çekme d.imen naz edip ilftadeler- ~.? Ha~uki hayat pahalı,. her ~ :ruha~ şe:y ! .. Ben farkında 
den kıl hazerl gun de bıraz daha fazla pahala- degılım. Bılakis işler ukınnda 

Göklere açılmasın eller ki dama- şıyor. Bir zamanlar altmış, pa- gidiyor ... Ben daha biraz evel 
be • b' ef 1 :ınt~rr~ raya et yerdik; bu gün altmış şömendöfer idaresine doksan 

yti ır sane 0 mut u. «; kuruşa fasulya yiyemiyoruz. düzüne düdük sattım . İstasyon 
o kad~rı kı~almış 0 kada~ çı;kin Ekmek ucuzlıyacak dendiği memurları için . Düdüklerini 
gen bır ~azıyet almıştı ki bıra_z gün, ben ekmeği 20 para fazla- çocukları alıp şömendöfer oynu 
daha çekilse çorabın setredemı- sına alıyorum Bakkala· y rl k b d' 1 B. 

~- h h' ı · k · · j o ar, ay e ıyor armış. ır 
yecegı azı ':"a ~ye enn açı ta «Yahu, yağ düşmüş, gazete- haftaya kalmaz, doksan düzüne 
kalması teblıkeaı vardı. • - Uzun ler yazdı . ıı 1 daha alırlar. Bir ka sene daha 
etek modaamı bundan dolayı D d" · · b b · ~ · · · 

kt d b. db' l"kki tm e ın mı, ınsanın urnuna u hal devam ettı mı, Şışlıde bır 
ra. ~D a r te ır te a e e gülüyor. Hem on kuruş fazla apartıman alırnn . 
ıyız.BOYOK BlR ÇAM! alıyor, hem de on dirhem nok- -_Ben ~ozmetik kc:>misyon-

. . .. .. . san tartıyor. culugu edıyordum. Pıyasadan 
_ • - • devnlırken g_ordum. Fecı - Evet amma, bütün bunla- bıyık kalktıktan sonra, iki elim 

bır şey, çatrrdısı bala kulağım· rın ne ehemmiyeti var? böğrümde kaldı... Bıyıksız er

da;,M· · • d ,, d d'kl • k ki - Daha ne ehemmiyeti ol- kek olur mu yahu? Dünya altüts 
on en e ı en ıı , • sun ı ld s· rt ha 'k f b" be - o u . . . ız apa mıanmıza yer-

~· dnazdiı. veGiı;nanı arufırb' yıhan leştiğiniz zaman, ben kapDlIZI 
evın ey m. ne m ır en ziyade al!kadar eden bu havadis çalar d l .. 

ld" B b A haftanın en mühim ve şayanı dikkat ı erurım . 
::.mpa~:a;:y!~at~~ ~j .. ~1icU:ndi:i olan bir haberidir. Son zamanlarda; -YBalruşımın üstündek1ye~~ 
40 1 dad F ka

Tt ti" Yunan matbuatının dilnyayı vel•ele var. a z maymuncu a gınp 
••• arm ır· a aerve - ye veren gürültüsü artık bizim de b lık · · 

· '. -.1 · - ı· · · "raf ede k ırsız etmemenız ş.ıırtıle . nın ı <1 mıs mı ıtı r en ya· kulaklarımızı tacize başladı. Biz en . . . 
tının yansını daima ihtiyat ola- açık bir surette haklarımızı ister- - Belki sızı dolandırınam,fa-

k kl H A dald ken; hila bir fili tehdide maruz ka- ı kat herhalde sizden nefret ede-
ra h&a -ard. baanmıh d vruk pa lacaklarından endişe ~den Yu?anlı-1 rim.Belki beni bir yolda siz oto-
aeya atın en ıe er en, o a- lar, Avrupa devletlerınden hımaye . . - . . .. 

9 - Uzun olm r n (4) Kir (4) 9 - Lüzumsuz (4) 

==' -- t~ttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk ioin müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galata1..:a Ünyon Hanındadır 
A<·ı t< i 1 ;J.rıın111tl)'t lt\ .~a·lıir1 t .. ~ ılt~ Ht· •~ut·•: • 1.l • 1l t r 

Telefon : Beyo~ln - 2003 

Darülf üİıllii ~ukuk la kültesi umumi knlipligin~"n: 
Hukuku Hususiye, Hukuku Amme, ve lktısat grupları Mü

derris muavinlikleri münhal bulunduğundan ilan tarihinden iki 
ay sonra yapılacak münakasa imtihanına girmek isteyenlerin şe 
rıütini Fakülte kaleminden öğrenmeleri be an olunur. 

Çocuklarınızın seveceği 
Resimleri renkli ve güzel 

Metni cazip ve 
meraklı olmalıdır . 

Babalar, Mualliır.)er ! Bu kitap 
YENt İLK MEKTEP KIRAATİ dir. 

Milliy;et matbaasının roıatif makine>inde nefis ileye mektup gönderdiğini aöy- talep etmek suretile Türkiyeye kar- j mobılle çıgneyıp gebe~-~sınız_ ... 
ledi ve dedi ki: ıı takip ettikleri aiyaaeti bütün a- ~rtı~ yollarda rahat yurumenın 

-Demek almadınız ha? Ga- çıklığıle meydana \'kardılar. M. Ve [ tmkanı da kalmadı... h;r suretı ;ıstlmışnr. Beş lwımdan ibaret olan bu mükemmel 
rip ıey balbu ki filin falan yer nizelos Cenevrede ngiliz Başvek!Ji, - Filvaki otomobil altında kıraat lfü ı ı Jaarlf Veli.Aleti talim '" tc.bi)C dairesinin (147) 

• le vuku bulan müzakeresinde Tür ki 1 k d h b' d 
ler.den kart göndermittiml Bey ye tarafından fili bir tehdide maruz ı ~~n verme e oş ır şey ı;- umaralı kararilc butün mekteplere kabul olunmu~tur. 
bütün "galant" lığını topfadı ve kaldıkları takdirde ~kvam meclisi- gıl. .. Hayatta paranın kıymeti Merkezi: Tdt:yyii:ı. kitaphane,iı.İir. 

-Uzülmeyiniz Hanfendi! Za ni~ Yu~iıtani . hima_y~ edeceğine yok ... Servetle saadet almıyor. DXX#XXXXXXXXXM#X#XX#XXX#l'XD 
ti aliniz teırif buyurdunuz ya! daır.temın.at verı~m~sını M .. ~fakdo- H> U tasfiyede K dk~. h"J~ı· h 
B"T" k ·ti bed I .• 1 d -·ı nald dan rıca etmıştırl Cemıyetı Ak Bu hikaye bitmedi; bitmeye- • 1 a 1 oy 1 a la mer 

u un a ara e aınız. cgı vamda Türkiye Cumhuriyetinin ta- inşaat · 
mi? ki ... . . "h" . . cek de; bitmesine sebep de yok.. Kau. f\lbeaınden: 

p ettıgı 11yasetın tavzı ını ısteyen 22 s 929 t ·h· d · "ği 
H b fifç . · b. 1 dı k' Bo··yle gelmı"ş bö"yle gı·der .. . . . - - arı ın e ıcra etti -
anım a e. M. Venızelos ıze an atmalı r ı; • · Turk Anonım tırketınden: 19 Martı miz siln et d '""'; ·· d .. w-· 

- Te•ekkür ederim teveccü milletini felaketten felakete sürük- SELAMt İZZET 929 tarihinde in'ikat eden fevkalade muvaffakin. tt Uı;dw nlun ef g_'.'•~~r gı 
• 1 har" k f ·· ··ğ·· · . . . . ye en o ayı cnnı aunnet-

hünüze! dedi ama rengı" le•lild .eyen . 11 a asının guttu u aıy~- BiR KONFERANS heyeti urnumıye tarafından venlmiş çi Emin Beue teşek .. r.. ·· ·· ·1· 
' set nedır> Bunca senedır efendı ı k 'b" · k · · h lij ' u unıuzun ı anı 

oldu. Ben hemen izin aldım ve . . · · · .. .. - Türk ocağından: Şarkta tetkikat- 0 a~ arar mucı ı~ce sır etımız ~ rica c-lunur efendim. 
-·l·tım B'l d d sının.! vaatlarına aldanarak goz~de ta buunmak üzre •ehrimizi ziyarete- taıfıyeye vazedılmış oldugundan şır·ı-----------
~ • • 1 mem ne en çam 

1 
ev- rengı!' _hayall~r.1 yaşa~ M. V enıze- den Çin üdcbasmcİan ve Sorbon Da- ketten matlubu olan zevatın ticaret lstanbul Birinci Ti -

nlmıt yerde duramıyonım. loa hala kendını mahvıçın arkasında ülff u 1 profesörlerinden M ş· ğ kanununun 444 üncü maddtaine tev- . caret Mahke-

KAÇ BEYGiR KUVVE
TİNDE? 

Dünkü "Cumhuriyet" arkada 
tımızda Daver Bey biraderimiz 
Aliye H. dava•ı münasLbetile 
mahkemece ittihaz edilen bir ka 
rardan bahsettikten sonra: 

- AşlC ne büyük kuvvet! di
yor. Bu ye ıi müıabedeye daha 
maddi bir kıymet vermek için 
acaba aşkın kaç beygir kuvvetin 
de olduğunu, Uıtat, tayin ede
mez mi? 

FELEK 

Ueklepliler müsabakası 
lngiltere - Yunanistan 

Mektepliler müs..bakasında 19 un 
cu haftanın 3 üncülüğünü Darilşşafa 
ka Liseıincen 41 H. İbrahim Bey 
kazanmıştır. Bu yazı şudur: 

Bu hafta habcrkri arasında bizi 

acılan ucurumlardan haberdar deg-il fr ın "'- .. . .. .. ". ın f"k . b ·ı· u·· ··ncu·· d f . ı mesı:>den: Istanbulda Çakmakçılar 
'· • > • • ı Çeng eylulun 27 cı cuma gunü saat ı an ış u ı anın çu e a neşrı k d h lb. . 

mıdır? .. • Yarın, aldıgı vaatlerle! ı- üçte ocakta Çin kadınları" ve Çin in- tarihinden itibaren bir sene urfında: yo ':İıun ~. t'~ ek ıse. ,~e ka.sfkl'et tı-
kinci bir ta~rı:uza. hazırlandığı ~ak- kılıibı" hakkında bir konferans vere- yedlerindel<l evrakı müshite ile şir- ' ~':fı:.uo~uı::::,~ a~la~ ~r~~~ı .ı dSın_a 
dırde bılmelıdır kı arkasından hıma 1 ceklerdir. bu konferansa herkes ge- kete ve ya Istanbul mıntakası Tica- 1 f d" . ş h ·n· 1:ksc~c~-
ye çin uzanan süngüler h.ilc1 siyaseti ı leb·r • ret Müdiriyetine müracaa. t etmeleri! Y.~n c en ının. u~usatı ı asıy~ının 
ni anlayamadığı 'l'urkün sungUsüne ıj ı ır . lüzumu ilan olunur . r~yct v7 tesvıyes~ zımnrn~a. avukat 
benzemez Ankarada tetkik edilmek- lJ IR , ~CJ iLAN Nıkolaki. Arpa~ıoglu efendının esale-
te olan cevabi notamızı büyük bir Doktor ı ı 1 ten sendik tayın kılınmı~ ol<lukların-
heyecanla bekli yen Yunanistaa ~ · ,, I . lat .. 3 üncü .Hukuk . Mahkomesin- d~~ müflis merkum zimm~ti~de a!a-
olsun ki biz yalnız ~za_n. ~i..~d le Celal Rası•m <!en: Zımm_etlen_ne geçır~ış _oldukla-

1 

cagı olanla~n _kanunnnın~ı tıc~r~tın 
protokolunun ve Atına ıtılafııamcsı r. (altmışbır) bırt (beşyuzikı) kuru- 199 ve 200 uncu maddelerı mucıbınce 
ahkfımının tatbikindan başka bir şey şun tahsili t~lebilc Iatanbul Evkaf tahkiki duyun için tarihi iUndan iti-
istemiyoruz. Onların iste~l!de ri ;_~-i ç Rahrlye /ıastane.d el/diye Mücliriy~tinin Sar~çancd~ Firuzağa ı lıaren yirmi :::~~ •arfında ıenedatıru 
bir fedak<!r lık yapmamaK ve butun ue zührerlçe müteluıssısı ınahallesınde Camı sokagın' a 2·No. mahkeme k, tıhıne teslım eylemelerı 

fedak.irlıgı Türkiyeye tahn;il et- -Kadın·. Erkek- hane~e muki"'!-n ı:erit ve Sali~ _sırrı ve ~üd~eti mezk_ure hıta~~dan son-
mek. Fakat itilaf yalnı z Türkıycnin efendiler aleyhıne ıkame _<yledığı da- ra uç gu~de yanı 1_2 .Teşrıruevel 929 
fedakarlığı le olmaz. va üzerine ya~ılan _davetiye .. vara.kası Cumart~s~, 13 Teırınıev 1 9~9 Pazar, 

Sevgili Gazisinin önünde açtığı Cllt, frengi, bclsoğukluğu zahrına mumail~yhım~n gosterilen 1~ Teş~_evc:ı 929 Paza~e.sı saa_t o~-
inkil1p yollarında daima sulhpcrva , ve idrar yolu hastalıklarını ikametg~htan gıttiklen ve_ mahalli _a- ~ortte bırın_cı mahkemeı tıcarctın if-
bir siyaset takip ederek yürüyen en emniyetti usuller ve en zimetlen. m~çhul bulundugu be_yanile las muame~atına mahsus ~.dasına g_e-
Türkiye dahilde iktısadl refah ve ha elverişli ,artlarla tedavi eder. bila teblığ ıade kılınmış ve bıttalep !erek sendik efendıler muvacehesın-
riçte dostluk tcmin:ne çalışırken na ilanen tebligat ifası kar~r.gir olarak de _alacakl~ını ~~t ve kaydu tasd_ik 
la Türkiyeyi mahvetmeyi düşünen Adres: Beyoğlu• Mis sokak emri muhakeme 21 Teşrınıevel _ 1929 ettinn~lerı ve m.uddeı mezkUrede ıs-
Yunaolılar bilmelidirler ki artık ko 1 No 11 telefon Beyoğlu 730 her Pazartesi günU aaat 13,30 a talık la- patı vucut edemıyen alacaklılar hak-
medya bitmiştir ve Türk daha k:Jı-ı gün saat 8-10 14-20 Jınmış olmakla yevmi ve saati mezkUr kında kanunu mezkurun 210 uncu 
cından zaferinin kanını silmemiş- da gelmedikleri takdirde giyaben mu

1
maddesine tevfikan muamele olunaca-

tir il 1 hakeme kılınaca ı ilan olunur. ı ilan olunur. 

Tütün inhisarı ldarei umumiyesince küşat edildiği eYeft:e~ 
edilmiş olan kurs içln şimdiye j';adar müracaat etmiş olan ıaJI 
kısmı azamı vesaiki l:\zimcyi ihzar ve ita etmiş olduklarından 
halin gayesine kadar atide mürakkam vesaiki Ortakoyde kuıl 
d iirlüğüne ita ve verıremjş olanların müsabakaya kabul edıl 
cckleri i!An olunur. 

ı - i.\lusaddak nufiis tezkeresi sureti veya aslı 

2- l\lektep ~hadetnamesi veya orta tahsili ikmal 
maarif idarelerinden mıısa<ldak reomt vesika 

3- l\lahalle Yeya kariyesı ihtiyar hey'etinin Polis v~ya JaO 
dairelerinden musaddak hlıı;nühal ~ahadetnamcsi 

4 - 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri 

Istanbul nııntakası ticaret müdürlüğündeıl 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesl bııkkındakl ~ 

18 inci ma<lde~ine na7.aren Türk.iyede mütemekkin her ŞS.~/ 
Tiırkiye dahilinde tamamen veya kısmen icrai ticaret . eden. ~ 
maJJ, sınat her mücssenln Türkiye Cumhuriyeti dahl!ındeki 
kul ve gııyrı menkul mallara ait yangın ve her nevi kaza sl~ 
!arını ve dogmdan doğruya Türkiye dahilinde bir mahalden 
bir mahallen yapilacak nakliyat 5igortalarının ancak Türk sıgorı~~ 
ketleri nezdinde sigorta ettirilmesi mecburidir.Buna muhavlr bl ,, 
sigorta mukavelesinin keenlemyekün addini istilzam ttdği gibi; b · 
sar edenlere yüz liradan bin liraya kadar aıtır cezayı nakdi ti ıJ d' 
olunmaktadır: AIAkadar eşhas ve müessesaan na7,an dikk•d k 
olunur. _./ 1 

Devlet ~eıniryolları i~arei nınuıniyesin~en; ('· 
idare! umumiye muhıısebatdairesi mün1'a!An için asgari( 1 OO)az3ılll rl 
lira maktu üçrctle hllmusabaka memur naınzeti alınacagından şt ıJ 
kabulü havi UAnat fatanbulda köprıi kişesile Haydarp~şa iş. M- U/ 
haline An karada keza istasyon binasına talik edllmişar. TallP. 
ların şahadetname veya tastiknamelerile nufus ve terhis ve>' ti~ 
ve Polisten musaddak: hüsnubal ilmühaberlerlle birlikte ( l) f~, 
evvel 929 Sah gününe kadar ll!nda tayin edilen mahalle e ııı 
atları. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-___. 

Evrakı matbuatab'i: 
Tülün in~isarı umum isareıinden: el 
idare için nlimunesl veçhile defter imal ettirilecektir. TallP ,ıf 

]arın nümüneyi görmek uzerc müracaatları ve 28-9-929 CU~~ 
güni.ı saat ı 0,30 da Gaıatadıı Mubayaat Komisyonunda bulu~ 1 

Haliç vapurları şirketind~~ 
Kapalı zarfla 200 takım kı•hk elbise ynptınlaeakıır. Teliplerin 1 1-, 

vcvel 929 ~R lı fününe kadar A\\ an,,rnyda idare! merkzı)ne ınur~ 

Devlet ~emir JOlları ve limanları ~muıni i~aresio~~~~ 
Eskişehir Konya hatti ıizerinde Pınarbaşı .\leydan ıstasY~ 1' 

arasında 395 inci kilomctroda vak taşacağından 15000 1\1 ~fil" 
!ast ihracı kapalı 7.arf usulile münakasaya vaz olunmuştur. ~1.ıııJf'. 
kasa 16 teşrinievyel 929 çarşamba gtinü saat 16 da Devlet dl:~
yollm binasında yapılacaknr. Münakasaya iştirak edeceklerlO 

4 
sCd 

mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı gUnde saat l '' 
kadar Umurnt müdtirlük kalemine vermeleri !Aıımdır. 

1
,IJ 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukablllnde .Aıılı·~''' 
muhasebat dairesinden Konya ve llaydarpaşa işletmelcrı 
tedarik edebilirler. 

"Milliyet,, in edebt tefrikası :41 diyecektir. Kuruntu ve tasadan şey işitmiyordu . Sersem gibi dı, dinlemeğe koyuldu. varacaklar, Şefakla beraber rada bulacağım sand~· · ·~ 
bayılacak gibiydim. Hemen idim. Bütün benliğimin eridiği- . . . . . . . . . . mermi sandıkları havaya uça- diyor. Ve .•. İngilizle~tlil'-,, 

O 
• sordum: ni, her tarafınım kesildiğini, vu- Er efe anlatıyordu: caktL Dediği gibi de oldu. Za- duğunu, o yanlardaki bU , 

AŞK G N Eş 1 - Sen Hasanın yanından mı cudumun bir avuç kül gibi ufa- - Geceyi yanlaymca funda- ten üç, dört gün yüzbaşı Bey ylere salıp 
1 

yoP_u 
geliyorsun? nıp kanapenin dibine yığıldığı- lıktan emekliye emekliye Sa- rençber kılığında oraları kant - Bu çeteleri siz sal< 

1 ı't<" 
- He... nı duyuyordum! Yalnız dudak- karyaya indik. Aydın çavuş bizi karış ölçtü biçtiydi. Kıztl sırt- nuz •.. bunları ele vetJJl~:ı···Jf 

Etem J:ızet dedi, kesti. 1arnn mırıldanıyordu: avcuya yaydı, Yüzbaşı bey Bek tan ari arkası arkasına gök gü- hepinizi kurıuna dizece ıttı'( 
- Hasan nerde?.. - Hasan._ gilin Asımla köprüye uzandılar. rültüsü gibi çaUrdayarak mermi diye köy ihtiyarlarını lc: ti' 
Efe boynunu büktii Gözlerin - Haaa .. saan Bir çeyrek saat sonra Asım yığınları alev alınca biz de köp· dıklarmı söylüyor. 

1
,,-7 

Hasan elbette gelecektir. 1 12 Ağustos de içli bir şimşek alevlendi: - Hhhha •. ssanl geldi, beni aldı, diz kıra kıra rüdeki dinamitlere ver yansın Fakat bunlar ne oidU 
1 

gece Bu kötü itte! - Bilmiyorum ki ... Ben on- . . . . . . . . . . yüzbaşı beye yanaştık. Yüzbaşı ettik. Emme Asım üçüncü fitili san nerde?. - Efe: aef 
Top ömer gilin gelini söyle- Aniş hatun duyurur duyur- !arı Pınar önünden beri görme- Neredeyim?. Yannnda kimler Bey kendi eli ile köprünün iki ateşlerken olacak: - Akşama sabaha ,,er . 

miş: maz: dim. Yütürdüın! var? Ne konuşuyorum?.. ayağına dinamitleri yerleştirdi, - Yandım Efe... gelirler, ancak!... ııt ~;, 
- İngilizlerin hepsi gitti. Ô· - Söyle Mehmete alsın ba· Efe, Gözlerim odarun içindeki in- Asımı da öte yana geçirtti, köp- Dedi arkasından iki bacağın diyor ama ne gelen v~e' 111 

mer ağa akşam gelirken gör- na gelsin dedim. - Onları yütürdüınl sanlan yeniden seçmiye başla- rünün gövdesine, ilerki başına Sakaryaya düştüğünü gördüm. den. Ters yoldan gelse ıııt} 
miiş... . . . . . . . . . . . . . . der demez ben: dıktan sonra, Ani§ hatun elin- bombalan koydurdu. Sonunda Gövdenin üst yanı ne oldu, na- şimdiye kadar gelınezıet 
Aniş hatun bunu haber ver- Türl:men gilin & En.~ - Eyvah Hasan öldü! deki su tasını masanın üzerine bana: sıl uçtu bilmiyorum. Galiba bir di? ... 

dikten sonra sevindim. Hasan Mehmetle beraber geldi. diye bir çığlık koparmrşım.Aniş biraku: - Haydi göreyim Efe seni. yanlışlık etti, üçüncü fitili ate- Yetmiş iki saat bu! , 
demek bir yerde gizlendi, orta- - Er Efe sen misin?... hatun hemencecik yerinden fır - Emme de ettin ha gelin?. Kızıl sırtın eteğinden bomba se- şlemekte gecikti .... " Allahım sen sabır vet. • 1rısV 
lığın yatışmasını bekliyor. Aş- dedim. Kaşlarını çattı, dik sesi- ladı: Dedi, dik dik gözlerimin içine sini duyar duymaz sen bu yan- Efe köprü auldıktan sonra gece Y iİ' 
kolsun çocuğa. Dediğini_ yapu le: - N.e oluyonı~ _hanımım? baku: dan As~ ö_~e __ baştan fitilleri kendini kolla?'.a.~ollaya bir iki Amaaaaanl 0ıı ~ır 
Hem de ne yapmış! Gelınce al- - Evet. . . Hele hır yol Efeyı dinle .• - - Bu kadar yufka yürekli mi- ateşleyın, kopru havalanır ha- saatta Pınar onune varmış, o- Burada da ne kadar çııeı1 ır 
nından öpeceğim: dedi. Bakır gözlü, sert bakışlı, Dedi, düıünnemek için beni sin sen? valanınaz hiç durmadan Pınar rada beklemiş beklemiş, ne Ha pek varmış! AkşaındaU,~ p11 

. - Ya~a. . yaşşşşşşşşş aaaaa 1 iri yan, bileğine pek, güneş ya- sıla sıkıya kavradı. Böyle bir Er efe: önüne gelin, bize orada kavu- san, ne de yanındakiler gelme- luyorlar. Kaç keıTe .A~~: 
dıye .sesım çıkuğı kadar bağı- nığı esmer bir adam. İnsan bil- kaç saniye geçti. Başım dönii- _Bir yol anlatayım da dinle şun... Dedi. Kendisi, Güneş yince basmış yürümüş. nun dizine başunı koY 
r_~cag~! ~u hay.kıı;ış bile o ün- mese de görür gönnes· yor, gözlerim kararıyor, kulak- hele hanım bacı_. ağa, Recep onbaşı cephanelikle- - Biz bu işleri göreli yetmiş - Hasan ... Hasan··· , 
lu emegı oder mı kı?. · · - Efe!,· larnn uğultudan gayri hiç bir Dedi. Mehmet te baımı 11alla- re saldılar. Bir iki saatta oraya iki saat oluyor. Ben onlan bu- diye ağladım. Bitrı'l,JI 
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san-kuvvet şurub_u Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem, sıraca 
ve kemik damar ve romatizma hastahkları-
na nafidir. HASAN ECZA DEPOSU 

l\ız Leyli ve nehari 

11~:kFeyziati liseleri An~.ııt 
tali aıadları 

8Utun 
tt1 sınıftın noşkll edllmJı t&lll devreli liledlr. 

rı.. ~e her gün sut 1 O dan 17 ye kadar denm edilmektedir. 1 tef· 
"""'tld 

'•·· • sınıf roklımılınnı Ye 5 teştlnlıvel cumartesi pnil derslere ... C&lı.tır. 

~hil TAYYARE MYANGOS~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCü KEŞİDE 
11 TEŞıitNt EVVLDEDIR 

Buyllk ikramiye: 
4(),()00 liradır 

Aynca: 
ıo,ooo 
.lS,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 .. Bir müklfat 
~bu keşdede cem'an " 3,900 

Zonguldak yüksek 
tlıaden mühendisi mek
t!,bi nıüdiriyetir:ıde~: 
bi, ı luldak yüksek maden muhendısı mekte
dir. ~i 1: ~eccani ve tahsil ~üdd~ti dört sene
kabu\ rıncı senesine müııhasıren lıse mezunları 
lar a·'Unur. Tedrisat i Teşrini evvelde baş
IUüd' • •rrnek isteyen lise mezunları, mektep 
detn ırıye~ine bir istida ile beraber, lise şeha
Sthh arnesı veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, 
det at raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha
ltıe~!llesini göndermeli ve adreslerini bildir
dar~- •rler. Kayıt müddeti i Teşrini evvele ka-
~ 
~.~ıı;-;-.l ~e-ınir-Jol-lar-ı tı--,,-lim-ao,,--ları-uın-uın-i i~-are-sin~~en: 

~· kın. Yol malzemeai ... kapalı zarfla münakasaya konmuş 
~-~2 Teşrinievel Salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
~ lt~-n İdaresinde yapılacaktır. 
~ ~ll&aya iıtirak edeceklerin teklif mektuplanru ve muvak 
~~lanni ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür 

ı,,l''1ip1 vermeleri liznndır. 
~<it ~ tnünakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde An· 
~~et~li1;.~~~en, İstanbulda Haydarpaşa mağaza-

• ~!le! lemieyollan ve limanları umumi i~ıreıiu~en 
~"'~tın~ - Ankara hattı üzerinde Beğlik köprü istasyonu 
~t ~79 uncu kilometrede vaki taş ocağından 20,000 M' 

d ~Ü~ kapalı zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 

ASRi MOBİL YE 
Matıu:amızda bor lı:eseye ııytıın yatak, salon, yemek 

•• y11Z1haae talı:ımlarlle lı:aryolalanmu: rel::abot lı:altul 
etmez dereoed• ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
lı:ltldlr. lataabalda flacucılar yokııtıında No 27. Telefon· 
letaabal 3407. • 

AHMET FEVZi 

EN iSTiFADELi 
KAMYON 

Sağlamlık kuvvetli motör, ve az işletme masarifi ... 
Bir kamyonda bundan iyi evsaf bulabilirmisiniz? 
DOÇ kamyonları memleketimizin her tarafinda en arızalı yol

lara tahammül etmek ve en dik yokuşlan azami yükle kolaylıkla 
tırmanmakla şöhret kazanmışbr. 

Yedek parça teşkilAtımızın mükemmeliyeti sizde de takdir his
leri uyandıracakbr. 

Kamyon almadan evel DOÇ lan tetkik ediniz. 

Türkiye için Umumi vekili 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve şürekası 
İdarehane ve satış yeri : Garaj ve tamir yeri : 
Beyotlu lstlklAI caddesi rto 168 Ayazpafll Jaııdıarıııa lı:aralı:olu b1lf1Dda 
Telefon Beyoğlu 742-743 Telrraf : Tatllo Telefon Beyotlıı 1755 

Taşra acantahkları : 
ANKARA : Zabıtçı Zade ve şeriki DIY ARIBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı 
ıZMıR : Mahmut Celllettln Bey Nedim ve Edip Beyler. 
KA YSERI : Muhaddls Zade Alim Bey SAMSUN :Esat Elendi Zade Seyyit-
ADANA : Muharrem Hilmi Bey 81111 Bey 
OAZıAYINTAP:OllzelBeyZade Hasan 8. OIRESON : lsmall Zade Vahit ve 
TRABZON: Hacı Abbas ve mahdumlan Şürek&sı 
BURSA :Naıuhl Esat Bey ISPARTA : lnttbah Şirketi 

MALATYA : Badılı Zade Tahir Bey 

ı cll\iry01Ia ~S Tctrinievel 1929 Sair günü saat 16 da Devlet 

~~t tctı:ur ınll bınasmda yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek- vilayeti Ma.arif müdiir üg~·ünden : 
ti lS,30 ~ktuplannı ve muvakkat teminatlarını ayni günde sa 
tr. a adar Umumi Müdürlük kalemine vermeleri lazun- lstanbul Vil!yeti ilk mektepleri I! 1 Eylül Cumartesi gününden itibaren talebe kayıt ve kabulüne 

ti l'aupıe b•slayacaktır. Cocuklanm kayıt ettirm~k ist~ycn velilerin nufus ve aşı kağıdı ile sıhhat raporu a b r ınü k · · r k bT de .... 
tik ""Ulıaseb na asa şartnamelenru 2 ıra mu a 1 ın Ankara birlikte her gün 9 dan 16 ya !<adar mektep idarelerine müracaatları illıı olunur. 
~den ve Haydarpaşa işletmesinden teda- _____ .;:_ ___ =----------------~=-----=-=----

lenı!'Sabualma lomisJanuu~an Yüksek ~rman mekt~~ine 
•0.000 M0r1ık1a ihaıcsı 25/9/929 çar~amba saat 14 te kaydı kabul $8ralfl 

Soo etre mu~tellf renkte sancaklık ~alı 1 _ Türkiye cümhuriyeti tabasın 1 riye ve lisaniycsi tam ve nevakısı 1 üç kıta vesika fotografı ile sıhhat 
h. SOQ A " patıska . dan olmak. sairedcn beri mcşi ve harekete ve raporu, a§I şahadetnameai, hüsnilhal 

•'ı "lllll ın.. det makara tiresı 2 _ Müddeti tahsiliyesi üç sene- rükuba ve nüzüle mütehammil oldu- mazbatası, ve enson bulunduğu maa-
• a tllii Udafaa vekaleti deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı za- den ibaret olup leyli ve meccanidir. ğunu müşir tabip raporunu ibraz et· rif vekfileti~d.en müsaddak !is~ p-
tl' lekli~~aya vaz olunan balada ımktarı muharrer malzeme- 3 _ Sinni on sekizden aşağı ve mek. . . hadetnamesı ile nufua teskeresı ya-

l tıı edilen fiatla ali .... lm · h b'l l klah' yirmi beşten yukarı olmamalıdır. 6 - Tam devrelı Lıse mezunu nında bulunmak. 
-Oeıc ~l\arrer .. nn g _goru ~sı as~ 1 e pazar 1 

• ~za~.ın 4 _ Hüsnü ahlak eshabından ol· olmak ve yahu_t o derec7 tahsilde bu 9. ~ Taşr_a~n ~ele~ek bikes tale-
'lııı1ı 1Steyenl g~ ve saatta ihale edılecektır. Şartanmesını gor- duğu ve hiç bir guna cezai müstel- lunduğu Maarıf vekiletinden musad benın masanfı rahıyesı mektepçe te
ta llrrer sa erın her gün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede zem ef'al ve harakitta bulunmadığı- dak Lise şehadetnamesini hamil bu- min edilecek ve derslere fıaşlanacak-

cilatt atta Kasnnpaşada deniz satınalma kamisyonuna mu. nı mübeyyin mahalli zabıtasınca mu lunmak. tır. 

Pudra. 

116, Fa•ıh. St 1 lonoc~ (Paris) 
en fıce l'Elys« 

Ur.'.:aparu caddesinde Süleyman Sil b.>.şı mektebi . 
Sirkecide Demir kapı cezairli Ahmet pqa meclreııell 
Beşiktaş kaptan İbrahim ata mektebi 
Beylerbeyinde Burhaniye mektebi 
Tavuk pazarında Hasan ağa medreaesi 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bal.tda muharrer emllki huıuaiye icara verilmek Uzre0-10-29 

Çarşamba günü saat on bire kadar mürayedeye konubnqtur. 
Tali~~ encUmona müracaatları. 

vilayet daim1 encümeninden: 
Kum kapıda kazgani Sadi mahalleainde patrikhane sokağında 

kain 42/3 No üç yüz arşın ımkdarmda mektep anıasmm mülkiye 
ti satılmak üzre 9-10-929 Çarşamba gtinü saat on bire kadar mil 
zayedere konulmuıtur. Taliplerin encümene milracaatlan. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi üç bin sekiz yüz kırk bir lira yinni beş kuruştan 

ibaret Istanbul on üçüncü mektep tamiratr 9-10-929 Çarşamba 
günü saaat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
encümene müracaatları. 

K.(\PPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makin ası 

Hususlle FRANSIZ hükOmednin dahi takdir ve tercih etdjl makine 

Hafif, metin ve sa~lam 
Her ciheti taahhüt olunur. d:ıu"':~~ 

Umumi acentesi; 
Y.ŞNORKYAN Sıdılcıye ban 30.33 lsıanbul Tel lst ~!SO 

Yoz~tta [7] numaralı jandarma mektebi müdiriyetinden: 
Mektebimizin 6 Teşrinievvel 929 tarihinden 1 Teşrinievvel 930 

tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan asgari (35,000) azaml 
(SQ\lOO) kilo ekmek 16/9 929 tarihinden 6/10/929 tairihine ka· 
dar münakasaya vazedilmiştir. Ekmek birinci nevi fabrika unun
dan imal edilecektir. İhale 6/Teşrinievvcl/929 tarihine müsadi'I 
Pazar günü saat onda Yozgat Jandarma mektebinde icra kılına
caktır. Ekmeğin bedeli muhamınini üzerinden o/o7,5 teminatı 
muvakkata için ya nakten hükftmetçe muteber esham ve tahvi
lat veya banka mektubu ita olunacaktır. Münakasa kapalı zarf U• 

sulü ile icra kılmacaktır. Pey süreceklerin ticaret odası vesikasını 
hamil olmaları mecburidir. Talip olanların mektebe müracaat ve 
şartnameyi almaları ilan olunur. 

Eğer keskin ve sqlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir Qıüşktllatıı marua 
kalmazsınız. 

Gilktte bıçaklan pek llilam 
Sbtftidcl çditind• ~-

Yot. ç.kmtzdın ftlVJ bit prı.. 

t« •lmaıwa - editıla. 

Gillette 

Kelepir satılık 
Bir emaye banyo, bava gazı 

Ue banyo ısıtmığa mahsus alet 
maa d~ ve bir adet porselen 
lavabodan mürekkep mukemmel 
bir halde banyo tesisatı il~ ye
mek salonuna mahsus mukem
mel bir halde, büyük masa ve 
büfe dresuvar satılıktır. 

Galatada Loyt Trlestino yolcu 
dairesine müracaat olunma<ı. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 

BERA Ti 

"Bina duvarlan, damları ve milin~ 
siline mahsus muaddel çerçeve torH 
bati" hakkında onbeş sene müddetle 
Sanayi müdiriyetindcn 5 Teırinievcl 

. . . . 7 - Mektebe kayt olduktan son· . . . . . 
h. saddak heyetı ıhtiyarıye mazbatası- k b d h"I 1 k . . lb - Talıplerın bır Teşnnı eve! 929 ----------·---f"Ab(• ra mc te e a ı oma ıçın o ap- fih" .... 

"' IVa •• ( • k 1 ru hamil olmak. taki şeraite tevfikan kitibi adilden t~. ıne ~adar Buyukdere Bahçe kö- M •• hı·m İIBD 

1929 tarih ve 610 cumero tahtındı 

bir ihtira beratı istihsal kılınmıştı 
Bu kere mezlcür ihtira furuht ve y~ 
icara verileceğinden i:ıtirasrna ve Yf 
iaticanna talip olan zevatın Istanbu 
Aşır Efendi Kitaphane sokağındaTü 
kiye Hanında 19-22 numeroda mu 
kim vekili 1stok efendiye mürara...: 
etmeleri. 

tylulun . _n gures efl ve at OŞU 8fl 5 - ~er türlü ileli .emrazdan sa- musaddak kefalet senedi it~ etme~._ yunde kam mektep Rektorluğuna U 
l'rıenraaune 27 ıncı Cuma günü Lüle burgazda Tayyare cemiyeti !im ve bilhassa kuvveısemiye, basa- 8 - Mektebe kabul edılmek ıçın muracaatları. iyi bir evde güzel lngilizce 

~hlivana ( f;h)lıvan güreşi ve at koşusu icra edileceği v~ _baş Hanımefendiler - lstanbul ~sliye mahkemesi birinci j karargir ol.an Beylerbe.yinde Çakal- konuşur ve öğretmesini bilir bir 
Rj IUnun bir' . , ve baş altına ( 50) ve ortaya ( 20) ve bınncl hukuk dalresınden; dağı mevkıınde 27 mtikerrer nume- hanım veya matmazele ihtiyaç 
0t(-ıo) iıklcı~ı.n.e ( 75) ikincisine ( 15 )ve ikinci koşunun birinci- Beyoğlunda 391 numeroda Ahiren ünyon haline kalp olan rolu 22 dönüm 200 zira malumUI- vardır. Adres: Postre>tant No 10 

T n.ı ıne ( 10) lira ikramiye verlleccl(i ilAn olunur. E p R E M müflis Mehmet Nuri efendi masesine hudut erazi beher donümü 4-0 lira Haydarpaşa 
a~u Yet ~ 1 L-f lı ıl 1 ait olup furuhtuna karar verilen kıymeti muham'llenesi üzndeiren bir ""ıs"'"ta.;.ob.,..0"'"1.;.s_an.,.'ı""ı-ın""et~ıe"'!'b':"i-11"""üd""ö'"'rl"'"ü~""'ü,...n"'de-n: müceddeden yapunlacak olan pa.İ· 

'"rjl"a_ "U "••• t··ada as ro ıne_ I\ eui ıııüuür ü"ün~ent· Kürk n1agJ azasının ~şiy~.'~~bir:~m~~~ı: ~tu t:~a~:ğ~~~ :e:ı'eüd~e ~e~~:;ed;:~~ni:::.~::::~ 12 Teşrinievvel 929 Cumart ıyonun inşa o 6110'929 tarihine 
"' ı• '" " Y e müsadil pazar günü saat on alrıd• lır h, 1 nıfe ba 1 astro mcktebıne talebe kaydına 4 Tc~rinicvvel 929 getirttiği çok güzel yumcu :\lığırdıç bir tarafı Nacive ıo oncu pazartesi günü saat !6 da si günü tedrisata . İkmal imti-
·ıı ... t tknıaı c~ an

1
arak 1 s_ gün devam edilecektir. Urta mektep cahsi K , kl . hanım dl!':k~nlın bir tarafı çarŞiyl lhalti evvellyesi icra kılınacağından hanlarına 

1 
Teşrinievvel 

929 
da ihalesi icra kılınmak (ızre kaııalı 

' k uen ~r 1 h u' r erın kebir duvan ve tarafı rabii tariki talip olanların yüzde ıo nisbetinde ···-' Jile m' k . k 1 
•b 1 ' mtı ·ın·t·' "~ bu sa tı L.·. 1 1 · tlh k başlanacaktır. >:.arı usu una ·asayı ·onu aıui· 

'O ik~ l1 Olunurlar f · j ' ·' ~ ,, .; r ııa!Z O mayan ar im an am olup 600 lira kıymeti muham· pey 1 çesini mustashiben Jstanbul 
!tep .

1
Yt kadar Sulta 

8~~ malilmat almak isteyenlerin her gün saat zengin ve müntahap çeşitlerini meneli iki adet kuyumcu gediğinden mahkemel •sUye birinci hukuk d•iresi İkmale tabi olmıyanlar 12 Te tur. Taliplerin şartname \"c kcıifna· 
Idarcslne .. n. mette Tapu ve Kadastro dairesindeki mek- görmeğe şiup ediniz, munkalip bir bap dükkAn ve milllis jüj komseriliğine müracaat eyleme- şrinievvel 929 Cumartesi günü meyi görmek üzre komisyon kitabc-

tıuracaat eylemeleri fiatlar ehvendir. muma!leyh masesine aiı olup furuhıu leri lüzumu illn olunur. mektepte isbatı vücut edecektir . ine müracaatlan 

Liseler mubayut komi""'"""" 
dan· · 

' 
Üsküdar kız sın"aı!ar mektcbıııde 
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BİR RESİM 

uun UarUlfOnunda Cenevre fakDltesl teşrih! marazı mUderrtsı M. Asklnazı tararından 
bir konferans verilmiştir. 

ANTRASiT 
obalarında 

SON TEKEMMÜLAT 
Belçikanın meşhur ( NESTOR 

~ARTİN ) fabrikası mamul&tı son 
sistem antrasit ve kok aobalan 
gelmiştir. 

Bu sobalar gayet iktisadi vo 
ut'iyen gaz · çıkarmazlar ve 50 il& 
300 metro mlk'abındakl hacmi 111tırlar. 

Antrasit gibi yerli kok ILOmOrO do 
aynı hararetle yakarlar. 

Sağlamlığı ve mükemmelen ı11ıe

mesi teminatlı ve verine vaz'ı vo 
Antrasit ve kok tedariki mOessese
mlzce teahhüt olunur 

Her türlü yedak aksamda balu
'lur. lstanbulda Hamldlye tUrbeslndo 17 numerolu Jamgoçyan 
müessesesi. Tel. lst. 72 Galatada Voyvoda caddesinde Aşut 
Mamlgoııyan Ticarethanesi Tel. Beyoğlu 1010 ve Ankarada 
Esemenll Behiç Bey Ticarethanesi. 

Zeiss-ikon 
Fllimlnl kullanınız 

Anıalürlere güzel ~ir nıüj~e 
Sabırsızlıkla beklenen ZEISS lKO'.llIN 

• !KONTA. makinesi nihayet gelmiştir. 
!KONTA, otomatik suretile açılan ve fev
kalade ıtıklı Novar Anasdğmat 1,6,3 obje
ktifli ve majisıral 6}9 Rolfilmli asrın yegA
ne makinesidır. Birinci bısmada makine 
yerinde, ikinci basmadı loıogrıl artık ha· 
zırdır. Fotoğrıl makinelerine ıit magızalar
da yalnız bu ayın nihayetine kadar 
20 lira müstesna flatla satılmaktadır. 
Talep edenlere meccanen katalog· ve ıafsi
lit verilir. Türkiye için ıcentısı olan Jıtk 
Rottenberge müracur, lsıanbo~ Dilsiz 
Zade Ha~ Telefon : ·lstanbul 3769 

~c:x:xx:x:::ıoo. Leyli ve nehari 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında. 
~ Telefon ıst. 2534 

.hrup ''"· aııatınden avdet eden 
'\!manya nisaiye ve vilAdiye 

olanlann nazan dikkatine 

lstanbul Birinci Ticaret mahke
mesinden; 

lsıanbulda Çakmakçılar yoku
şunda Sabru Sefı hanı alonda mani
fatura dcaredyle müşıagll iken 
18/9/929 illAsına hükmolunmuş olan 
Baruh Levl elendinin hususıtı llllsl
yesinln rüyet ve tesviyesi zımnında 
Avukat Sıddik Sami ve lbrahlm 
Şinasi Beyler esaleten sendik tayin 
kılınmış olduldınndan müflis merkum 
zimmednde alacığı olanlann kanun
namei dcaredn l 99 ve 200 üncü 
maddeleri mucibince tahkiki duyun 
için tarihi lllndın itibaren yirmi 
gün zarfında senedaonı mahkeme 
ktdblne teslim eylemeleri ve müd· 
ded mezkOrc hitamından sonra üç 
günde yıni 12 Teşrinievvel 929 cu· 
manesi, 13 Teşrinievvel 929 pazar, 
14 Teşrinievvel 929 pızanesl gün· 
!eri saat on dönten on altıya kadar 

birinci mahkeme! dcaretln lflls 
muamel&una mahsus odasını gelerek 
sendik elendiler muvacehesinde alı

cıklannı ispat ve kıydu tasdik ettir

meleri ve müddeti mezlrOrede iıpau 
vücut edemiyen alıcaklılar hakkında 

• kanu•u mezkOrun 210 uncu mad· 
desine tevfikan muamele olunıcaıı 
iltn olnnur. 

lsıanbul 4 üncü icra dairesinden: 
Sultananın Madam Filorinadan 

borc aldığı paraya mukabil velaen 
liral!; eylediği Ayvınsaray Loncada 
l loca Ali mahallesi aktar sokağındı 
yeni l 6 numaralı hanenin birinci 
ihalesi yapılmak üzere otuz gQn mü
zayedeye konulmuştur. 

Hududu yo~ Musufa ığı ve Es
ma hanımın emldklerlle mahdut tah
minen elli alo arşın terbünde erazi 
dahilinde iki katlı muhıacı tamir 
Uglr hanede bir toprak iki aralık 

dôn oda bir muıbah mahalli ve 
merdiven alo hallyı muhtevi iki ylJz 
elli lira kıymeti muhamminell olup 
derununda, Ahmet, Tıhsi~ lsak 
kırıcıdır. 

Almak ve daha ziyade ögrenmek 
istiyenler tıymed mnhammenesinin 
yüzde onu nispetinde pey ıkçısını 
ve 929 · 5484 dosya numerosile 
Istanbul Dördüncü icra memurluğuna 
müracaat etmeleri ve 28/ l0/929 tari
hinde saat onbeş buçuğa kadar 
birinci ihalesi yapılacağı iltn olunur. 

Belsoğukluğu frenği 1 
Dr.Horhoroni .------------. Ecnebi me.nleketlere 

ccmı\"eti az:ısındın 

Dr. A.ASIM 
Ha<talarını her glln 15· l 7 ye 

kadar :)işlide hususi ha tanesinde 
kabul etmektedir. Tel. Bevojtlu2221 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuva 
• 

Pek dııldk kan tahlll&tı 

(Vıserman ıeamülil) küreyvat 
tadadı. tifo ve ısıtma hasıalıklan 

teşhisi, idrar, balgam, cerahat tah· 
iilAo, L:ltra mikroskopi ilt frengi 
taharri:ıi. sficninc muayenesi. 

Dil'anvolunda Sultan Mahmut 
r r ıe,i k r$ı<ında Tlelon Is. 981 

Fennin en son usulile kıt'! 
olul!c eski ve yrni bel•ogukluğu, 
frengi; ldru dulıg~ bel gev,ekligi 
ve' mesane ve bilcümle kadın rı· 

hıısızlıklan ıedıvl olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyın yanında mektep •okak 
No .)5 Tel: B. O. 3152 

Piyanko müdürlüğünden: 
Numuneleri veçhile 150,000 adet 

evlenme evrakilc 50 adet piyango 
Müdürlüğüne ait varide sadıra def
terleri tah ettirileceğinden Taba talip 
olacakların pey akçelerile birlikte 
23 • 9 • 929 Tarih pazarertesi günü 
sa~t 15 t~ piyango müdürlüğünde 
muteşekkıl Tayyare mlibayat ko
misiyonuna müracaatları. 

l'Rl.\ILS 250 1 
Pastırma makine· Şehremaneti İlanları 1 
leri rekabet ka- Şehremanetinden: İtfaiye tahrip 
bul etmez fiatla- kamyMunun karoserisinde yapılacak 
rla satılır. Umu· tadiliit açık münakasaya konmuştur. 
.nl deposu ve a· Taliplerin şeraiti anlamak üzre her 
cenıalığı l:;ıanbul gün münakasaya girmek için ihale 

llalıkpazan Ya!1'cı sokak No 4 Paras- günli olan 15 Teşrinievel 929 Sah 
günli levazım müdürlüğüne gelme-'°' .1yide; biraderler ,.. . 
.,,rı, 

ZA YI: Fener ile Cibali arasında ZAYi: Tatbik imzamı zayi eyle-
uzdanım_I~ ~skeri vesikamı zayi et· dim. Mezkür imza ile hiç kimseye de 

tım. Yenısını çıkaracağımdan hük- yin senedim yoktur. Yenisini hakke
mü ol~adığını ililn ederim. Şehremi- ttirdiğimden zuhurunda hükmü yok-
11 dcnız ...,nha1lezi camii Şerif tur. 
·ok~ ·~ ı ı\rif. HASAN SABR! 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Ban~a Kommerçiyale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahın 

çekleri) salar 
Liret, frank, İngiliz lira~ı 

veya . doları frank olarak 
satı lan bu çekler sa yesnde 

nereye gitseniz paranızı ke

mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel

lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediyat 

için nakil makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniz . 

Travellers çekleri hakiki 

sahibinden bas'ka kimsenin 

kıılnaamayacağı bir şekilde 

tPrlip vn ilıta~ edilmiştir. 

SALl 
24 EYLÜL 1929 :i 

i 
i 

........ iYY'Arilb 
.........; 

Dlln lstanbul erkek lisesinde leyn meccani imtihan komisyonu top
landı ve imtihan evrakını tetkik ederek on altı talebeyi kabul etti. 

~·atihte Çarşambada kıt ve erkek, leyli ,.e niharl 

An~ '~~!~~ı!!:a ~~~kek~e~~!~ç~~uşam· f 
badaki müdiriyet daire•lne muracaaL 9, ıo, 1 l inci ıruflan da pey· f 

dtrpey teşekkül edecekdr. 

IST ANBUL V LA YETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Kapalı zarf usulile müzayede dfuı görüldüğünden dolayı ınüd 

ye var:edildiği mukaddema ilan deti müzayede 22 Ey\UI 929 ta
olunup 17 Eylul .929 tarihinde rihinden muteber olmak üzre 
müddeti müzayedesi hitam bu- b" h f d h ·· d'ld' -· 
1 Y 'k·' d K'" b dd ır a ta a a temaıt e ı ıgın an em oy e oy aşı ca e . _ 

~eyriselain 
Merkez Acentas~ Galata köprü 

bıtında . Beyoğlu 2362 Şube 
ıcente11: Mıhmudlye Horu alutda 
lstanbul 274-0 

lpılık sür' ıl pıılası 
( Mersin ) vapuru 24 ey liil 

!'alı l 7 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Kıiçtikkuyu, F..dremit Burha

niye, Ayvalıjl;a gidecek ve 
dönüşte mezkör iskelelerle bir
likte Altunoluğa ugrayacııktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük dPı>ıı:ız. 

Tra~zun l~.?~,~~ t l~ ~l • 

• 
[ lZMJR ] vapuru 26 eylül 

perşem'ıe nk~ıımı Galata nhu
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop S4msun Ünye 
Fat~a Ordu Gireson Trabzon 

: izeyc gidecek ve Of 
Trabzon Polathane Gireson 

Ordu Fatsa Samsun Slno;ı in~ · 

bol uya uğrayarak gelecekfü. 

Bostancı ile Adalar arasındaki sinde 13 numaralı haneye talip den ta~'.p .. ol~~~~lann .~eyogl~ 
zuhur etmediğinden ve 111 nu- mal mudurlugunde muteşeklul seferler 28 eylül cumartesi ~ü· 

maralı haneye de peşin olarak satış komisyonuna müracaat ey İİl!lnl!lil•n•dll!en!l!lllitl!lib•a•re•nll!!lyaıııipl!lıl•m•ıy!la!lc•akl!!!tı•r.11!1!• 
teklif olunan 8000 lira bedel de lemeleri ilan olunur. Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 

"' "' "' Vapur Acantahğından: 

Maliye vekaletinden: karadeniz ~~~~~eposta~ı 
Ton T eılim tarihleri j Ievazım idaresinde müteşekkil 

45 25/10/929 mübayaat komisyonunda yapı- Gerze ~a~;r:. SALI 
45 25/11/929 lacaktır. akşamı saat altıda Sirkeci 
60 25/12/929 3 - Teminatı muyakkatesi rıhtımından haraketle (Zonguldak 
75 15/ 1/930 652 lira 50 kuruştur. lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
75 15/ 2/ 930 

4 
Ş 

1 
.. di Glreson, Görele, Vakhkeblr, 

300 - artname evaznn mu - Trabzon, Rize, Mapavrl, Atlna 

1 Kal .. 
'f 1 . . 'hl riyetinde ve Istanbul defterdar iskelelerine azimet ve aynı lake-

- on er er ıçın tan e- • 
· k d 1 b t k · tt lıgıla Istanbulda Dolma bahçe- leloro uğrayarak avdet edecektir. 

nH yudarparı a y~ıt ı eş da 51 e de evrakı matbua anhan mü- Tafslllt için Sirkecide Yalı 
ay aşa ıs asyonun a va- . . • . .. .. .. . KOfkO caddesinde KUçUk Kır 

gon içinde teslim edilmek üzre ~eyyı~lıgınde he~ g~n gorulebı zade Hanındaki acantaeına ma
almacak üç yüz ton kok kömürü Iır._ Mun~asaya ıştırak edecek racaatlan. Tel': Jst, 31 ıs 
yirmi gün müddetle ve kapalı lenn o gun ve saatten eve! te- .. -----------! 
zarf usulile münakasaya konul- minatı muval!'.kate ve teklif mek DOYÇE LEVANT LINIY1 
muştur. tuplanru makbuz mukabilinde Hamburg, Brem, Anvers, 

2 - İhalesi 8/10/929 tarihi- komisyon riyasetine teslim eyle- ısıanbul ve Bahri Siyah ara. 
ne müsadif Salı günü saat 15 te meleri. sında azimet ve avdet munta 

Ticareti ~a~riJe ınekte~i alisi ınü~Orlü~ün~en: 
Teşrinievelin onikinci Cumar Talip olanların Teşrinievelin bi 

tesi günü tedrisata iptidar edi- rinci gününe kadar istidalarma 
leceğinden talebe kayt ve kabu atideki evrakı rapt ederek Orta 
lüne başlanmıştır. Mektep neha köyde Çırağan sarayı ittisalinde 
ri ve meccani olup sefaini tica- kain mektep müdürlüğüne tnü
riyeye kaptan ve makinist ye- racaatıarı 15znndır. 

tişti~r ve .. dere~es~ . ~k_:;ı;_k~i~. 1 - Hüviyet cüzdanı, 2 - Aşı 
ı:~~ıl mud.~etı d~~sı talı ı~- şahadetnamesi, 3 - Mektep tas-
1!.1 ~lı. ".lm~k uzre . 0~ se~e'._llr: diknamesi veya şahadetnamesi. 
Alı bınncı sınıfa liseyı ve talı hı .. . 
rinci sınıfa lise dokuzu ikmal 4 - Maznun ve muttelıım ol 
eylemiş veya o derecede tahsil ~~dı~ma ~ai~.polisç~ musaddak 
gördüğü alelusul tasdik edilmiş husnühal ılmuhaben. 
talebe alınır ve liselerin onuncu 5 - Veli veliyelerinin musad 
on birinci sınıflarından müna- dak imza suretleri b-4 adet kar
kale suretile talebe kayt edilir· tonsuz vesikalık fotoğraf. 

Sermaye tezyidi beyannamesi 
Denizli İktısat Bankası Türk Ano· nan 27 Temmuz 929 tarihli teahhüt

nim şirketinin Ticaret kanunu ile şir- name ile ticaret kanununun 391 inci 
ket esaı mukavelenamesi ahkllmına maddesine tevfikan meclisi idare ve 
göre 28 Temmuz 928 tarihinde top- müralnpler tarafından imıa edilmif 
lanan hissedarlar heyeti umumiyesin müşterek beyanname ve bu hususa 
d_e y~ elli bin l!_ra ~ah~ artırılarak ait diğer kağıtlardan anlaşılmış ve bu 
şırndıye kadar yuz bın lıra olan ser- sermaye artmasının Ticaret kanunu 
mayenin iki yliz elli bin liraya çıka· ile şirket mukavelenamesi hükümle· 
rılmasına karar verilmiş ve bu suret- rine muvafık olarak yapıldığı görlil
Je artırılan sermaye miktarının tama mü§ olmakla keyfiyetin teacil ve ilanı 
men teahhüt ve yüzde betinden faz- için Ticaret kanununun 391 inci mad 
!asının ödendiği Denizli Noterliğin- desine tevfikan bu beyanname veril
den musaddak ve vekalete tevdi olu- di. 

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
Semti meşhuru Mahallesi Sokağı. No Cinsi 

Boğaziçi Bebek kız mektebi sokağı 7 hane 
Kıymeti muhamminesi Lira 

5800 
Müştemi!At ve evsafı : 
Bodrum katı kömürlük birinci zemin katı bir oda bir sofa bir 

abdeshane ilç evlek bahçe ve susus bir kuyu ve ağaç müsmüreyi 

havi ikinci kat iki oda bir salon tiçüncil kat üç oda balkon bir 
abdeshnne elektrik ve tsrkosu havidlr. 

zam postası: Hamburg, Brem 

Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muvaseleli, 

beklenen vaporlar ; 
ANKARA vapuru llmanımızde 

• • • • MILOS 
TINOS 
ANDROS 

• 4 teşrlncvele doğru 
• 6 • 

Burgaz, Vunı, Kösıence, Kalas 
ve ibra!! için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
OSTSE vapuru 23 - 24 eylülde 
tahmilde. 
MlLOS vapuru llmanımızd~ 
Ankara vapuru " • 

Hambıırr;, Brem, Anvers, Roıerdam 
ve D•nçlg için yakında limanımız· 

dan h>reket edecek vapurlar: 

GALATA • 24 - 25 eyll'ılde 
tahmil de 
lMBROS vapuru 27 • 27 eylülde 
tahmil de 
Ankara vapuru 3·4 Teşrinievelde 
tahmil de. 
Nisea yapuru 10-12 Terinevvelde 
tahmilde 
Doğru Londrayı gidecek vapurlar: 
N!sea vapuru 10-12 Tqrinevvelde 
ı.hmllde 

Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan Hanında kA.in 

umumi acenteliğine müracaa 

Telefon: Beyoğlu 641 -674 

:::::::::::::::~-=
YELKEN C I 
lan deniz lüks ve ıür'ıl poılaıı 

VATAN 
VAPURU 

çarşamba 25 
Eylül 

günii akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 

dık lnebolu, Samsun, Ordu 
Glreson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken-

f SiNEM ALA~, .............. .-
Ku-şdili Hfüil Tiyarı 

Komik Cevdet 
çarşamba Ak~acııı 

cinayeti Piyes 5 perde 
yete ve ~aire. 

~ 

Komik Şevki ıı: 
Be~ikıaş Milli park 

bu akşam ( Aşk çılgı 
perde ıoıo tarafından ki 
ıolar varyete. ----

Komik Naşit 13' 
Millet tiyatrosunda 1 

birinci defa iltira ~oıneıli 
varyete dan. . _.; 

lstanbul Oıırdünciı k 
luğuni:lan , 

l\lihri Emire H•nırnın A 

Zade Vehbi \'e ;\lchm<t 
borç aldığı paraya mukabl 
derece birmci ıra nuıııırl 
tek irae eylediği Boğaziçi 
yinde , .• caddtsinde kfin 
il yeni 18,18,l ,ıınuııısıt' 
masura mal Je7Jzi müş!< · 
numaralı maabıgçe bir b#i' 
llelmşısındı vakibağvedağ 
iki bin üçyüz dön his>< 
iki bin yüz elli bir hi.S 
yine ayni mahalde bavuı!ı'! 
ğında eski ve yeni 6 no 
kıta harap bağın :temin '~ 
nün yirmi dön sehim ;d!Jll' 
mi sebiml birinci ihalesi 
üzere ooız gün müddede 
deye konulmuştur; Bun11 
10 ve 11 ve yeni 13,18.l,~ 
ralaria mu~ıkkam rubu ııı 
lezizi müşfemli eski JO 
maabağçe bir bıp kaydeJI 
elyeym muhterik sabiJbıne IJ 
bududu;cephesl Beylerbey!JI~• 
köyüne giden yol sı(I; tııv 

kerim bey verese.si sabllhlll' 
si sol tarafı Mahmut SJitl !:, 
reseil salıilbane arsası il''. 

derya De mahdut bilkıyt f 
,. 

sahe dön bin !ekiz yü:ı: ~ 
kıymeti mahımmenell orı tıtf 
kür hissesine ve yine l 
vık! dağ ve bağ maha!Uıılll 
cephesi Beyleıbeyinden çeıı~ 
giden yol sağ tarah Mıh 

1 
paşa köşk ve bahçesi "' 
Abdülkerim bey veresesi b'liil* 
Küplilceden Havuzbaşına ııı ~ 
yol Ue mahdut bermuclbl ki 
dört bin sekiz yüz seksen l"'~ 

terbllnde taş dlvırla muhal rıhP~ 
dokuç blnycdlyüz otuz b 
ıerbünde kısmen taş duvor131'.., 
nnş ve kısmen yıkılmaııı1ı ~ 
men gayri mevcut .. olup lı'ııııl 
kuyusu bulunan muıeaddi 1 ; 

üzerinde mezru muhtelif ~ 
ağaçlariyle müzeyyen sebıe 

ve kısmı cüz'isi gayri ıııii> / 
!arla müzeyyen nezıred fef 
da(I; mRhalll olup derunundl ·ı&' 
harap kAgir ankazı h•rlçtır- \ 11 
dön yüz on beş buçuk Ur• J#: 
muhammencll olup mezk~1 

1
j 

ve yine buğazlçinde Beylerb';ıı: 
yeslnde llavzbaşı mevkıiııd<,rtl' 
yeni 6 numaralı bir kıt'a b ııJ' 
ğın elyevm tarlanın hududu: p 
rah Şaldr bey bığı elyevcıı 1:,ıı 
bazen Vahdettin tarlılan ır 10 

1 

kal dagı ile mıhdut çamlıc• Y0~ 
tarafı müteveffa llılil Rifat ~- J 
hınımın arazisi ile mahd0\ı;ı · 
cihetleri yıkılmış taş divarh .11 ti 
betleri demir kazıklor uı•fl~ul 
lanmış dikenli teller ile ~·~o I 
mucibi kayıt otuz beş doO ,~ ~ 
tannda işlenmiş mezru neZ3~ 11JI 
ka!Adesl tarla olup derun -~ı,., 
üst başında tahminen iki )ijli·· 
alo arşın terblinde potreller• .,;dl' 
edilmi~ kAgir su hazinesi ve ,;: 
yük ikl kuyu iki ceviz iki 1~D 1: 
olup cümlesi borçlunun '" ,el · 
llndedir. Ve beşbin lira k•lııı 11~~.ıı 
hammeneli olup mezkur ,c or 
dahi hissesine talip oJınlal;,ı•l'~ 
ziyade malOmaı almak . ~il'" 
kıymeil muhammenelerin10 n•'"'ıl' 
onu nispetinde pey akçcle~c0ırl~ 
ıashiben 929/55\!,J do;v• n urlO~ 
lstanbul dürdüncii icra ın•~9~ı ı~ 
müracaat etemel.eri 28· 1 ~. 1; 0ô 
hinde saat onhoşe kadar 1 

/. 

leleri yapılaca~ı ildn olu~~/. 

~ 

1\ 
d 
~ 
8 

Bı!Ada ev~af ve miiştemilatı ve muhammin kiymetl muharrer 

bir bap hane 5 ~:ylül 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 

ve kapalı ?.ar! usullle müzayedeye vazedilmiştir. Talipler müzayede 

kaimeslne m hut şartnamede münderıç mevadı ve müzaydc ve 

münakasa ve lhalAt knunu Ahkamını kabule mecburdur. Bedeli iha
lenin nısfı tarihi ihaleyi müteakip on gün zarfında ve nı~fı digeri 

tarihi ihaleden bia sene sonra alınacaktır. Talipler teklifnamclerini 

bir zarf derunine vaz ederek işbu zarfı yüzde yedi buçuk teminatı 

muvakkate makbuzu veya banka kefaletnamcsini havi digcr bir 

zarf derunlne vaz ve temhir ederekvezarfınjüzerinc hanenin numara

sını yazarak 24 E.ylill tarihine müsadif Sah günü saat on altıya ka

dar Beyoğlu Mal müdürlilgiinde müteşekkil satış komisyonu riyase

tine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri iMn olunur. 

htanbul ikinci Ticar•t0~ ıı~ııı;~ 
sinden: Mahmutpaşad~ ; 13cif 1~ 
lu mağazada hazır efbı5 di t• 1 ıt 
lis Apostol Palaviçini efc;.11 fı'i'ı".I 
tinde alacağını muvakka ,3 gıll'ııl". 

el hanında kAln acentasınıı mü- tiren esbabı matlubun_ •!\r•' t l 
1 dik · k ikını 1 ·ııe ',./ racaat. Tel. stanbul 1515 ettirme ve vesa 9 tarif11 ııe''.r 

üzre 1 Teşrinievel 192 ııı•f1 .. ı1ı' 
sadif Salı günü saat ı 4 te 113 c0U -; 

ZA Yl şehadetname - Fatih inas de müteşekkil iflas masası 1 i ~·~ 
nümune mektebinden 13~0 se?esi~de atları aksi takdirde '!'~"mf0~ur· 1 
aldığım şehadetnamemı zayı ettım. yenin ifa kılınacağı ıla~Jl 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin MUDUR: Rütb3 

hülonli yoktur. fHSAN MESUL "\ 
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