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DEVLET VE FIRKA 

Darülfünun' da yeni teşkilat ve tasfiye yapılacak mz? 

Müderrisler yeni bir f"""G-;ı~· 
•• t • f f Ga:zl Hazretleri dlln 

esasa gore asnı i sarayda istirahat buyu-
rmuşlar ve hiç bir yere 

edl.lecek çıkmamışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••• 

diçki yurdunun 11 inci ders senesinin tes'idi miinasebetfle diln yurtla 

bir çay verildi ve bir de sergi açıldı. Resmimiz sergiden bir köştyi 

göstermektedir. Yazısı 3 iincil sahifemizde 

Yalova suyu 

Heyetin raporu 
arzedildi 

.Gazi llazretlerinin 
emirleri 

En son 
Baklayı ortaya 

koydular 

C~miyeti Akvama 
müracaat etmiye 

karar "(Yerdiler 

Bitarafların muhtırası • 
bugün tetkik edilecek 

Segrise/ain havuzlarının mOdiriyet binası 

tekmil havuzların canlı krokisi 
ve 

Yeni · ve son· sistem! 
Haliç ter~anesi 

Seyrisefaf nfn 
hi~meti ile 
ihya edildi 
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Yeni Gramer 
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lsvlçrede 

Harbe karşı .• 
Atına mektubu 

Ne düşünüyorlar? 
Fransa da 

Dedikodu 

~F- Son 
Taleba yurdu tevsi edi/ece 

1 •••••• 1 

Bu sene terbiyeye ait neşriyat iş/ııe 
ehemmiyet verilecektir 

Gramerimizdeki yabancı 
kaideler 

ANKARA 25 (Telefonla) - Yeni ders senesinin ya 
sı dolayısile Türk maarif cemiyetinin faaliyet ve icraatı 

En mllhlm çare İhtilaflı mesail için Almanya- Fransa da Nafi Atuf Bey şu beyanatta bulunmuıtur: . 

h l ı hakeme gidecekler ı"ttirçak i ti - Bu sene Istanbuldaki talebe yurdu ~ir az daha.. tevsı J• G,.,.~n makalelerimizde vardıg-ı >:olu tu.tm. uıtur.. M,es, eli "çif- arp evazımın ı• l r va ye d d .. d 
1 

k bul h kkJII"' 
-.,,.. -Lha ATİN rek lise talebesin en e muracaat e en enn a u a _1.ı mız netice türkçede Arap ve likit,. gıbı cemıler, . rem':"° - azaltmak... A, 23 (Milliyet) - Yunani- nereden Çlkmıe? tibat alacagız-• Talebeye seri dahilinde faydalı konferaıı-
em kokusu b -akmamak i- ne", •basmahane• gı~ mürek.- •tanın ikinci cevabına laıqı hükılıne- v .

1 
B al be 

Ac ~ k . . 1 k - armudi CENEVRE, 24 (A.A.) - Akvam timizin verdiği muhtıra maıllhatgü- Paria 
25 

(AA . rilecektir. Müracaatların çokluğu dolayısı e ursa t e 

çin her oeyden evet Türk gra- ep ı.aun er, " urşunı, ' cemiyeti büyük meclisinde Lort Cc- zarumz Sedat Bey tarafından Yunan Eko d .. ' . · .) -;- M ... Poınc~~ yeti tevsi edilmittir. • 

merinden Arap ve Acem dille- kiremidi• ve hatta ııtelgrafiıı cil ihtiyari maddeye ıimdiden 13 hü- hariciye nezaretine tevdi edilnıiştir. bir me~a~ f::;tesı~~28gond~r~f• Ankarada bu yaz açılan parktan alınan neticeler çok, · 

rine ait ·ve o dillerden gelme gibi nispet sıfatları yapılması kQmctin iftiralı: etmif olmaa.ından do- Muhtıra Cumartesi glinü Yerildiğine de nezdin P kah v~ · ııene enn; Talebenin hemen hepsinin sıhhatça kazandıklarma dair e . 

kelimelere mahsus kaideleri bu meyli gösterir. layı memnuniyet beyan etmİf ve hü- göre metlmin de artık notredileceği in Fan cil ~tifi M. Rechber~ ölçüier vardır. Gelecek sene bu parla daha iyi şeraitle geııif 
ldınnak liznn olduğu bük- II. Arap ve Acem kelimeleri- k~metinin her türlü tahdidi teslihat IÖyleniyor yakl;ımoa t e . . ny~ a~nda. lıir 

ka'd"-. ne mahsus olan i•tikak ,,ekille- 11~ en tesirli çare olmak üzre harp Haber alındıfına göre Yunan hariciye mum! ın~t~~ ::,eae eaıne. ıı:: ~u- yasta talebenin istifadesine arzetmeyi düşünüyoruz. •UJı:.tb 
miı "' " " -.aı:munın umumt surette tahdidine nazın M. Mihalakopulos maslahat- nu k -~. r yan.etmi§ 0 u!'u Ankarada bir lisan mektebine mukaddime olmak üzre" 

Ba kaideler bizde tanzimat- rini gramerden çıkarmak. munffak olmak için elinden gelen güzarunız Sedat Beye bunu tetkik c- cev:\a e~dısı.~n mum~~cy~e vcrdiğ~ bir İngilizce kursu açılmıştır. Müracat edenler oldukça 

tan aoora ilk yapılan gramer- Bu halde meseli cismi fail, her .. te:ri yapackaa~ını ~~~emi::U· Te- ~eccFni, .~.§v~kilrt·ı ile kabine arkadaş- fertl~r ara~.~~a d:ğ~•e f~l,':'h;!~;: bir yekUna baliğ oluyorlar. 

I de mesela Cevdet Paşanın ismi meful, sıfat miişebbehe, cavuzc maruz an umc ere ma- arı c goruştü en sonra cevap ve- lcr aras d t tkik d"lm · r Türkiye ve Avrupadaki talebeye cemiyetin vüsatl d 
er • "bi f l . · taf U yardım meselesi hakkındaki "Co- reccğini söylemiştir. nu b·ı/~.~- ~ .• ı csı ~umu-

eserlerinde ayn bir zeyil gı mübalağai ismi ai • ısını - bian" raporunu tasvip eden M. Cas- Atina gazetelerinin yazdığına gö- Pon:ar~r dıg~nı tasrih :tmcktcdi~. M. yardım ediyoruz. ·~ 
yazıldığı halde, sonralan gU- di~, mas.tar, . i~ zaman, i.s- ıin Fransanın b~ layihaya ':1'uvaffaki- re notamrz pek mutedil bir lisanla ya- bu ziya:.:;•:.~: '!;;tfı~:a vaki ~~an Bu sene ehemmiyet vermek istediğimiz noktalardan bl 

daha derli toplu olsun diye mı mekan ısmı alet» .. · v.~. yet kazandınnaga çalışacagını beyan zılıruştır. Hatta bazı gazeteler nota- M Ra d' M atın mc ~s terbiyeye ait neşriyat işidir. Her kesin alakadar olduğu t 

~: yabancı kaideleri grameri- gibi arabi iştikaklar artık kaı- fstmiştir. İnp.•d;ı;cek t~lsizd·ı~·ıt;af ?'~zın .':1'üzakf~a~a tekrar başlanm;sı de. tav:;.~~ta ~lu~!a';!~~~fe~~:~~ meselesi üzerinde mütehassıs muallimlerin eserlerini ıt 
zın. koynuna kadar solonu- deli olnuyacak ve g~lece.k so- tasyonu,na aıtnihp an tasvı\'le. 't. ı en ıç~n muhsar~ıt· o f.ukg.unu ~kia.zıhy?kr~ar. e• ması ihtimalini tabiatilc ortadan kal- -· 

mi 1 ~ sonra ce seye ayet ven mış ır. mı ma a ı ın ı rınce ı u umet a- dırd g" .
1
, . . cegız. 

z _ Şimdi artık bunları ne ~ çoc~~lan mese a «mımar• HUKUKU DÜVELiN rasında doğrudan doğruya müzakera 1 ~nı 1 ave etıruştır. 
~uürk gramerinin bir bahsi, ne kelımesım kullanırlarsa ~unun MECBURiYETi ta başlanmasından bir netice hasıl ol- A YY ARECILER UÇTU 

hatta fıir zeyli gı'bi gramer «umran>.> aslından._v. e. «.ı.m.ar. » CENEVRE, 24 (A.A.) -Akvam miyacaktır. Şimdiye kadar iki defa "!-E BURJE, 25 (A.A.) - Tayya 

de d ld d cemiyeti ınisakilc Paris misakı ara- müzakerata girişilmiş, fakat netice- recı. De Marmiyc ile Favreau, •aat 
kitabına sokamayız. m:ı-ddesın e~ ge ıgım . uş~- sında ahenk ve mutabakat vlicudc ge siz kalınmıştır. Şimdi artık doğrudan yedıye 4 kala Mozanbiye gitmek liz-

Belki bize diyecekler ki: mıyeceklerdir; N~s~ kı ?,ugıın tirilmesi meselesi hakkında bir maz· doğruya müzakereyi kabul etmekten re havalanıruştrr. 
"-Kelim 1 dilde dururken de «usta» kelımes~mn. ~ustat» bata kaleme almağa memur cdilmil} ıc hakem vasıtasile ihtilafları hallet- 8,500 Ki LOMETRO 

. . e er tan, «Cuma» kelimesının «cc- olan Franaız mcb'uılanndan M. Cot~ mck fikrini ileri sürüyorlar. Yunan PARIS, 25 (A.A.) _ 600 beygir 

kaidelennı kaldırmaktan ne çı- mi» den geldiğini diişünmüyo- büyük mecliatc vc_rdiği izahatta har~ı g~ctcl~rinin ~~şr~l'..atına göre. T~~- kuvvetinde tek satıhlı bir tayyare ile 

karl n bil kat'i surette takbih ve menetmek ı- kiye hlikfuneti ihtilafatın halli ıçın hareket eden Marmiye ve Favro bera-

Bu d'~•üniia tarzı, gerek ko- ruz e. çin Abam cemiyeti nıilakında bazı ancak mahtut bir hakem usulline mu berlerine 4870 litre benzin ve 290 !it-
- ,-::" • Şimdi başka bir itiraza sıra ta a ıd·ğ· · ·· f ka di · 

yu ve katı tasfıye tarafdan 1. D .1 bil' ki. ~t. y.ap~a.11 1 z°.?ge 1 ını. soy- va.~ t e .!or, diğer bU: takım me- r~ yağ almışlardır. Tayyareciler, Mar 

oı.ntarm, erek olduğu gibi ge ıyoı:. ~~ e. ır • lcmıttır. 11 ki§ıdcn murckkcp bır he- ~ ba muracaata dahil etmemek silya, Sardunya, Tunus ile Nil vadisi 

, __ .._ . : eni . "tine gelir- - Bır dıl ıştıkaklarla yaşar. yet 1930 senesinin ilk gü~erinde top ıstiyo~. . . üzerinde Uçmak niyetindedirler. Kat' 

ka
11

wg.örilnlS Yd"ğ.~nnkaıd dogru~ ' Yeni yeni doğacak fikirlerimi- !anarak yapılması arzu edılcn bu ta- Atina gaı:etclcrırun kullandıkları edecekleri mesafenin 8,500 kiJomctro 

~~~ı c~ ukaide ~ kıya- ~ ifade için ~limizdeki tek iş- ~~~.::~~t:.~::~d~u~~:~ ~~~ ,:~~~nıı:=~r:::~~t~e~'. yu bulacağını ümit ediyorlar. 

sm varlıfı her ihtiyaç daki- tıkak vasıtasmı alıyorsunuz. nu akvam cemiyetine ve~ecektir. Bil- sager gazetesi ile Elefteron Vima ga- Jngilterede 
d bir - k lime şekli «Tayır• ve «tayeran» asıllanru yük meclis Belçika murahha11 M. zetcsinin bu meseleye dair yazdıkiarı 

kasın a . • ye.nı .. ~. . ko- ve «faale» veznini bilmesek Rollin in hukuku dlivclin kanun şek- baş mckalcleri okuyunca bu iki yazı- J•fJ ,... ( 1 
l)lllmak ıstı~enın ~nune bır «tayyare• yi nereden bulur- line konulması teklifini tetkik ile mü- nın bir adam tarafından yazılmış ol- as m ese es 
1-ylık çareaı gibı çıkar. İşte duk? Şimdi kelime bize nere- kcllcf konferans hakkındaki mazba- duğuna hükmetmekte tereddüt cdil-

bizim dilimizde A.r.a.p k. öi:ün- den gelecek? tasını kabul etmiştir. Gelecek içtima miyc bilir. Gittikçe ehemmiyet 
ul 1 yarın vuku bulacaktır. Mlizakerata yeniden başlamaktan 

den ve Arap us u 
1 

e ıcat e- Bunun cevabı hazırdır: ELDE EDiLEN NETiCE hiç bir fayda hasıl olmıyacağını ileri kespediyor 
dilmiıt ~lan '.'taal~,, gi_?i, «ten _Türkçe iştikak kaidelerin- CENEVRE, 24 (A.A.) - Fran- süren Yunan mahafili ve bilhassa ö- -· 

kiu gibı kelimelenn dogumuna den! sız mahafili Akvam cemiyeti büyük tedcnberi bu fikirde bulunan hariciye LONDRA, 24 (A.A.) - Ameri-

sebep Arap iştikak sisteminin Fikrimizce gramerimizde şim meclisinin onuncu içtimaının en çok nazın M. Mihalakopulos ne istiyor- kaya azimetinden eve! M. Macdonald 

k" d dah muvaffakiyet elde edilmiş olan bir !ar .. ? ın son defa olarak riayset edeceği ya-
bize kendimizin ın en a diye kadar Arap ve Acem içtima olduğu mutaıeasında bulun- Bu gizli bit şey değildir. Maksat- rınkı nazırlar meclisi içtimaında "Hat 

malfun ve daha m~nus gel-. isim, sıfat, mürekkep isim ve makta istihsal edilen ve bilhassa A- !arı Cemiyeti akvama müracaat et- ry" malı gurupunun iflasından müte

mesidir. Bu kaidelen artık kaı sıfat, mastar, ferifiil, izafi ve merikanın La Hey divanına iştiraki- mektir. Yunan gazeteleri hala bir ta- vellit vaziyet tetkik edilecektir. Hazi

de olarak belletmekten vazgeç.- tavsifi terkip, iştikak ve tas- ni mümkün kılan protokolun ve ha- kım Yunan emlakinin vaziyet edile- ne memurlarının bu mesele hakkında 
1 b il k me müracaat usulünlin kabulü su- rek sahiplerine verilmediği hakkınd,1 bir rapor tanzim etmekte oldukları 

mek kıyas yo unu - u nes riflerinin tuttuktan yeri türk- etinde tecelli eden neticelere dikka- ki mahut ve ma!Qm iddialarını bu ve- ve bu raporun yarın kabineye tevdi 

için değilse bile gelecek.nesil çe kelimelerin yapılış kaidele- ~~ cclbetmektedir. Emnü selamet sa- sile ile gene tekrar ediyorlar. işte edilecegi istihbar edilmiştir. Dört İn
için - kapamak demektir. O ri doldurmalıdır. hasında elde edilen neticeler de ih- Atina gazetelerinin neşriyatı, iddia- giliz belediyesi "Hatry" gurupu vası
zaman "semaı,, mahiyette ka- Türk iştikak lahikalarm- mal edilecek kadar az ve ehemmiyet- lan bunda toplanabilir. Bundan çıkan tasile istikrazlar a:ktetmiş olduguıı
lacak Arap ve Acem kelimele- dan çog-u bugün semai olarak siz değildir. Tecavüze uğrayan dev- netice şu oluyor ki şimdiye kada.- ya- dan mühim zararlara uğramalan 

!etlere mali yardım meselesinde de pılan müzakerelerde hiç bir fayda ver muhtemeldir. Bir takım büyük 1ngi
ri gittikçe öksüzleşerek dilden kullanılıyor. Lakin kaideler bir hayli tcrakkiyat temin edilmiştir. B~ memiştir. Fakat ,o\lııdan mes'ul olan 1iz bankaları da mezkur gurupuu bir 

Ankara mıntakasının jolajik 
bünyesi tetkik edilecek 

.ANKARA, 25 (Tlefonla) - Darülfünun namına An~ 
zisini jeoloji noktai nazarından tetkik etmek üzere profetÖ". 

mo, Hamit Nafiz, Ahmet Fahir, İbrahim Hamdi, MuhııİI' 
lerden mürekkep bir heyet Ankaraya geldiler ve tetkikata 
dılar. 

Yapılacak tetkikatta takip edilen gaye şudur: 
1 - Bu ınıntakanın jeolojik bünyesi noktai nazarmdall 

kiki, 

2 - Tahtelarz su şeraitinin tetkiki, 

3 - Muhtelif arazinin tetkikatı. 
Tetkikatın neticesi bilfilıara büyük mikyasta bir harit~ 

rinde tespit edilecek ve bu harita ilerde yapılacak Ankara 
haritasına esas olacaktır. 

Bu haritadan istifadeye gelince: İlerde yapılacak su beli 
nin mevkilerinin tespiti, bu bentlerin mümkün mertebe 

aı a:ıi üzerinde inşalarının temini, serveti madeni yenin ve 
1 lann işletme şeraitinin tanzimi, inşaat malzemesinin nere 

bulunabileceğinin tespiti bu haritanın temin edeceği ameli fa 
lardandır. 

Tetkikat ilerde Anadolunun diğer mahallerine de teş111il 
caktır. Yarından itibaren Ankaranm cenubunda Emir ve 
g-ölleri civarında tetkikata devam olunacaktır. 

Havai adalarında şiddetli zelzele . 
LONDRA, 25 (A.A) - Bahri muhiti kebirde kfün Jiavl' 

dalarında dündenberi şiddetli zelzeleler vuku bulmaktadıf· 
Mütarekenin yıl dönümil ve Jnglltert 
LONDRA, 25 (A.A) - Mütarekenin her yıl dönürn~dtıd 

pılmakta olan askeri merasim bu sene daha ziyade sivil bır C· 

uzakla.şmağa başlar. kere ortaya konunca «müvel- hal yardım meselesinin gelecek içtı- kimdir .. ? -.ı'ln çok esham ve tahvilatını hamil :scde 

Arap ve Acem kelimelerine Iidülhumuza• yı, «müvellidül- mada kat'! surette hal edileceğini il- Yunanistan timdiye kadar taah- vaziyetleri mükemmel olduğundan bu MÜLKi TAKSiMAT HARiTASI! Ankara boraaıında 
hiyet iktisap edecektir. ~ilci 

liıiı ı 
ıı 

n mahsua kaideleri dilden kal- ma» yı, «durbin» i bulduran ih- mit ctmcğe müsaittir. hlidatına riayet etti mi? .. Malları o- hadiseden hiçbir suretle müteessir ol- ANKARA, 
25 

_ Dahiliye vekaleti ANKARA, 
25 

(Telefoııll 
d k . . 'ki ol t labilir . b d f d k 'd - INGILIZLERIN MA.KSADI lan Türklere ma1larını verdi mi .. ? mıyacaklardır. Türk harflcrile yeni mlilld taksimatı- Ankara ve cı'varmm ha....,.ır,.a 

mna ıçın l Y tu U : tıyaç U e a a «e §l oguran» CENEVRE, 25 ~A.A.) - İngil!c~ ~t~na hü~e~ taa~hli~ ettiği ş~ylc: iŞSiZLiK AZALIYOR mızı gösterir haritalar yaptırmıştır. b' . ld ' 

L Türkçe kelimelere de tat- «sudoğuran», «uzakgören.
11 gi~i renin tcslihatı tahdıde matuf mesaıy~ rı ifa ctmcmııtır. Şımdı de Ccmıyctı LONDRA 

25 
(AA) _ B .. 

1 
Yakında dağıtılacaktır. tamamen ıtmış o U ~ 

biki mümkün iştikaklan be- kelimeler bulmalctan gen ka a- gcçiktirmek ve bazı askeri devletlen akvama müracaat için ötedcnberi ta- h 
8 

.. ~ 
1
'. .d f u rr,~ IZMIRDEN iHRAÇ ""DiLEN borsada faaliyet faz.tadır· 

izrar eylemek niyetini asli beslemedi kip ettiği mal adJ filiyat mcvkiine yü~rk tahıncne yiluz d yon. 11~~. an ~z akli ır "" ce 4 5 d b et 
nimsemek. rnaz. Sesi!. tkun k . k. . c en ışsız ıgın mum n ÜZÜM MiKTARI - vagon an ı ar 
D'ılin tabii gidişi bazen bu İ. NECMİ ğini beyan eden Lort . .~n .. nu .. k -

0
>":1'a ıs!ıyo~. mertebe arkasını almak için parlamen İZMİR, 

24 
(A.A.) _ 

23 
Eyl"le muam. ele 10 vag.ona .. çıktl. · 

dan aonra bliylik meclis uçuncu o- Bır de ıımdi gene mahut pasaport t f katı il 
1 

k u ,, 

1 d d misyonu tahdidi teslihat hakkındaki meselesi tazeleniyor. Zaferi müteakıp onun ~uva a . e ~~pı mas~'.'ad a- kadar İzmir borsasına 25 milyon 22 Tüccarlar yenı gumrii"' 

Oe'letdeın·ıryoll!.lrı veıı·ınan arı unıunıi iuaresinuen raporunu kat't surette kabul etmiı- TO~makinlıdhükQmkmıetlninlapaf"'.'po;tRu ile ~~ıT:~~~nb~;~~ı:d:;~z,ı:::n~t;~a:~ bin 818 kilo kuru üzüm gelmiı. bu- sinin tatbikina intlzareıı 
U tır ur ye en çı ş o n ıran um- . . 1 . .kt d . . im nun 20 milyon 191 bin 473 kilosu aa- yattan içtinap ediyorlar. "°" 

Irmak _ Apsan istasyonları arasındaki yolun ikinci tabaka · SON CELSE ESNASINDA. . !arın av~ctini biz pek haklı olarak ka- ~:1;~~ ~ıkü~~ ~~r r~~:~ka~em:~1r: tılıruştır. Son hafta zarfında oatış Batvekilet müıte,an 
1

e111:, 
balaBtla setri.ne muktezi 60000 rtıetre mik'abı balastın ihzarı ka- 1.-r:NEVRE, 25 (A.A.) - Buylik bul ctmıyonız. Yunanlılar ne olursa ki mil b li- .k . d. b. ·1 mduikr.tarı 4 milyon 430 bin 514 kilo- ANK.A:DA.25 (Telef~ 1 

meclisin, onuncu içtimamın son ccl- olsun bu mesele hakkında da Ctmi-
1 
r;~~ a. g .1 tc_n şun 1 ır mı - ~--cı, ;J 

palı zarfla münakasaya konmuştur. sesine riyaset eden M .. Gierr~ro, ~~ yeti akvama müracaat edilmesini ileri yon ıne ınmış ıı. Geçen sene ayni tarihte İzmir bor Başvekalet müstctan K 
Münakasa 13, 10, 929 Pazar günü saat 10,30 da Ankarada !isin hitamı münascbetırte soylcdigı sürüyorlar. Hatta Atina gazetelerinin RUS MURfHHASINA sasına 17 milyon 486 bin 480 kilo im Istanbula hareket etmit1t 

Devlet Demir yollan İdaresinde yapılacaktır. nutukta müzakeratın ~etler arası~ yazdJğma göre firari Rumlar ~imdi- L STE .. .. ru üzüm gelmiş ve 13 milyon 399 bin HARiCiYE VEKiLiM 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- daki mesai iftiraki mekanizmasını mu den Cemiyeti akvama mürac~at et- .. ~ONDRA, 2 5 ( A. A.) - Dunku 213 kilosu satılmıştı. Son hafta zar- AVRUPA YA GlDEctJC 1, 
kcmmcl bir hale getirmit olduğ~nu miılermif bile... muliikat esnasında M. H~n~erson fında borsada !ı9 bin 447 kilo Kara- ANKARA, 25 - Harici,.. ~ 

vakkat teminatlarını ayni günde saat lO a kadar Umumi Müdür- c an ettikten aonra cenubi Amerıka şu var ki bu vaziyet dahilinde va- Ruı murahhası M. Do~alcvıski Y"..a- burun çekirdeksizi satılmıştır. Mev- miz Tevfik RllftU bey, birlnıılııl't 
lük kalemine .~ermeleri Iaznndır. . . . . . ~akkında şu sözleri ilave c~ştir: kit kaybetmekte hiç bir tarafın fayda r~lar_ında. ~uzakere .edıl~ek. mc_.•a~ıın sim iptidasından şimdiye kadar lima- nin sonuna doğru, Avrupay&: ":i 

Talipler münakasa şartnamelennı 10 lira mukabılinde Anka- "Cenubi Amerika hükQmetlc~ının ak: sı yoktur. Yunanistan teşrinisani ni- bır lıste~ını veruuştır. İkincı rnukale- nımızdan ecnebi memleketlerine ya- davi seyahatine çıkacaktır. ıfl'7 
rada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. vam cemiyetine göstcrdik_Jerı ali.kayı hayetinc kadar nota teatisilc mc§gul me bugun vuku bulacaktır. pılan ihracat 11.507 .696 kilodur.Son vekilimizin bu seyahatinin tır~lf 

hiçbir vakit unutamıyacagrm. M_ill~t: olacağa benziyor. Ondan sonra da Ce BAŞVEKiLiN SEYAHATi hafta zarfındaki ihracat ise 3,383,598 dar devam ctmeal muhteoıeıdlt·"..ıl 
MOZAYEDE İLE SATIŞ j ~~~AY.f'.D~ iLE S~~IŞ !er arasındaki müşkillerin hallcdildığı miyeti akvama müracaat edecek ki WASHiNGTON, 25 (A.A.) - in- kilo olup fiatlar hali tabitdcdir. ANKARADA LiSAN KlJ 

1

?) 
Eylfilün 27 inci Cuma glinü sabah Eylulun 27 ın~ı Cuma gunu sabah ni görmekle münşerih olduk: Bura?a bu ancak birinci kanun içtimaında o- gilterc başvekilinin Amerikaya scya- ANKARA 25 - Anka<•"'~ 

saat 10 da Beyoğlunda Galata Sara- saat .10 da Beyoglunda Pcra Pal~s bulunınıyan diğer kardeş !1'1llct~.crın lacaktır. hati mlinasebetiyle yapılan proğrama Jra kta maarif cemiyeti tarafından 'Z 
nda Ta are cemiyeti Beyoğlu Mer Oteli arkasında Tozkoparan caddesın de gelip aramı~a karı~acagını gorece Daigari•t;nuda gör~ M. M~c Dona~d'. kızı lshbel .il.e olan lisan kurslarının birinci 1:.J! 

kezi Meı!ı' Hanım apartımanının 3 de ARSLAN FRESK<? b~yük apar gimizi ümit ediroruz. . . 1 1 BiR ÇETE birlıkte Bırıncı .teşrın.ın .heşınden .•u- lra k'ın İStikfafi evclln birinci Salı gUnU ~ 
numcrolu dairesinde bulunan ve mu- tnnanın 6 numcrolu d:ııre;ıındc ~ul~- Büylik meclis, 28 milyon 210 hın G ZL " .. . haren üç gun rıyasetı cumhur daıre- çılacaktır. Birinci kura tng tlP f' 

be b. ail · bil ·· le fia q nan ve gayet maruf hır aileye aıt bil 248 1.sviçrc frang~ ~aliğ olan 1930 SO!';';A, 24 (A.A.). ~ Komun~st sinde, ondan sonra avın onuna kadar M A . • t'kl ~. Bu kursa timdidcn bir çok t.•~ 
tc 1 r ~ e~e aıt /~m ':ıacak - elimle müzeyyen ve nefis eşyalar rnli bütçesini kabul etmıştır. gençlik. na?'1"da ~~z~ hır ~~mıyetın lngiltere sefarethanesinde kalacaktır. • m erı ıs 1 a dır. 25 kitiden fazla kaydc~~ 
ya aı:u~aycd ~ s~re 

1

~ :ı :a 2 ad;t zayede suretiyle satılacaktır. Viyen d mevcudıyctındcn ~~p c_ye uşc':' za- Reisicümhur, M. Hoover ile refi- verı"lnıesı" aleyhı"nde İngilizceden sonra diğer -•~""t 
tır. a et 

0 

apar, u c • . na mamulatı gayet güzel yemek oda Filistin e h'!a taha~riyata gırıımış .ve ?•tıcede kası tarafından başvekilin şerefine açılacaktır. İkinci kura aı.--~ı!' 
karyola, 

2 
gece rna.salan v~ ~eden takımı markitcri işlemeli 12 adet ma YENi BiR BASKIN . Vıtoş. dagın~.a .fesat te~tı1:ı_atil~ meş- bir ziyafet verilecektir. M. Mac Do- İngilterenin Iraka tem bir is- mahıuı olacaktır. Kura cernJf eY.ıl 

mürekkep gayet guzcl ~kaıu Vıenu- roken sandaliyclcri ile maroken ka LONDRA 25 (A. A.) - Daylı gul hır. komunıst çetesı curmu meş- nald ile kerimesi,mcclisin müzakere- tik!al vermek emelinde olması, nafartalar caddesindeki ınet 11"'~ 
az yatak oda takımı, bufc, drcsu~~· napc ve koltuklar, yazıhane, klitüpha Maile Kudlisten bildirildiğine göre, hut haSlilnRdPe y~kaA~Y~~~ERI !erinde ve tertip edilecek diğer ziya- İngiliz matbuatına, muhtelif şe açılacaktır. Maarif cemiyeti ~ ~ 
maııa, ve ~ltı adet sandalyeden mu- neler, akaju parke kaplamalı mlizey Filiatinin şimalinde kain ve. ge':'ç mu- UÇUŞUYOR {etlerde bu.lunduktan so. nra Mont - bu lisan kuralarını blrleıtlr• -•r· 
rckkep mükc.mmcl a~ yemek oda yen yatak oda takımı, iki adet bronz sc i çocuklan ile mcskQn bır numune AA) y la Vernona gıderek Washıngtonun me- kil ve surete ıı.eşriyat yaptır- lisan. mektebi haline koyınalc ıv 
takımı. kendi pcrdclenylc tonet ~- karyola, Par', gümüşü mlikcmmcl ·ı~liği evelisi gece müsclliih bir A- SOFYA, 24 .< b. · İınuufosk va.~- zarına daha sonra Arlington mc?ar- maktadır. dedir. 

!on takımı, Fra_n~ ~m~ı vernı çatal bıçak takımı, limoj tabak takım çı kalilesinin baskınına uğramııtır. k~ı:_t tayyarclerı, ı°ync .k e k av~ lığına gidip meçhul askerin kabrine «İvning İstandart» gazetesi YENi BiR SEFE!t .1. 
martcn güzel bır vıtrtn, kristal baka- lan, markitcri masa, çin acvr ve i:!'dise mahalline kafi miktarda kuv- hılafınalaodlarakD~e rogtararcaıftayna ~onınma:- çelenk koyacaklardır. menfaat getirrniyen bu «dünya "°f_ 
ra, ııampanya takımı, p<>rslen sofra bronz vazolar ve dıvar tabakları, Itri .. d .1 . tir uçmuı r ır. ıge INGILlZ LiRASI . . ... d İ .

1 
. NEVYORK, 25 (A.A.) --;, :,t 

takımı, Avrupa mamulatı 3 par'i:"d"? stal ve gümüşlü eşya ıedefli tabure vct gon en mış · ya askeri tayyareleri de gene beyne!- 209,141 cennetı» yuzun en ngı terenın tralyalı kSıif "Willdnı" Cen. Y:jı 
mllrekkcp ma~oke~ .~akımı'. '."""°l Jcr, bronz ve saksony~ heykelleri, kı- RUSYADA TREN KAZASI milel ahkam hilafına .olarak ~~acuk İngiltcrede vukubulan ve tahkikat- kafi derecede mllşkülat çektiği- bunda yeni bir keşif ıeyahatı ıeı'!!'r 
çay takımı, mımoı diger bü~ çay ymettar biblolar, oyun ve çay masa MOSKOVA, 24 (A.A.) - Tas üzerinden geçmişlerdir. ~u gıbı hare tan anlaşıldığına göre git gide dal ni Iraka istiklıl.l verirken Filis- mak üzre 28 Tcırinicvclde ~ / 
takımı. kri~tal çay ~aoaaı, ~n h;o.nz lan, maden ve floranten çay takımla ajansı bild~yor : .. Moskovad.an gelen ketl~;in tekcrrürlin_~ manı olmak üz- budak sa.la~ iflas .~~kkında Avr':'pa tin mandasını da Aemrikaya he binecektir. Mumaileyh, '.'Gr~d•' . ..ı 
elektrik avızcler, aırı aynalı ıardinier n, saksılar, ycmiıliklcr, çini, aalaman bir tren "Vıatka yakırunda yoldan re hukQmet teşebbuaatta bulunacak- gazctclcnrun vcrdigı mafümata gore . . .. . l - raz!ıinin garbında şimdiye ;,ıi! il'~ 
gayet nefis bronz heykel lim~ar, dra ve kalorifer sobalar, oniki ayaklı kını tır. 45 telef ve 36 yaralı vardır. tır. müflis Harty nin daha üç şeriki var- dıye etmenın ~unasıp 0 acagını !Qm olan aahi1 hattına 2,000., W ~ 
küçlik bir İngiliz para kasası, hır Ç?,k lamba, perdeler, masa örtüleri, yastık çı HıKİMİYETİ MİLLİYE SIRP - BULGAR İHTİLAFI dır. Bunların sui istimal ettiği haber kaydetmektedı~. . edebileceğini limit ctmekteO'; eJı'f 
bakara eşyalar, Beyaz maden ~':'f lar, şezlong, koltuk ve perdeler, bronz REFİKİMİZ BELGRAD, 25 (A.A.) - Pırottan verilen paran.ın miktarı 209,14.1 İn- Star ğazetesıne gelince: Bu !ot bir makinist kaşife refa:. iO ! 
lü Rus semaveri, bronz ve oniks şo- elektrik avizeler, tavla, portmanto, . • .1 . l- bildiriliyor: Bulgar ve Yugoslav: he- giliz lirasıdır. Harty firar etmı• fa- da diyor ki: «Amele hükfuneti tir. Kiişif, kumandan "Y~ eti~d 
mine tczyinatı atik porslen kolonlu ve kiymetli sair cşyai beytiyc pey ıü- Bır sayıfası k~rnı en. resım 0 

yeti murahha"."18n Bulgar heyctı.mu kat diğer !jerikleri yakalanarak mah- .
1 

nlarca İn iliz lirasını yu- rargShmı ziyaret etmek n•>'5 ı ,ıııf 
bir yeni saat, galc vazoları, beyaz ma renlcrden % 25 teminat alınır. mak üzre her gıın se~ say~f~ rahhasası reisı mıralay Prof un ~ya- kemeye verilmiştir. Mevkuf olarak mı yo g d _ YILBAŞI HEDiYE W' ;t 

den gümüşlü çay takımı, içki takanı, ıkan Hakimiyeti Milliye refıkı seti ~1.tında. toplanmıştır. Bu ıçtıma muhakeme .edilen. bu eş~a.•. kef~ete tan bu kum deryasını t~r.ke ~ LONDRA, 25 (A.A.) ;;;
11 

~iı,.c' 
portmanto vesair cşyai bcytiye mı.i- - Dr. Ihsan Sami - ç . 1 t bulda tevzi teşkilatını asayışı temın edecek ofan muvak~t rapten tahliye edilmclcrını ıatemııler cek olursa arkasında İngılız mı! gton dan Daily Mail'e çekt fJO~ 1 
kcmmcl ve meşhur imzalı yağlı boya ÜODOkOk AŞISI mız. san ak · tmiştir Her hudut nizamatının kıraetıne hasre~~· sede mahkeme bunu reddetmiştir. İf !etinin ekseriyetini bulacaktır.» grafnameyc göre, Reis :MdiY•ı;ııJ 
tablolar, gayet yeni halde muşaınbar tevsı ve t ~ıy~e .1 b" ' k'l miştir. Heyeti murahhas~l~':. kat 1 las eden bu mail gurupun İngilteredc Buna mukabil sabık müstemle- Amerikalılara bir Noel _it• 

110

e•t I' 
!ar. Hl

·s Mastrs Voys gramofon 40. 1 gıın·· daha mute mı ır şe ı - metnin tanzimi hususunda ıtılaf et- bir rnk •ubeleri vardı ve bir çok kim- • A . 'l b" . mak üzre vergileri Kano,,,• a, J 
Belso"'•kJuıtu ve lhti :ltatına b k tli ef·k·miz bah b t r t ·- • kat nazırı men ven en ır zı- dd 

61 
v , r, 

adet phiklariyle Alman marka nefıs .,~ " de çıkan U ı~e r. ı ı mişl.erdir. Y.arın sa u a ~a n?- seler paral~rını .işlet~ek içi? b~ gu- . . ·. itibaren 40 milyon ra c ıenıU•, 1 , 

piyano, Anadolu ve Acc~ halıları, karşı pek tesirli ve taze a~ıdır. b lıca şu tevzı yerlennde bu- me ıınza edilecek ve ~unu mute:ı-~ıp, rupa vermişlerdı. İngıltererun hır ta- yafette d~~ı~tır kı · . mağa karar vermiştir. :8u e 
20 

ııı:ct'. 
pey sürenlerden% 25 tcmınat alınır. Dlvanyolu Sultan Mahmut aş . hudut münakalitı talimatnamesı ıh- kım şehirlerindeki belediyeler bu gu- « - Fıhstın vukuatı ne şekil pıldıktan sonra dah!.butÇ ösıer',; 

türbesi kar-ısında No 189 lunur · . ktebı· 0··nlindc zar olunacaktır. rup vasıtasilc istikrazlar aktetmiılcr- alırsa alsın İngiltere, Irakı Tür liralık bir fazlai varıdat gı·sıil"a, 1 ------------- ·"'----.:• 1 Harbıye me • T • • • . 1 d b. f e ~ 
SU .. N 1 ET - · 'da ALMANYA LE MÜZAKERE di. Bu suretle bu beledıye er c ır ki yenin karşısında yalnız bırak- tir ki bunun ciheti sar d 1<a 

1 DOKTOR ;· g~:!:~~~a~orsa hanının önlinde PARIS, 24 (A.A.) -. Te:"'ps ga- çok para ziyan etmi§lerdir. mıyacaktır.» ıecek mali sene iptidasın 3 

I·zz·ET KA" MiL Ag~p. . . . zetesi yazıyor: Almanya ıle ı.cra edı- D r Telgrafla Taymis gaze tır;Jacaktır. RESi ., .. !:, ameliyesi için 

Doktor M. Talip Beye 
;:; 6 RÜl1 evv ' ha.hrr verilme;;;i 

'>lrkccide Nemli Zade 1 !anında 

Nuın&ra 1 Tdcfon: l;tonbul 
ı ıa<ı -

Yeni ve c>ki bel>oğukluğu tın -

rıtı.ı cildiv~ ve frengi tedavi eder 
B•hçekapı şekerci 1 lacı Bekir 
~arşısındıki apartmandı 1-1 ,2 dan 
1o12 ya kadar 

d D tr lecek müzakerata mevzu teşkıl etmek RUSYA- INGILTERE ARASINDA ~~ 1 • • b "k . RUS TAYYA _.. o'·oY. 
4. Eminönün e ımı 

1 

noktai n•u-dan "Sarre' meselesi- LONDRA, 25 (A.A.) - M. Hen- telen ıse, hırı se ep zı retmıdye- SEATTLE, 25 (A.A.) ,1cıtı'f 
5. Sirkecide tütüncü Hasan -- · k. kal k" ·ı .. ·· · t 1 e ı ı:n va _ Nevyork seyahatına 'd•ıafıi' 
6. Kadıköy iskelesind~ Kemal Jloia nyaat ve iktııadi cihetlerinı tet ı- derson, M. Dov eı ı ı c goruşruuı- rek, öburu pe ro mes.. "lI • n 

3 
ti' 

7. Beşiktaş'ta gazetecı Çav~ş kc memur nazırlar encümeni Pe..,e~ tür. Sovyetlerin teklifleri hakkında dolayı Irakm terkedilmiyeceği Rus tayyaresi Aleüsye geııniş · 

8. Kadıköylinde gazete lııaytt Hoca be günü hariciye. nczaretınde ilk ıçtı- bugün kabine basının fiknni al.aoak- likrindedirlet. 11-Jaska yarım ada•ına 
9. Fatihte ıı:a.ıct.ecıi )ıl(chmet. m•ını aktcdeccktir tır. 
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Mahkemelerde: 

e ci i alemin 
bir hareket var 

İLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ em maznun, dava ı 

«le 

1 

- ______ ,. ___ _ 

dın' ~ııerınıi~ uyanıyor. Toplanıp (Türk madenciler birli
~tnıe~r. ccmıyet yapıyorlar. Reis, katibi umumi tayin ede-
1nedir>1 

e başlıyorlar. 

,., llıid~n k . . . . 
...,, acjJ anun l~yıhasının tadılatını ıstemek, bant mesele-

·aııı nıeselelerı halletmek, madencilerin toplu ortaya çık
a'll geıct· - · · ·ı· lıkıe _ ıgını. ı an emek, ilk iştir. 

, kurşşu madeııcıler var: Kömür Zonguldak, borasit Susı· 
~nez ~n Balya, simli kurşun Bulgardağı, krom Kütahya, 

• uır etlııye, bakır Ergani. Zaten vatanda, işleyen ve iş
ni:ı:nf la_ıı belli başlı madenlerde bunlardır. Şu halde, bir

~ •tı erımız tamamen temsil edilmistir. 
'ıı;~~ ısı~,ıecek kanun lıiyihası lktısat vekaletinden, takip 
t 4lırs;ı~ tevdi edildi. Gerçi layiha, köhne kanunla mukaye
. 4ııcak · k ~aha modem ve çok daha yeni şartlara uygun

.,•. cskı kanundaki \;İkayetleri susturacak mahiyette de
·~ 

'1Unııj 
-tıcbi tır ~·· mcmleketimızde madenciliğin kör kalmasının 
··111 ;.,et k~ kanunun manasızlığmda idi. Bunda, imtiyaz al-

~l.;.ı, \'e rlsııne, ~adene tasarruf çürük ahkama tabi idi, ehem 
. oı,01'1\~jc~le ~~-den kapatmak isten değildi. 
~~ri. acab " 1 k_okundeıı baltalayan bu ahkam yerine konan 

le ora<l ~ rna~encinin vaziyetini sağlama bağlayacak mı? 
.&cll'l\eJ'~'. _Y ~nı layiha bir çok kanunların mukayesesile vli

ı~1~e ıar 1 

1
11 kı fayda versin. Tek memleketten süratle kopya 

~ 'lit . ar ıdır. 
<ıe Cdı Yoruz k. .. · . . . 
,. •e:ı ('1' '· .'· te~ekkul ettı denecek kadar fonnel ışlerını 
·~e laYuat ı:ı.dcncileri birliği),· yeni kanunun tekemmü
t:; tııcilik 1

1 
rnudahalelerde bulunur, kıs kıvrak silrlinen akim 

~et. h ıayatına, hamle verir. 
re~ ·evnı· r 
ı, ~t gi.iç.-;" 1• uykusunda can çekişen miden ekonomisinde 
p ;.ı.lıŞ!nakt ~:. ın~işaf daha güçtlir, muayyen maden politika-
1 <.ıat, cidcr usbutün güçtür. 
~'.sı ı ndc 1 ş_ahsi yetleri başına geciren (Türk madenciler 
•enek. h\~1adeıı hareketi, inkişafı, politikası için c;alışmağı 

a ıııuzdır demekte tereddüt etmeyiz. N. 

_0 _ GÜNON İKTT~;Dt HABERLERİ 
R"tı klar .. ,-,-, -~.._... __ _ 

Yuzunden bu sene fınd ı k mahsulü 
-~~•ene ı.ndı~S.000 çuval tutabilecek 
IQıt "'••ı hütü gın az ve alanların lendikten sonra 165 kuru.,. mal ola-•t-· n d.. ..-\' ... ı,tır unya piyasa5mı bilir. 

t •Ptı&, . Mah ı· b b '-'' •a,1 • ıtıı, tahi< su tin u sene u ,e .. iıde ol-
ll Yet ŞUd ıkata nazaran ha- masında en büyük amil bu seneki s;,. 

u ••ne f Ur: ğuldar olmuştur. 
••on ındılc . . Ş 'ti.o• •c ha•ar . cenı bır hesapla imdi bütün memlekette fınruk 

·Uda ı b 1•ınde 15-18 hın mahsulünün nihayet 25 bin çuval ol-
tlr k ın O. ' duğu anlatılmaktadır. 

•ı •dardır ;_. •zede 5--6 bin teç "I h • Diğer taraftan Avrupa piyasası 
lıite"'eıııclctedir 'Pli 25 bin kan- da fındıklarımızın Lıu va•iyeti karş'-

""ıtın r tarafı.ın · smda pek sıkısık vaziy<tte kalmıştır. 
Cir da iç; bo elde edilebilen bu Hamburg Ticaret odası bütün tüc 

t~ t\onda Ştur, carları fevka11de bir içtimaa davet et 
l t ~ncıerdn !:•len bir mektupta e· miJtir. Bu içtimadan ikinciai Salı gU
. ~tıl'İlitk e Yevmi 450 kantar fın. nü yapılmıt fakat vuyet inkişaf etme 
il kt'dir en simdi 25 kantar ge- diğınden bir karar vermemiştir. 
~ lı . . . 

~ lltı 0dılc da . Mamafı Hamburc tüccarları ltilkQ 
lıııaktad ıtıa?allınde 75 kurut· metimizin fors ınajor il8nını bugünkü 

rr in fabrikada temiz. vaziyete müreccah görınektedirl~r. 
~ . . 
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Evlıafta 

Evkafın ıslahı 
Mütahassıs L~man'ın 

raporu tetkik 
olunuyor 

Evkafnnızın ihyası i in Avrupa· 
dan getirtilen 1.viçreli mütehassıs 
M. Leman raporunu ikmal ederek ait 
olduğu makama vcrmiftir. Raporun 
bir sureti başvekil İsmet paııa Hz ne 
takdim edilmiştir. 

Altındiş Hamdi 

Meçhul bir şahıs tarafından 
üç yerinden vuruldu 

Altın di§ namile tanmınış Hamdi 
dün Unkapanr caddesinde sarhoş ve 
yaralı bir halde yerde yatarken bu· 
!unmuş ve kimin tarafından yaralan
dığını bilmediğini söylemiştir. Rapor 37 maddeliktir. Bunun tet· 

kiki için bir komisyon teşkil edilmiş· 
tir. Komisyon sabık evkaf müdürü ZORLU BiR KADIN 
Rüştü beyin riyaseti altındadır. Adliye neşriyat memurlarından Fa 

Tapu umumi müdilrü Atıf, sıhhi· ik bey meçhul bir mesele yüzünden 
ye, vekaleti müdürlerinden doktor !\a Yerebatanda oturan Nefise hanımla 
dık, adliye hukuk işleri müdüril Sab· kavga etmiş, Nefise hanım v~rden al· 
ri Şakir, Maarif vekilcti dil encüıne· ruğı taşı Faik beyin başına atarak ka
ni azasından İhsan beyler bu komi•· fasını yarmıştır. Nefise hanım hak· 
yonda aza olarak bulunuyorlar. kında icap eden muamele yapılacak· 

Komisyonun mesaisi ile evkaf a 6 tır. 
mumi müdürü Niyazi bey ve M. Le· 
man da alakadar olmakta, bilhassa 
M. Leman ile komisyon araunda aık 
sık izah ve iatizahlar vakı olmaktadır. 
Tetkikatın 8-10 gün kadar aürece· 
ği anlaşılıyor. 

Rapor evkafın PSld şeklini tama
men yok farzetrrııt ı c büsbütün yeni 
bir şekil tayin etmiştir. 

Raporda mütevellilerin ha~ı ~a 
zarı dikkatet alt1U111', miltevellilerın 
müracaatları komisyona bildirilmi§· 
tir. Mamafi bunlar eaaılı hiç bir fikir 
söylememişlerdir. 

SOLKOLU KlRILDI 
Ali oğlu Kadri isminde bir amele 

dlln çalıştığı Lamartln vapurunun an 
banna dü§müt ve sol kolu kmldığtn· 
dan hastaneye kalrunlRU§tır. 

BiCAN Ef. nin MARiFETi 
Küçükpazarda İsmail Ef. nin hiz

metçioi Bican evden bazı eıya alarak 
kaçmııtır. ___ ...., __ _ 

Milte/errlk H. 

Tayyare kulüpleri 
Kadıköyde yer bulundu 

Raporla her vakfın hükmi bir 
plıaiyeti olduğu anlatılmakta ve bu 
plııiyetin vezaifi taarih edilmekte
dir. Vakıfların mahkemece t...:ili halı: 
kında da maddeler vardır. Rapordan Sivil tayyare ldüpleri teıkiline ait 
çıkan mana ıudur: Evkaf yeni kan~· mesai inkişaf etmektedir. Bu huıus
nu medeniye mutabık bir ldıveye gt· talri fWi;reti .i~are etmekte olan Tay· 
recek, o şekilde idare edilecektir. Eıı- yare cemıyetı ıdare meclisi azasından 
ki teamül ve kanunlar ortadan kalka Şükrü bey tayyare meydanı ittihaz 
calrtır edilecek mahalli intihap etmiıtir. :Mu 

~por bugünkü komisyondan son vafık görüle~ yer Kadık~yünde: Yo· 
ra ıurayı devlete gidecek, oradan nıcc ğurtçu deresile Kalamış ıskelesı ara. 
lise gönderilecektir. aındalri hali erazidir. Evkafa aıt bulu 

Raporda hrıstiyan vakıflar. hak- nan bu arazi aatın alınacak, tesisat 
kında kat'! bir tekil yoktur. Bu me· yapılacaktır. lstanbul, İzmir ve Bur
aele ileride düşünülecektir. sada tesis edilecek olan bu tayyare 

İslam vakıflarının tamiri, hu ha· klüplerinin istibdat etti~i gaye aivil 
yrattaki memur maa~nnın. verilme· tayyareciliğin! hyası ve bu suretle 
si geçen sene kabul edilen bır ~~uı~· memlekette hakiki bir tayyarecilik ce 
la maliye veka.letine devredilmııu. reyanı teminidir. Tetlcil edilecek tay· 
Şimdiki halde bu ~ekil devam ediyor. yare klüpleri mahalli tayyare cemiyet 

Bunlara verilen para senede 6 • 7 !erinin bütün vesaitinden iatifadc e
yuz bin lira tutmakta, bu para. sonra dcceklerdir. lstanbul Tayyare klübü
evkaf bütçesinden mahsup edılmek· nün emrine 4-5 tayyare tahsis edile-
tedir. cektir. 

Klüp azalan muayyen bir pro&ram 
dahılinde bu vasıtalaıdan istifade e
decckl~rdir. 

Maarifte 
Tıp fakültesi -----

20 Teşrinievelde 
derslere başlıyor 

Tıp iakültesinde tedrisata 20 Teş· 
rinievvelde başlanacaktır. . 

Darülfünunun diğer subclcnndc 
derslere ne zaman baştanacaiı p~zar 
gün'i toplanacak Darülfünun dıvan 
içtimaında tespit edilccektır · 

- Bedenterbiyesi 

• 
DAÜLKELP MÜESSESESiNiN 

HAYIRLI FAALiYETi 
Son zamanlarda GÖRELE havali· 

sinden kuduz tedavisi iGin şehrimize 
gelen hastaların miktarı dikkati cel· 
bedecok şekilde çoğalmıştır. Bu has 
talar, oralarda sık sık rasgelinen ça· 
kal, kedi gibi h3yvanlar tarafından 
ısmlmı~lardır. Bir unesi de bir eşek 
tarafından ısırılmıştır. 

1.tııı 
~.,, . ,\ \ 
JJr trı tq s. 

~ ~ 'flıt.ıı. ' 

... 
10 

Kurs bu sene de ılÇtl:ı.cak 
Açılmıyacagı söylenmiş olan Be-

den terbiyesi kursu geçen seneler ol· 
UıaJra 1007 00,:io N•WJ•rk 0,411 ıı.~o duğu gibi bu sene de •Gılacak1 ır. 
Paılı ıı 00,'iv ,\U.aJ a: w.oo Muhtelif m:ıarif eminlıklerındcn kur· 

Mamafi, umumiyetle, memlekette 
kuduz vukuatı hissedilecek derecede 
azalmıştır. Yatmakta oı3n on hasta 
ile beraber bugün Daülkelp tedaviha· 
nesine devam eden hastaların hepsi 
44 lti•iden ibarettir. 

Halbuki iki üç ay evci bu miktar 
120-130 a kadaı çıktımştı. Bu 44 has 
taıun 17 si kadındır. llastaJarın en 
iazla geldikleri mıntakalar Görele, 
Bafra, Bursa, Ankard, Manisa, Salih 
ayeneye tabi tutulonaktacl!r. 
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sa sevkeditmesi 13zımgcl~n kız_ ve c_r· 
Batrcş ?4 75,00 Amıtttdım oı ıto,7:ı; kek muallimlerln ,..Jet:ı..:rı t.z3pıt edıl· 
!rak.,ı 3 45,7~ ~olyı "6 17$o> mıştir. İki sene ilk mekteplc:de mual 
PrıJ 16 00.'!0 Rtr11ı .? 02.~: !imlik etmiş ol.ın ve bcdenı ~vs ıh 
\'h· ııı ı .1 '11.t:ı 1 haiz lıulunan.11r kursa ka?~l ~d~let.!_t"t 

1 

·· - · 1 ı d' K müddeti e•kısı gıbı hır murekkep akaıu yatak oda takımı s er ır. ttrs 'k ı 
. . d. Yalnız bu sene kursu ı 01c1 

parı;adan mureKkep maroken takımı sene ır. b 1 d kl>r 
aynalı dolap, Sevr. Viyana ve Japo~ e<lecc:k olanlar gen~ • u ~.0 e~as~ısı 
vazoları, 81 parçadan mürekke-ı Ji. mektepte beden t rbıyesı :nhut 

1
.
1 . f t ·ı . k l aklar ve sonrc:' mu te ı mın 

moJ so ra takımr, Drczden ve F.-aa.. gıı:,ı a ac beden kurs· 
srz mamulôtı divar tabakları kri•tal- takahrda açılacak ola; 
ler, beyaz maden ~ümüslil ~aT.oJar, larrnt idare ed~~ ır. 
beyaz maden Rus be .. weri, Franoız HOCALAR GELiYOR 
mamulatı akaju ça} tndsabı:, Fransız Beden terbiyesi kursu kadınlar 
mamulatı oval şamdan ve bronz eı· kısmı hocası madmazel ~eı:man me .. 
yalar, kadife perdeler, elektrik ~vize.• zuniyetini bitirerek ~ehrımıze avdet 
!er, iki adet mükemmel nikel karyola etmiştir. M. Yansen rahatsız b~lun
lar, gaz oc":ğı, mut~ak tak"?ı; port_- duğundan ıo g!!_':' ~a gelecektır. 
manto veaaır e§yaı beytıye, Hıs TALEBE tLKMEKTEPLERI 
~tn Voya _gramofon 30 adet plak 4800 BiTiRDi 
lanyle. Pey silrenlerden % 2S temi- d . · sonunda latan· 
nat ahrur Geçen te rts senest 

· bul ilkmelı:teplerinden mezun olan 

Belsoğukluğu frenği 
olanlann nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usullle kat'! 

oluak eJld ve ı-.ni belso~kluğu. 

frengi. idru darlığ~ bel ıı;evşeklt~i 
ve muane ve bilciimla kadın nı· 

ı
h ıtsızlıldan tedavi olunur_ Beyoglu 
Tokatlıyın yanında mektep ıolrak 

No 35 Tel: R. O .• 11 ~2 

Birinci Ticaret Mahkemeainden: 

Mahkemece ilanı iflasına karar ve· 
rilmiş olan ARSLAN FRESKO Ma
htumları şirketine ait olup Haliçte 
Bozmahane önünde bulunan İstanbul 
limanına mensup 7040 mesaha se· 
hadetnamesi ve 9552 ı;enedi Bahri 
nwnerolu 35 beyğir kuvvetinde İta
lyan Fiat markalı dört silindir· 
SAADET namındaki tenezzüh mo
törü bılmüzayede lruht edileceğin
cJoıı tdlıp "!anların 30 • 9 • 929 pa-
ır , ·,u saat 10,SO dan 12 ye 

ka<.İ<ır L 0Ln1ii.dığı takdirde anı 
tah.iiJ gün~.!rde mahallinde ha~ 

r ılar Han olunur. 

kız ve erkek talebe ha~~ı.nd~ >:apıl
makta olan istatistık bıtırılmıştır. 

Bu istatistiğe göre bu son sene 
içinde 4800 kız ve erkek talebe lstan· 
bul ilkmekteplerini bitirmişlerdir. 

'au sene ilkınekteplere ne kadar ye
ni talebe alınacağı belli değildir. İlk 
mekteplerde kaydü kab~l . mua~eıe.si 
devam etmektedir. Maarıf ıdaresı, bu
tün müracaatların kabulü için lizım 
gelen tedbirleri -~1!"1J.tır. 

GAZI ORTA MUALLiM MEKTE· 
BiNE KABUL EDiLEN EFENDi. 

LER 
Gazi Orta muallim mektebi ve ter· 

uiye Enstitüsü dühul müsabaka imti· 
hanını kazanan efendilerin isimleri 
şunlardır: . . 

Cemil, Recep Sıtkı, Nabı, Nacı, 
Sabri Cemil, Muzaffer, Munür Cenap 
Sait Adil, Salahaddin, Fevzi, Oıman 
Şinasi, Nejat Kamil, Fahreddin Ok
yay, Mehmet Altay, eŞvkı, Huluıi, 
Nüzhet, Esat, Hilıili Ayhan, Şeref, 
Veysel, Arif, Tahoin Turgut, Mus 
tafa Çagatay, MusUfa Remzi efendi· 
ter. 

Gazi Orta muallim mektebi ve ter~ 
biye Enstitüsü nıüdürlüğünden: 

Bütün talelıemizin işan ahire ka· 
dar mektebe gt•mcmelcri ılar. olun.ır. 

Ali lktısat azası Trakyadan 
geldiler 

Trakyada iktısadi tetkikatta 
bulunan ali ıktısat meclisi aza
sından Vehbi ve Raif Nejdet 
beyler dün şehrımize gelmişler
dir. 

Heyet Edime, Kırklareli, Ke 
şan, Maalkara ve Tekirdagında 
iktısadi tetkikatta bulunmuş
tur. 

Vehbi ve Raif B. !er bir haf· 
taya kadar Bursa ve havalisine 
gideceklerdir. 

HALK BILG"'.i""'si.-N~DE iÇTiMA 
Halk birliği ilim encümeni önü

müzdeki hafta iGindc toplanarak A
nadoluda tetkik ıcyahati yapan Tür
kiyat Enstitüsü asi..tanı Abdülkadir 
beyin raporunu tetkik edecektir. -

Süt damlası 
Günde 250 çocuga 60 okka 

süt dağı.tılı yor __ ........,..._ 

Himayei etfal süt damlası fa
aliyetine devam etmekte olup 
süt damlasından her gün süt a
lan çocukların rrukdarı 250 yi 
bulmuştur. Damladan her gün 
verilen süt 60 okkadır. 

Himayei etfale geçen ay zar 
fında 300 lira teberru edilmiş
tir. Diğer taraftan Himayei et
fal merkezi umumisi Kalender 
yurdundaki 70 çocuktan 8 ya
şından yukarı olanların bir lis
tesini istemiştir. Bunların şehir 
yatı mekteplerine yerleştirilme
si icin teşeblıüste bulunulmus-.. . 
tur. 

Emanette -----
Emanet hududu 

Daralmah mı, genişle
meli mi? Muhiddin 

beyin beyanatı 
Şehremini Muhiddin B. şu beya

natta bulunmuştur: 
- I >ınbul şehri hududunun kü· 

çültülmesi lehinde ve aleyhinde bir 
çok mütaUialar vard<r. Bu meselede 
şu noktayı nazarı dikkate almak la· 
zımrur: Bugünkü belediye hududu 
dahilinde mesken, iktısat ve sair cı· 
hetlerden bir muvazene teessüa l.!t
miştir. Bu muvazeneyi bozarken şe
hir hududu haricinde kalacak yerle
rin vaziyetini düşünmek. halkın müş · 
kül bır vaziy<tte kalmasına meydan 
vermemek lhrmdır. 

Emanet esasen tahdidin menafiini 
nazarı dikkate alarak en mühim me· 
saisini muayyen kısımlara hasretmiş 
tir. 

Varidat meselesine gelince, vari· 
datımızın azlığı meydandadır. Ema· 
net bu az parayı iyi bir surette aar· 
fetmeğe çalışıyor. --SEYRÜSEFER MEMURLAR( 

Şehremaneti seyrüsefer muamele· 
!eri son günlerde çoğalmıttır. Kalem 
heyeti de dahil olduğu halde memur 
kadrosu 90 kişiye yüksel mittir. Bu 
mc:nurlardan ancak el!i kadan sey
rüsefer işlerile filen meşgul oluyor. 

Tolrtalıyan ve lnciliz sefareti önü· 
ne de birer memur daha ilave edil
miftir. Bütün seyrüsefer işlerinin 
daha intizamlı bir şekilde idaresi için 

-Birbirini dava ederek işı 
arap saçına çevirmişler .. 

Davacı erkekti, dava edilende bir kadı•ı •.• İşin çok kanşık saf 
haları var: 
O kadar karışık ki bir türlü iyice anlıyamadım. Yalnız, neticede 
öğrenilen şudur: 

Kadnı erkeğin pannağını ısırıp kanatmış, bu cihetten maznun 
kadındır. Fakat ayni zamanda erkek te bir kadına söylenemiye
cek kadar ağır sözlerle ötekine küfretmiş. Bu noktadan da maz 
nun erkektir. Sizin anlıyacağınız, ikisi de birbirini dava etmişler. 
E~işıer _ama mahkeıı:ıeye gelmemişler. Daha doğrusu biri gel
mış, otekı gelmemiş. lkisi geldikleri gün de şahitler gelmemıj. 

Hasılı bir türlü duruşma yapılamamış. Nitekim, bu celsede de 
kadın gelmemişti. Davacı mevkiinde bulunan erkek kafasında 
bir yeri göstererek: 

- Nah, diyordu. işte şuraya vurdu. Kadın .. Karsı gelinmez 
ki... . z 

- lyi ama, o kadın da senin hakkında dava açmış. 
- O bir açmışsa. ben iki açtan. Dayak meselesi bir hakaret 

'ki • 
ı ... 

Tetkikat neticesinde anlaşıldı ki kadın da bir değil iki dava 
açmıştır: 

- Bak onun da iki davası VartnJi. 
- Efendim, onu sorarsaru:ı, benim onun hakkında hukukta 

açılmış daha üç davam var. 
Hakim, çok haldı olarak: 

- Siz, dedi, işi arap saçına döndilnnÜjaiinii:ı. Hangi birinizin 
davanıza bakalım! 

Neticede karar verildi: 

- Gelecek hafta, seni maznun diye dinliyecetiz. Daha öbür 
sefer de davacı sıfatile geleceksin.Fakat phitlerin hlpli tamam 
olacak ... Anlaşıldı mı? 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERL~Rt 

memur rruktannın çoğaltılmaaı husu- 20 ()()() ı• 1 k t f d 
sunda cemiyeti belediyeye müracaat • ıra 1 azm nat avası 
edilmiştir. görüşülme~. başlandı 

Şimdiye kadar Eminönünde ıey- 5 
rüaefer memurunun muhtelif isti· . Dün birinci ticaret mahkeme sirlerin Baytar mektebinden öğ 
kametlerden gelen nakil vasıtaları· sınde Dr. Behçet Sabit B. tara- rcnilmesine karar verildi. 
nın idaresi için meydanda dolaşarak fmdan Akş:UO_gazetesi. aleyhine VAZiFELER! RAll(NA CAOl-
vazife görmesi kararlaştırılmıştır. açılan 20 bın lıra tazrrunat dava RILAN JKl ADLl~MEMlJRU 

Son günlerde taksi dahil ve hari· ·· · d 
cindeki bazı otomobillerin ferenle- sının ruyetıne evam olundu. lilHunaa Iatanbulda buluııaıı ve 
rinde bozukluk olduğu anlatılmıştır. Davanın mevzuu şudur; fakat aılreei ft1419hul olaa Trabzo• 
Bu sebepten bir kazaya sebebiyet ver Akşam gazetesi Istanbulda Hukuk h~ Ali ~ beyin n ee. 
memek için otomobiller sıkı bir mu- Behçet Sabit B. tarafından bir yhan müd~eıumumı11 İamail boyln 

t b. t t ı ktadır k b'k d"l . derhal vaııfoleri bqma hareket et· 
ayene a ı u u ma · oça. ta. t ı . e ı en gen.çli. k aşısı ıneleri llisuınu Adliye vekiletı'nden 

Frenleri bozuk otomobillerin işle-
mesine müsaade cdilmiyeccktir. nın ıyı netıce vermedığı yazıl- bl.ldirilmittir. 

mış. Bu aşının tatbiki esnasın- ADLiYE MESLJtK MEKTEBi 
GÜMRÜKTE HALI TABii- da Dr. Voronofunda hazır bu- MEZUNLARINI DAVET 

AVDET ETII lunduğu ilave edilmiş. Bunun Adliya ll•l•k maktebl ten ıube-
Bir aydan beri gümrülderde de- üzerine Behçet Sabit B. mahke ili meııunlanndan o!up askedllıle aJi. 

vam eden faaliyet devreainden sonra meye müracaata lü•um görm;ı~ kası olmıyan ve talibi ~emuriyet bu-
hali tabii hemen hemen avdet etm~- t'" "9 l~nlarm ~ala arllabıtelerlyle Ad-
tir. ur. liye vek&letı Cdllaeine lüsuınu mllra-

Gümrüklerde en çok faaliyet bun- Doktor bu neşriyat ile bir çok caatlan blldlrllmlfdr. 
dan yirmi gün eve! olmuştur. O gün- maddi zararlara uğradığını ve OSKODAR TEVK.IFANKSINo• 
!erde yevmiye 700,000 lira gümrük b ·· ·1 · b • 
varidatı elde edilmiştir ki bu şimdiye azı muşten enn u yazı dolayı Adliye MU,.virleri M. Folache ve 
kadar hiç görülmemi,tir. sile ameliyat yaptırmaktan sar- M. Borpuin, dtlft UılrUdar tevkif-

- fınazar ettiklerini iddia etmişti. hanesini ı_•nnitl•rdlr. 
OKTRUVA TARiFESİNiN Dünk" 1 d b'k d'l Müpvırler tevlafhanedelıi muta 

TADiLi k u ce seb .. e ta~ dı e 1 e~ aşı hedelcrini bir raporla Adliye Vebl~ 
Cemiyeti belediye idare encümeni nın oçun unyesın e yaptıgı te tine arzedecelderdir. 

dün de toplanarak Oktruva tarifc~i- B • -- -
nin yeni gümrük tarifesine göre tadı· ıçki yurdu 
!ine devam etmiştir. Tadilat bir kaç i§hremanet~ ildnlan 1 
cüne kadar tamamile ikmal edileetk· s d 
tir. ersnsi ün açıldı. Bakırköy f'IH iclariyeaı..cl.11 Be· 

deli ketfi 687 lira 64 kuruotan ibaret 
o!•~ Yefilköydc Şevketiye mahalle
aırun hat boyu caddesinden ltilı.ıren 
Camii Şer!f. buluvarına kadar olan şo 
senın tamın 25 Eylı'll 929 tarihinden 
itibaren kapalı zarf usu lile mün.okasa 
ya vaz edil'.Yliş ve 15 Teşrinievel 929 
Salı günü saat 14 te ihalesi mukarrer 
bulunmuş olduğundan talip olanların 
ehJiyctname ve teminat akçelcrıni ve 
teklif zarflarını ha1nilcn yevmi mezkfı 
re ka.dar D~ire Encümenine müraca
atları. 

Vllllgette 
Yeşilköyde 

Dün bir mektebin 
temeli atıld ı 

Vilayetin mektep programı muci· 
bince yeni mektep binaları yaptırıl· 
maktadır. Dun de Y e~ilköyde üç der· 
saneli yeni ilk mektebin temeli atıl
mıştır. Öğleden •onra Vali Vekili ve 
Şehremini Muhiddin, Maarif müdurü 
Haydar beyler ve Vilayet encümeni 
azası Y eşilköye gitmi~lerdir. 

Yeşilköydc, Yeşilköylıiler de hazır 
bulunduğu halde, yeni mektebin te
meli Muhiddin bey tarafından atılm~ 
tır. Bugün de saat dokuz buçukta 
Nişanta~ında yapılacak mektebin te· 
meli atılacaktır. 

Bu mektep bcş_dersaneli olacaktır. 

RÜŞVET TAHKiKAT! 
Silivri İsk1n memuru Kemal elen· 

diye rüşvet meselesinden dolayı işten 
el çektirilmişti. 

Kemal efendinin mevkufen muha· 
kemesine karar verilmiştir. 

Kemal efendi dün jandarma neza. 
reti altında Vilayetteki teffiz komi•· 
yonuna getirilmiş ve memuriyeti za. 
manında geçen bazı işler hakkında 
izahat ahnmışttr. ...... - .. 

YO L VERGiSi 
Yol vergisi yerine bedenen ça

lışmak istiyen on beş köylü dün vila
yete müracaat etmiştir .. Bunlar Kan
lıca-Beykoz yolunda çalı§tırılacaktır. 
Yeni kanun mucibince yol bedelini 
vaktinde vcrmiyenlerden vergi ceza
sı ile alınıyor. 

~-
20 MEMUR 

Defterdarlık yeniden yirmi teblig 
memuru alacaktır. 

Kazanç tahakkuk memuru Ömer 
Lütfü bey de Bala kazası malmüdür· 
Jüğünc tayin edilmiştir. 

VEKALETTEN 'soRULDU 
Haber alrug•mıza göre maaşı olup 

ta müvazenei umumiyeyc dahil işler .. 
de ücretle müstahdem olanların teka
üt maaşlarının tahsisatı fevkalAdeleri 
kesilmiştir. Fakat kanunda ücret ke· 
limcıinin mutlak olmasına binaen 
bunlardan fabrikalar, ve sair yerler
de de yevmiye ile müstahdem olanla
nn tahsisatlarının kesilip kesilmi) e
ceği Maliye Vokaletinden sorulmuş
tur. 

Teşhir edilen tuva
letler pek zariftir 

Yurttan bu sene 
2,306 hanım neşet 

etmiştir 

* * • 

Türk kadınları biçki yurdunun on 
yedincı ders senesi münasebetile ha· 
z~rlanc1n sergi dün parlak merasimle 
açılmış vebir çayı ziyafcu verilmiştir. 
Bu müessesede yetişen Tüı k kızları· 
nrn çok kıymetli e:-;crlerini muhtevi Şehremanetinden: İcra edilmekte 
olan bu güzel serginin r smi küşad~ olan kJna}izasyon ameliyatı dolayısi· 
Vilayet meclisi idare azasından Ce- le 26 Eylul 929 tarihinden itibaren 
mal B. tarafından icra edilmiştir. Yur Vezir iskelesi ile Hamidiye caddcsinı 
dun müessisi İsmail Hakkı B.kısa bir birle*tiren Demir kapı caddesinin bil 
nutuk irat ederek genç kızların el e- cümle vesaiti nakliyeye kapalı bulu
meklerile vücudo gelen &ergide bilhas nacağı ilan olunur. 
sa yerlı mallarla kadın tuvaletlerinın * * "' 
ihzarına ehemmiyet verildiğini, bu sc Şehremanetinden: Karaağaç Mcz-
ne mezun olan (236) hanımla beraber bahası baytarı Kasım bey hakkında 
şimdiye kadar mezunların (2.306) ki- Encümeni Emanctçe İttihaz olunan 
şiye baliğ olduğunu söylemiıtir. Da· men'i muhakeme kararının, mumaile· 
vetliler meyanında olan maruf bazı yhin müttekisi ciğerci esnafından Ta 
ecnebi terzileri de sergiyi şayanı tak- lipoğluMuhtann mahallı ikameti meç 
dir bulmuşlardır. Bu milli mefherde bul bulunması hasebilc kendısine tcb 
birinci sınıfla bu sene mezun olan ha- !iği mümkün ola.,,adığından bir aure
ruınlorın hazırladılclan san'atkirane ti Emanet divanhanesine talik olun
eıya vardır. muştur.Merkumun karar' m.ezlcUrc i-

Sergideki eşyanın yüzde sekseni tiı·azı varsa ilan tarihinde itibaren bir 
yerli ipeklilerle yapılmıştır. Bunlar, ay zarfında istidaname ne müracaat 
yerli kumaşlarla ne kadar zarif ve şık etmesi beyan olunur . 
tuvaletler ihzar edilebileceğini çok ba * * • 
riz sure_tt~-~öste~cktedir: _Renkler A. Hiaar Şubei lclariyesindcn: A. 
ıslah cdıldıgı takdırde yerlı ıpekliler- Hisarında dört kardeşi« tarikincle 
le Avrupa kuır.aşla~ı der~esind_e lüks inşa edilecek beton buz ameliyesi bcr 
tuv~letler ~pılacagı ~cmın. edilmek· mucibi keşif (456) lira (32) kuruş
tedir. Sergıde eserlerı en zıyade na· tan ibaret olup kapalı zarf usulilc mi.1. 
zan dikkati celbedenler Fevkire Nev ,..kasaya vaz edilmiş olduğundan 
zat, Mehv.<ş, İsm~t Sadık, Saıde İh- Teşrinicvelin 19 uncu C.ımartesi gü· 
san, Kadrıye Emm: Rukıyc. Hakkı, nü saat 15 te zarfların küşadı icra su 
Redife Ahmet,. Nezıhe yaslı. Zatuş· retile ihale kılınacağından taliplerin 
şan Şeref, Mclıha İsmaıl Hanımlar- teminat akçalarını havi makbuzlarını 
dır. d k b . !'ki ve Emanet heyeti fenniye müdinye-
Meşhcr c ço me aret ve ınce ı e u· d ı ak! hl" · · 

· · li !'ki d t 1 1 . n en a ac an e ıyetnaınelcrıru lef 
ışle~mış gc n 1 er, .. an. ~.a 1 ve çı- ile teklifnamelerinin mazrufen Daire 
çeklı tuvaletler, saç orgülu eşya, kon E .. · di 1 ı · iliu 1 
binczonlar, bluzlar, rengarenk pija- ncwnerune tev ey eme crı ı o" 
malar, cazip beyaz işleri askeri ve si- n_u_r_. _____________ _ 

vil elbiseler bulunmaktadır. Sergi bu Beyoğlu beşinci ıulh hukuk hakinı· 
günden itibaren halka açılmış oluı_; liiinden: Bir borçtan dolayı mahcuz 
on bq gün devam edecektir. Müesse-' ve satılması mukarrer singcr marka. 
senin müdirreai Behire Hakkı hanım·' lı saraciye makinesi 6-10-929 Pazar 
ın yeni bulduğu dikiş usulleri ve şe· günü saat on ikiden itibaren Istan· 
killer Maarif idaresince takdir e<h·- bulda mercaoda Caferiyc hanında 

miş ve kendisine telif hakkı verilmi;· 1 satılacağından talip olanların mezkur 
tir. Şimdiye kadar yurdun mczucl3rı gün ve ııaatte müzayede ycri1'd• ha· 
tarafından mcmlckctlmızde a!id.an 1 zır bulundurulacak memuruna mlira• 
terzi mcktepleri(28)e baliif olmuştur. caatlarr il5n olunur. 
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4 MiLLiYET 

-kı•ıı- i.za.h 1 

M~['ll l MDfSI 0 MILUYET. m 
26 Ev!OI 19'!9 

BUGÜ 1Kü HAVA 
Dün hararet azami 13 ft~gırt 1 O 

derece ıcll. Bugün havanın bulutlu 
olması mahtemcldir. 

FELEK 
Sivrisinekler 

Genç kadın, bitap bir halde hat etsin. Gôrünürde sivrisinek 
kendini hasır koltuklardan biri- yok. 
ne attı: «Yavrum; gezmeden geldiğin 

PERŞE\tsf. 2tı EYLÔL 192Q 

LLIYETIN EGLENCELERI 

Yeni bir eşek davası - Öf!_ Çok yoruldum .•• Al- zaman, beni ~~acaksın. Sa- Utak.1 t! .. ı,. . e•ıızı n 
Hendese okumak bethahtlığı- lah verede sivri sinek olmasa. km arama. Gıdi~orum. Beraber halledtlrnlf şekli 

na uğranııt olan karilerim bilir- Ekrem Behiç gülümsedi: mesut olmıyacagmıı.zı. anl~dım. SOLDAN SAGA YUKARDAN AŞAÔI 
1 ki b k T d E k - Merak etme dedi burda «Bu gece, uyur gıbi yaparak ı . Denu:de y~ mahlft.lr. (5). ı . Yeni doğan güneş (5). er u çapratı 1 ım e." te · · · k k ' ' ni ettim Sivrisineklerle Kendim (3). 2. Kısımlar (5) İeine çorba lı:oy davası• ismi le methur bır dava sıvn sıne yo tur· · se serr '. . . . o B" 1 lıı • · ( S) z z ' vardır. Bu dava her gencin ak- . Sonra. otel~ girdi, iki yataklı o ne mıicadele ~dıl.. Fılvakı. s~s 3· N~ a(~).'smı z 3)3. Olm•ktan emretmek (2). 
lmda bir etek çifleıi gibi İ2 bı- bır oda ıstedi, bavulları odaya çıkarmadı~, bagırmadu:1'. şika- 4. Dayak (6) . 4. DUzelmck (5). Garez (3) . 
rakır. çıkarttıktan sonra: yet etme.~ın. Fakat sıvnsı~~kler 5 .. Mem den siit i~I (2). 

Ş .. 1 d k""ı tatbika - Bana Karabeti çaaırm, de- sana deo-ıl, sen onlara hucum Namızaç (5), 6
5

.· YKuış• (a
5
c)n.• (4). u gun er e mev ı .. ı · b h"' d ·· ı ah 6 N t (2) ~ ~ konması muhtemel olan yeni di • t.:ı•ı; ve ~ ucum~n kia oy e ~ i K~p~k (i) Çayır (3) 7. f\nnm yaptıyı reçel (3). 

güm .. k tarifesini -merak edcrk Otelin en emektar garsonu şı bır sav e~ .v~r ı '. sen en s: Bir erkek bmi (5). 8. Boy ğil (2) . K• ,ı ur.-ut (5) 
okurken- yeni bir e~k davası odaya girdi· , korktum. Sıv~sınekle.1:1 ~?~. gad 9. Kokulu bir ot (4). 9 . ~ota ( 2 • · ı B d b Saf ld' ·z Ekrem be darane vah<ıyane olduruyor- ıı11ıııı11111111uııııı1111111111111 ~"""" ı ı ıııı111 1 111111 11 111u11 1 ıle karşı aştım. u avayı er a- - a ge ını Y- ' ~ 1111•111111111 11111111 11111111 • • •••• ""'' ''' 11111 •• • ••• '' '' ''' ı ıaııı ıı bı hallü akte arzetmeden evel Aşağıda bekleyen hanımefendi dun ... » -- : : 
·ı· t k · t · k" Gümrük yeni hareminiz mi? Maşallahl.ı Ekrem bu mektubu yazarken :: :: ı ve e me u enm ı . . . K b t · di :: : : tarifesini merak ile tetkik etme Bu be inci değil mi? Bu sivri; ıçınye . ara. e gır : :: :. 
min 6 bebi filhal dedikleri gibi sinek merakı devam ederse, siz' . - Sıze bır mektup var efen- :: :: 
Jminürktüğükadar ağırre-hersenebaşkabirkadınlaevle-dim. :: SiGORTA ŞiRKETi :: 

sim var r.:ıı varsa neler üzerine nirsiniz! - Tuhaf şey! :: :: 
mevzudur?' Bu lan anlamak ve - Gevezeliği birakta, şu ci-, «Zavallı_ Ekrem. Bu m~kt1:1- :: Tfirklye iş Bankası tarafınd n te kil edllmlştlr. :: 

Un b"rinde bana: binniği sök, at bakayım... i bumu_ aldıgm zaman _ben gıtıruş :: ın s"ullye- E~ 
-Ne yapalım efendim? Güm _Sivrisinekten uyuyamazsı-• olacagım. Sakm benı aram_?. ı=-= Yangın - Hayat· Nakliye • J\aza • Otomobil :: 

j B be t I cagrmı • maliye Sigortalarını kabul eder. •• rükler arttı! diyecek satıcıya ce nız ••• Bari'flit yapay=. , era r mesu '? ~~a .. :: • :: 
b·ı k "d' T "f · Hir bir sey istemez Cibin anladım. Bu gece sıvnsınek mu- -- Adres. 4 Uncu Vakıf lıan !$tan ul :: vap vere 1 me ı 1. arı eyı e.. - -:ı ... • - t • • • • d' j :: · ı :: , r yakinlerimden biri bana ver !iği kaldır, pencereleri aç. Hay- cadelesı bana ıyı bır ders ver " :: Telefon: lstanbı.:I · ıı.ıı 1 elgraf: mtlyaz :- -: 

· ı h b" k. 1 d"kl · ·Ben sabaha kadar göz yumma-ı ''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ..._ .,..,, ı •ıııı ıı ııı ıı ıt ıı ıı ııııııııııı mes giıç tedarik cdcrdım. Çün van an ra at ıra ste ı en 11111111111111111ııınu11111 11 u1111' "I 1111111111 1111111111u1111111111 
ku mubarek şeyin fiah tamam gibi doysunlar. ı dan çırpınrrken, sen h,?~1 . ho-1 T ı • ı • 15 Birici 
450 kuru§. Galiba. T ürkiyenin Karabet, la~~ali bir tavurla ıı.ıl uyud~~· Kansını, sıvnsıne_k .. UZ a 1 ('_ e t ı:ş ine 
en pahalı kanun kitabı budur. bavullardan bınne oturdu: . lerdeı: mudafaa edemeyen bır 'Y k fıı r 

Eve[ beevel söyliyeyim ki ye - Acaba hanımefendi de ay- koc~ ıle yaşayaınıya~~gmı .• Be- Her gün Köprüden 7,05 • 7,55 - 9,55 • 1:1,05 de 
ni tarifede lakırdıya gümrük nı fikirde mi? ı nı vıkaye edecek bınnı bulu- pafaya giden vııpurlann trenleri menbıılara gidip 
konmamışsa da gümrükten ma- - Bu, gece anlaşılır ... Eğeri rum elbet.» _ f 'lktorl ıır v büfe •rctı r. 
af olduğuna dair de bir §ey aöy bağmr, hay~r, sinir lenirse, E krem elmden mektubu rr- -
lenmcdiği için bu metaın güm- hesabı tamamdrr. Yarm sabah' !attı . r.====~~ 
rüğü hakkında bir ıey öğrene- ilk vapurla usulcacık kaçarım. - Oh! ..• kurtul~um. 
medim. Şimdi size yeni eşek da- Eğer ses çıkarmaz, bu geceyi sa Kal~ık, dolaşınd agkab~~ l~dıb. 
vasını anlatayım: kin geçirirse, beni ömrünün so- - Vı aye e ece ınnı u-

Yeni tarifenin ikinci veya ü- nuna kadar avucunun içinde tu- lu~uş.ı. . . 
çilncii maddesei «eşekııı ithalatı tar . Buranın sivrisineklerine,: Kimı?. · Sen bılıyor musunj 
hakkı dadır. güliimseyerek tah~'T'l'T'ÜI eden Kaıaı~t?.. . . 

Türkiyeye ithal edilecek her kadın muhakkak ki, melektir. : Boy le put gı~ı d~'.1 ac.ı ı;:ına 
qek ıçin re's başına 3 Jira güm- Sahur ve mütehammil bir kadin; ko~ıuşl Eğer bu 1 e g~~ ~ıı:."~
riik alınacak. la yaşamanın huzurunu tasav-• ca.,unı saruyor~an, a ~a u,,c -

Bu mıkdar tespit edilirken ne vur ediyormusun? .. Amma siv-lı;uıı .. Hem ?e diye. saıııo pell·-:
~as düşünüldüğünü bilmem. risineklere t ahammül etmekte re~e~ 1 ·JÇtı~, Nı- dıye oda:v&. sı
Yalnız eğer ithal edilen şey süt- güc iş. Ferihadan mada hiç biri vn51r;~len .u~~~~;rdlm? :sana 
ten kesilm miş sıpa olursa 60 bu s abri gösteremedi. bnnu m soy ~ 1 ·1 

1 kurut alınacakmı,. Pekala güm - Feriha hanım ne oldu? K:ırabet sess;z c uı:ı>_..ır ı: 
rükten geçirilmek üzre rıhtıma - Öldü biçare. Beni mes'ut - K~ç vapunyle gıttı ?. · · 
getirilmiı bir diti eıek tam mu- edebilecek yegane kadın o idi. ~·meli kac;t .. vaııı.ır var? .. Cı..-
amele esn111ında b'r sıpa doğu. - Bir tanesi de, h iddetinden ., ... ~ veMr! ak . 

1 ruraa bu aıpadan gümrük resmi aynaları kırmıştı. O ne oldu? 
1 

b tr ~•me~m,. ;·' r?51
• 

alınacak mı almmıyacak mı? _ Evlendi . o sa u ursunu~'. essız er sıvn 
lıte yeni eşek davası ! - Ya merdiven başında sa- ! .: ~ 'i. lere yedınlir.J~'·-~t ~ 1 

·-

FELEK bahlıyan? naz . ... r yamandı • nara aşa 
- ........ -.....--:i....,.b'""ak'""a-,1---- - İki def'a evlendi, ikisinden =11

'.,.
11maz. 

~ t d ld s b . G · · lik ' apurunuz dortte. Gıı.lı•• e ayn ı. e ep . eçımsız ... . k ı · 
H •ıAt• h t b H d' b k d J'kk"f !.IVl•l>ıne ısırı·-u·ı~·te< ı.-c 

L·T·PIVE 

PorfUmllri L • T • P 1 V E R 

PARIS 
1774de ıe•aı11 edllmlftl' 

POORA·ESANS 
l(OLONYA SUYU 

A. Ş., 

l O SYONı 

PompeyA 
-Floraml 

Vlvits 
Fetlf 

Revcıor 

~lı:ır 
t:uJer 
Kinin 

lsıanbul Şubesi 
Şl~ll Ahmet Bey sokak No. 56 Tel. Beyo!flu 3044 

l Iaseki c Ccr•.ıh şa ha ·ranelcri shır ruMılııdarı ın •c~ ıssısı 
ı a ı a m.ere e erru G:1Y h'· u ·af ard . gev~~eı ı ak ı . , . - N e sevri" sinegği? 

M ktcpliler mıisal kasııda 19 un- ıt, anıme en ıye soy e yu a- A k kı k 1 - . . .. ,. . · k - ş ın ve s anç ıgm sıv- 1 S 1 M b T 1 f 2 ~ haftan11• 5 ;><ılıa•nı Galatasaray rı çı sın. •. Ekr L .• 1 h ; . lstanbu u tan ahmut tilr esi. c e on. 26 2 
~ inı!en ~,, Şef'< L y kazanmıştı. E B "'."' • lruz ı :ı:·~,~~thişt~~ ' • 1 c;-ı.sın- D l l d • oıı ı· 1 u .. d • d 

SL lR 1-IEKİMİ Ş'CKHU llAZI~f 

~~"haftanın ~~ mu~ı?' ~~~~i eı- balk~~~~ık~~~~r~; sessi~~i'.~: · SELAMİ İZZET ev e ueınır y fl ve ıınan arı oıunıı luaresınuen 
bak Tahran aefırı kebırı Huseyın Ha- .. . . . Yakında 
ıp beyfendınin Hılfiliahmer gibi nuz meydanda s~vrısıne~ler Y.°~ ı: ki ' r Konya hatti ,zerinde Pınnrb• ı !\leyılE 'l i•tasyonlan 

T rkun en uvli bir hayırhah mües- tu. Hatırına Fen ha geldı. Ne ıyı • • ara ın<la 395 inci kilo"'ctroda vak t3.şo.:ağından 15000 M 3 ba-

ı 'ihayet. .... 2 teşrinievel 

ANl( ARA 
filmini göreceksiniz. 

• ALKAZAR SiNEMA 
vaki olan arzu ve ı ran umumi uzerlne 

YENi TARZA 
filmi önUmUzdekl cuma gilnü akşamını kadar irıe olım• 

1Jı.. Cumartesi ya i program .ııııll 

IJı.. BU HAFTA~ 

ELHAMRA da !-Ucuz ha~ . ' : Ayda 85 lirB. gösterılmekte olan 
: Mllkemmel yemek • 
• yatak KI ZIL lDIN : Muhterem aileler ; 

filminde : tınızı sever, sıhhi ya 
Lla dö Putl isterseniz. Arnavctkd 

ems •siz m zaffcriyetler denize karşt 

'--·..,ck~•ıanmaktııdır. • Bosf or Paf BS 
._·"-'":-.ı'-..,"'dc"'· '-rs'--'-K•om-ıırc-:..i)':....ın,_6..,eu..)t'"'n._.."' : BOyCk otelin ıı ıslıl 
Yent muhasebe usulü 175 : gramındııu lıılfodeYC 1 

••• ediniz, Tel. Bebek Amell ve ıatbild kamhiyo SO 
A>ı lkhol Kuuphareslndedlr. H f p S 1 O f 

F I R S A T mc::;ı:ı 

25 
adet meşhur 

Burberry 
muşambaları 1 

Beheri 60 Tiırk lira ına 
llev ığlunda 

B\KER 
MACAZALARl. DA 

Müzsy da ile seıtıf 
~y!ul iıo 27 md Cuma giınQ 

sabah U.11 1 O da Ueyoğhıııdı Ağa· 
ı «mi kuşısmda Rursı ıokağı deru

nuPda ,'\lıoıı sokağındı 5 numerolu 
Oliv<ı nortılT'anının 6 ıncı dalresinJe 
hulunan ve '\!adım Truleyc ılı 1 

bılcu:nle '1cfis eşyalar muzayeJe ı 

s • tiyle oatılacaktır, Gayet ıı;uzel 
Hloıı takımı ytmek oda tıkımı, 51· 
lon• ait Talar, yatalı oda ıakımı, 
bblo, taHo!Jr yazıhane, kitaphane, 
bronz lşhneli Hıhil •vna, aynalı 
dolap. portm•nto. avizeler, perdeler 
elektrik lambalan, karyolalar, lavabo, 
etajer 1.moı ~•Y ıakımlan, kadife 
koltuklar, lcolonbr, knstofl sofra 
ıahmı, vaz ııu, broıız heykeller, 
obalar, uatler, ves•ir eşya! bc1tlye 

6 aJeı ıru.lıon lngiliz sandalyeler 
31 cild Amiklopcdi lügıt klıabı. 
Anadolu ve Acem halıları. Pey sil· 
renlcrdcn vuzde 25 teminot alınır. 

OSTO, 

l ler venle gıizl. 

Kürkler 
bulunabilir itkin- ırJ 

Beyoğlunda 391 nuıııe 

EPREM 
mağazasınd ller kadu gıııel 
maz. Flaılır rekabet kabol 
derecede ehvencllr. 

• 

sme vasiyet etnu~ olduklan , hiç bir kadındı. Bütün geceyi, siv- TU RK )ast ihracı kapalı zarf usullıe nıLinaka nyn va7. olunm~tur. !\Hına 
b~r servet .~i~inin ıimdiy~ ka?~r risi nek avlamakla geçirmişti. saatinin diğer saatler me) a . 
~ostcremedığı alıccnaplıktır diyebilı· Melek gı'bı' gu·· ıums· · 1·yerek 0 .. ldu··- kasa 16 tc rinievyc! 929 çar~amba gunu saat 16 d.1 Devlet demir b 

nında irnid derecede bir mev· ~ ,/ rım. ·· d " · · O t ır s PO R ·ollrrı bina<ında yapılacaktır. :\.lünak1153ya iştirak edeceklerin teklif :::,....-' Bazı hodbin varis ve zenginlerin, ruyor ~: yı~~· · .. u~. · · e 1 1 kii varılır. d duşünmeden, insafsızca boş yere sar beş. ,, yuz tane oldurmege karar mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günd~ saat 15,30a Devred!lectk ihtira ı.crfpl 
fiyatlan yerine bu muhterem zat gi· vermişti. F akat yetmiş üçte kal ~adar t.;muml nıüdurFik kalemin~ vermeleri l:lzımdır. l.tanbol Tütün ınhisan haş - Yavlarda ıe yavlırıı ,ııeıJI ~ 
bi herkesin .~ınniyet ve itimadını Jr.a. dı. Şafak sökmüştü. . . H iç şi- 1 Talipler mtinakasa şartnamelerini iki llra mukabilinde Ankarada müdirlycdndcn: hakkında onbeş •ene m!icld dl ıj 
unan bu muesoeseye yard~ vem~- kayet etmeden kızmadan, sinir ADEMi. İKTIDAR d Başmüdiriyet dairesi, elek . nıyl m0düriyetinde11 8 •11 

,, .J avenctte bulunmaları dogru def;il 
1 

d b •hı tm. tı' muhasebat dairesin en Konya ve Haydarpaşa işletmelerinden tarih ve 600 numero ıabon" ,., mi?... enme en sa a c ış . tedHik tdcbllirlcr. trlk çanlan keşfi mucibince ve kJ(ıl' • ..ı İ idim Ek Ve bel gevşekll.ğı"ne kıt'a ihtira beratı istih,..I 1 " ' Ne yaz ık ki bu hakilrati cören - şte ge rem. boru içine alınmak suretiyle Bu k<re mezktlr berat İfllb~ 
kimseler pek ender.. . - Gel bakalım .. . İçin de ra- En müessir deva Seroin hıpl an ZAYi l\JÜHÜR - ükl Türk- D kf A k t " } tecdlt ettirileceğinde talip olan- icara \"rrileceginde ~ıirasııı' -,J 

Bu muhterem zatın yapımı ol- 11
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•••••••••• dır. çe yazı ile olan mühtirümti zayi 0 or • U le !arın ve daha zı' yade mal"m t 1 ti tali 1 aıın dulı:ları vicdani vazife ümit edelim ıulh ve harp zamanında milletine Deposu lsıanbul Sirkecide isken· u a 5 cannı P 0 an zev dl ki bütün servet sahiplerine birer bütün ..arhf;ıyla yardım eden bu deriye oıeU ittisalinde All Rıza ec· ettim. Yenlsinı hakkcttirecegim· EJd:llrlı 114lıinoierİyl~ bctoogoıldııtu. ldıv almak isteyenlerin tarih llAndan dı Yeni postane ark•510 1~ 

miaal olsun ve onlar da bu yol il- müıfik miieucaeye yardım etmesi zaneslnlr. den hükmü yoktuL :~M pr~~n~yı""!':!:• !:ıvıııe::: i tibaren bir hafta müddetle Baş- efendi Klıaphıne sotatındl ~ zerinde yürümekte tereddUl etme- vicdan! bir borçtur. Taşrayı ISO koruş posta ile gön· d M h Şük ,.. ~· "' hanında. 19-22 nomerol~,1 O' sinler. Zaten değil zenginlerin her· Galataaara:r liıeai dcrlllr. lztiılrde ecıa depolanndı ve lr- Çehreli za e e met .. rü katalalyde Boreııçl fır• .,,..... 34. müdiriyı:t levazımına müracaat· vekili lstok efendiye mürıcv 
kesin iktidarı dahilinde Türkün 76 EFIK •t 11.ınndakl eczanede bulunur. Biraderler. lan ilAn olunur. me!eri. ~ 

"~lllliyet : . /,;-edebi tefrikası :411 gitmem. Hasana düşman olan- İngiliz yok... Çerkeş y.ık... Dedim. - Offff. . . . f.. . . . . . . . • . ğ~ 
1ann dostluğunu istemem!Şeh- Şeriatçı yok. .. itilafçı yok... - Hele beylerden bir ikisinin Demişim. Bu içten gelen of Karar verdim. Gidece JIF..-0 • " giU~ n"de W.., kimln Y'· logifuçi yok. . . Tii<k ~.. •~•<= gid•ybn bil- yol. . . v. ~ kadmuf= d• ""' •~ mb y"""'< oğl""' "1 

AŞK' G NE ı nmda çalıpnm? •. Henüz kadı- Hasan Var •.. Hasanm kalbi, i- Dedi. Olursa iyi. Çocukla uğ- kunmuş olmalı ki, gözünden bir edelim. Anadan doğarlc si ~ 
nm it hayatına çıkmasına alış- manı, aşkı, a!Jkının kaynağı var: raşrr, beşon para da elime ge- damla yaş geldi: rabalık damgası aı111ı111 

' 
marruşlar. .. ' Türkiye Bilyük Millet Meclisi!.. çe!sc biriktirir yapılacak i11lcri; .-Ü~~~·- s~. dedi~ rulmuş! .. ır.ııç ,11.~ Etem izzet İstanbula donsem... . . _ . . . . . • . . . mı yaparım. dıye ben Huseyın aga galin evı· Kaç ııene, kaç gun. ~.J' 

~ Hayır •. hayır. Bunu hiç is- Öğleyin oturduk Anit hatun- 18 Eylul . .. ni baldum. Ne kadar olsa el ka- damga alnımızdan atJ!'öt~· 
• temem. Huanm gönül verdiği la uzun uzun dertleştik. Zaten Aniı hatıın görüşmüş. prsı. . dar bu yükü siirüyüp ~ ·rı ,,,.,, 

Dünya kuruldu kuntJalı gti-1s~k etek, kocaı:ı bunamıt gibi ve •• yolunda kurban olduğu bü- her ıeyi biliyor. Fakat bir kere - Hannncıiım sana iyi bir Dedi, ilive etti: ğiz. Şimdi yaşamak ıÇ~ neş hep şarktan doğdu!. bır zavallı. İhtıyar~,. evli.ta- yük düşünüğün zaferini görme- daha anlattım. kapı buldum. - Ben sana her vakit ıöyli- ölmemek için yaşayaJI 11 ~ ıs EylaJ . ... cuf, aavq bozumu ıyıce kocat- den, ona çalışmadan 1stanbu1a - Benim hiç kimsem yok. Dedi. Yrrtmaçoğlu Hüseyin yorum. Yiyecek bir dilim ekme- Ekmek, yemek, su! B~ i ~ 
Ekmek, yemek, tuz, biber, ıu,. mı§. İmamlıktan eline ~ on gitmek çöplükte ölmeyi kabul- Yaıamak için çalışmaya mecbu- ağa imiş. ğimiz var. Sana da yeter, bana cek kapı benim için CJl 1~ 

her şey liizım! para ya geçiyor, ya geçmıyor. lenmek olur. Ben böyle yüzii a- rum. - Kim bu?. da. Ne yapalmı yağlı yemeyiz.. dır. Bu kadarını kazan r'. 
Bımlar nereden gelecek?. Pa- Gene çok iyi kalpli inaan1ar Ha- ıa bir ölüm değil... yaşamak, Dedim. Zavallı kadın fukara- Dedim . de yavan olur . ödemek için çabaJayıııı 

ra istiyor. Hasanın blraktığı her san bir aylık vermiş evlerini tut gcnif nefeslerle yaşamak, her lığına öyle sıkıldı, öyle üzüldü - Zorlu bir kapt. Hüseyin Ne temiz yürekli, ne gözü tok bir ben defilim ya?. gyııJ ·· 
şey çoktan bitti. Eğer .• Bu pır- mUf.İki aydır benden on para is batı yakanda Türk gibi yap- ki. Israr etti: ağa iyi bir adamdır .. ana. Bana belki benden çok acı- 26 
lanta kalpli Aniş tc olmasaydı tcmediler, üstelik kendileri ne mak istiyorum. Hatta buradan - Kal kız=, ne olur aanki. Dedi. Anlattı: yor. Öyle bir §ey oldu ki ben Tam haftası oldu : ;>1! r açlıktan bir tarafa kıvranup öle- yerlerse bana da onu yediriyor, gitmek, güneşin yalnız öz türk Allah ne verdiyse yeriz. Ne o- - Döşeli dayalı bir kapı. HU- kendimden ziyade onun üzül- Yırtmaç oğlu sahıd~ ~ 
ektim. Bunun da bir haddi var. hiç bir ııeydcn sakınmıyorlar. kanını ııittığı ve ıaha kaldırdı- lacak bir can değil mi?.. seyin ata eli açık, mert bir memesini istcmeğe başladmı. adama benziyor. Ned __j/ 

Bir gün .. Beş gün .. Bir hafta Hasanm ölümüne benden çok ğı Ankaraya, Izmi!' boyuna git- En son zoru zoruna razı oldu ve adam bilinir. - Sen üzülme hatun. Bengi- den pek hoşlandı. ~· değil ki! Aniş hatun da fukara- yas tuttular dersem fazla bir mek, orada çalIŞmak isti- sordu: - Ben ne yapacağım orada?. der çalışırım. Ne yapalmı .• Al- - Ah kızım .. O ·ııe ~f nın b':ri. Mallı mlilklü, parası şey ıöylemiı olmam! yorum. Ankara Hasanın kal- - Buranın zenginlerinden bi- Anit hatun yüzüme baktı : lah böyle iııtedi böyle yaptı. hafka 9ey .. Bir kend;,,ıc. 
kesesı~den ta~an biri değil ya. . . . . . . . . . . . . bidir .•. Türk kanmı kaynatan rinin yanına girer misin?. Hoca- - Ne yapacakıın kızını. Ço- - Herkes Hüseyin ağayı iyi Bir de bizim kızlara •• , 
O da ışte bu iki odasından beş Bilmiyorum ki ne yapayun? Bir p.hdamarlar oradan geçiyor, o- lık, çocuk terbiyesi filin (ibi bir cuklarla avunursun . Hamm1ara bilir. Yırtmaç oğullan dedin mi evin tavukları, ha onla! .....ı 
on kuruş, bahçesinden bir kaç işe mi girmeli? İş nerde? Kim rada yunuyor. Orada padlph iı. can yoldaşlığı edersin . .. kasabada birdir. j'[JIP' 
demet öteberi alıp yiyen bir ek- verecek?.. HükOmet itine ben yok .•• Rum yok. .• Yunan yok.. - Girerim... Dedi. Kendi kendime: - Eh •• Daha iyi ya. 8 



AI<StMDE S adyom ~KARŞISINDA-
.a" . 

iptidasında baslıyacaktır. 
prerraıaıaı ltteylafz Ttıl 

l~I TlYYlRE PiYANGOSD 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
ll TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
4(),()()() liradll' 

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

ve 10,000 ,, Bir mük~fat 
~bu klfdede cem'aıı • S,900 • numara kazanacaktır. 

Oz~atta [ 7] al d k b. · · d. · · d ~tkt . numar ı jan arma me te ı mu ırıyettn en: 
1tlııin,'~lttlizin 6 Teşrinievvel 929 tarihinden 1 Teşrinievvel 930 
5%00) ~?ar bir senelik ihtiyacı olan asgari (35,000) azami 
'!!' tıı(illak 0 ekmek 16 19 1 929 tarihinden 6 / 10/ 929 tairihine ka

İtııa1 asaya vazedilmiştir. Ekmek birinci nevi fabrika unun-
~4r ~.dilecektir. İhale 6/Teşrinievvel/929 tarihine müsadif 
, tır. E~ s~~t onda Yozgat Jandarma mektebinde icra kılma-
1 Vakkata ~çın bedeli muhammini üzerinden '107,5 temina~ 
1 Y~Ya han~ın Ya nakten hükumetçe muteber esham ve tahvı

,,'.' .•le icra k a tncktubu ita olunacaktır. Münakasa kapalı ~arf u
"'"11 olll1a\ 11ınacaktır. Pey süreceklcrin ticaret odası vesıkasıru 

naıne}'i :~ llıecburidir. Talip olanların mektebe müracaat ve 

~}IJlü~k;;a temdidi 
ı anı sa vilayetinden : 

'ıı ~ 13
533) lira 76 ku~ bedeli keşifli Manisa. Akhisar yolu 

. ~-....(~'kasası 28/9/929 Cumartesi günü saat 14 de kadar. 
~--~ ııı 'l835 ) lira 35 kuru~ bedeli keşifli kasaba - Parsa yolu 
t~t teııı~n kasası 28/9/929 Cumartesi günü saat ı 5 e kadar mild-

i 
it tdilmlşdr. llln olunur. ....................... 

~.,ŞATiE 
t ~ llevı muharrik kuvvet tesisatı yapar. 

JV(aı nınuın ınü~ürlü~ün~en 
~l(j uıııum rn d 

llıUnaJı: • u urluj!;ii için lôzumu olan altmış ton kok kö-
llıartesı as~ ·a vazcdllcrek EylOlün yirmi sekizinci Cumartesi 
ı~ gunu saat b 

lttatıt 1 on e~tc ihalesi icra edllcceğinden talip olan-
lıltr an amnk ". . . . 

t tnCii . uzerc her gun Levazım ldarcsıne ve ihale günü 
rnenınc müracaatlan. 

MU.LIYET PERŞJ·:\lBE 26 EYLÜL 1929 

Bir çuk evsaflyle we e~cümle üçiincü vllewdekl il•· 
rekatı, ani olarak ileri afolışı ( akseleraayonu 1. hiiylik 
kadre ti ve gerek uzun yollarda gerekse kalabalık sukaklarda 
konlrol edilmekte kolaylığı ilcıBuick i hatırlat:ııı Mukeı 
( Marquette ) otomobilinde kf'ndine mıth•u• hir ıııe•iyt't 
nrdır 

Yeni ve zarif hututiyle,zengin reııkleriyfe •t' .arabanıı 
tecbi.tatındaki müteaddit teferruatiyle. Market (Marquettel 
arabası derhal göze çarpıyor. Onu 'takdir etmek iÇiıı • el
bette görınek lazımdır. 

'farket ( ~larquelle ) simdl~en Bnick ıı~entaları nez. 
dinde teşhir edilmiştir. Onn ~tkik •e en ufak teferrua
tına varıncaya kadar muayene ediniz UircksiyonH g~çi
oiz. O zaman. Uuick gibi kıymettar bir arabanın' bu ka· 
dar ucuı fia ın satılmasına hayret edcceksiniı. 

Market ( Marquetıe ) arabası, muhtemel fabrikasyon 
hatasına karoı bir seue müddetle General Moıo._un 

ıeıoiııat şubesi ıarafıodau garanti edilmiş olup tak,itle 
de İftira olunabilir. 

BUİCK - MARKET {JV[ARQUETIE) 
GE:SERAL MOTORS :llA)ll'L.\ Ti 

Umum TürlliY* Aunla.sı : 
OTO~IOBIL TiCARETi T. A. Ş. 

O. T. T . ..\. Ş 
8eyoilu latikl41 Caddesi '.lio. 2Ji · 11·~ı~t B O, 2U6 

Buick .i, halka en ıiyade .. 
uygun olan lüks arabalar 

sırasına idhal eden evsaf 

ve harekativle - temayüz 

eden Market ( Marquette ) 

kendisine mahsus bir me-

ziyeti olduğundan Buick

ten daha küçük daha ha:3 

fif daha ucuz ve fakat 

aynı evsafı haiz bir oto

mobil arayanların arzula-

rını tatmin eder. 

Harp Akademisi 
kumandanlığından: 

<1455> numaralı Askeri memurlar kanunu 
veçhile hesap memuru yetiştirilmek üzere 
Harp akademisine mülhak Yüksek Levazım 
mektebinde dokuz aylık bir kurs açılacaktır. 
Mezkur kanuna tevfikan askeri hesap 
memuru olmak istiyen ihtiyat zabitlerinin 
Istanbulda ve taşradaki en büyük kuman
danlık makamatına ha istida müracaatları 
ilan olunur. 

Devlet ~emirJolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Bilecik ile Karaköy arasında Haydarpaşa Eskişehir hattının 

240-130 uncu kilometresinde vaki yayla viyadükünün karni.len 
müceddeden kagir olarak inşası vahidi kıyasi fiatı üzerinden ka
nalı zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 

Münakasa 14 Teşrinievel 1929 Pazartesi günü saat 16 da An 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edecekler teklif mektuplarıru ve muvakkat terninatlarııu 
ayni gıinde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük kalemine ver
meleri lazımdır. 

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

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Devlet ~enıirJolları ve linıanları unıuıni rnaresin~en 
HaydarpaşAdan Cuma, pazartesi, Çarşamba ve Ankaradan Cu· 

martesl, Salı ve Perşembe günleri hareket etmekte olan 6/ 106 ve 
5 / ı 05 numaralı sür'at katarının 1 Teşrinievel 929 tarihinden itibaren 
her g:!in seyrüsefer edccejtl muhterem ahaliye i!An olunur. 

Gillette 
bıçaklarının 

sağlam Sheffield 

~mdcn ınoaıOI •• ,.derialıo 
pd kcü.lD bulwun1ıa her uman 
.. - oltl'lk !Olf olııb«.....ıd 
ıe"min cdet. 

Yola çıkmazdan cvvd bir .,.UO 
almanıo derbeur editLia. 

Gillette 
~--- -~~ 
Kiralık apartınıanlar 

Her ıürlil e•babı lstirahatı haiz 
apartımanlar müsait ftatlarla kirtlıkor. 
Galatada Tünel karşısında tOtQ.noU 
j. Sul<ln of<ıfldlye müraoııat. 

EnıniJel san~ı~ı mo~orıo~n~en: 
Kat'i karar ilanı 

MUzaycda Muhammin ikraz Merhunaıın cins ve nevUe Borçlunun 
~ıı.ıt bJmed No ~vlri ve miiltemllltı ismi 

410 1330 6133 Tarabyada Kömürcüdere sokağında Beyoğ 
lu caddesinde eski 1'4', 14 mükerrer ve yeni 
2, 4 numaralı yüz elli iki arşın arsa üzerinde 
kagir üç katta beher dairesi dörder oda, birer 
sofa, bir mutfağı havi iki daireli ve bir dükki 
.m havi bir apartımanm sekiz hisse itibarile 
bet hissesi Madam Kalyopi ve Matma
zel Atina 

J95 675 10021 Akaarayda çalarağa mahallesinde sorguççu 
sokağında eski ve yeni 25 numaralı yüz on 
arşın usa üzerinde ahp.p iki buçuk katta 

altı oda, bir sofa, bir kuyu ve bir mutfak ve 
yüz yirmi beş arpı bahçeyi havi bir hane
nin tamamı Fethiye H. 

74i 2036 1081 l Usküdarda Sinanpqa mahallesinde İhsani
ye sokağında eski 11 ve yeni 8 l numaralı 
288 aqm arsa üzerinde ahşap 3 katta on ye 
eli oda iki sofa 49 a11ın arsa üzerinde bir 
mutfak, bil' kuyu ve 532 arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Cevat B. ZeynepSezaH. 

395 1262 14403 Usküdarda Pazarbaşı mahallesinde Nuhku 
yusu sokağında eski 38,38 mükerrer ve ye
ni 16, 16, 40 numaralı 180 arşnı arsa üzeri
ne bir katı kagir iki katı ahşap olmak üzre 
üç katta on oda, iki sofayı ve doksan arşm 
arsa üzerinde bir mutfak ve bir odayı ve üç 
dönüm 1330 arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Salim B. Bahtiyar Emine Şayan 
Hanımlar 

260 1365 14821 Kartalda Maltepe ka.rye.Iİnde Mezarlık civa 
rmda 48 numaralı yüz doksan iki arşın arsa 
üzerinde bir katı ahşap bir buçuk katı kagir 
olmak üzre iki buçuk katta sekiz oda, bir so
fa, bir mutfak ve yirmi beş arşın arsa ürerin 
de ahşap iki katta bir oda, bir • mutfak, bir 
kuyuyu ve bin beş yüz elli beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Yusuf Ziya, Ali 
Haydar ve Ahmet Cemalettin Efendil.er 
Zeynep Sabiha H. 

260 598 14926 Hasköyde Kiremitçi Ahmet çelebi mahalle-
sinde Kızılminare sokağında eski 1 1, 1 t mil 
kerrer ve yeni 11 13 numaralı biri yetmi · ar 
şm arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta dört 
oda, bir sofa, bir mutfak ve diğer otuz altı 
arşın arsa üzerinde bodurum katı kagir ve 
diğerleri ahşap olmak üzre iki buçuk katta 
üç oda bir sofa, bir mutfak, bir kuyu ve iki 
yüz kırk dört arşın bahçeyi havi iki hanenin 
tamamı Hafız İbrahim B. Fatma H. 

120 372 15196 Unkapanmda Yavuzersinan marallesinde 
Sağrıpçılar sokağında eski 24 ve yeni 20 mı 
maralı otuz yedi arşın arsa üzerinde kagir 
iki katta üç oda bir sofa ve dört yüz altmı!J 
üç arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 
Fatma H. Sükrü Rf 

122 240 15355 Haskö,'de Turşucu mahallesinde Turşucu 
sokağında eski 36 ve yeni 40 numaralı yet
miş sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki bu
çuk katta dört oda iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu ve yüz altmış altı arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Talit B. 

285 1385 170911 Usküdarda İcadiye mahallesinde eski Suba 
şı ve yeni Eftik sokağında eski ve yeni 18 
numaralı 144 arşın arsa üzerinde ahşap 3 
katta sekiz oda iki sofa ve 18 Brfın arsa üze 
rinde ahşap bi.r ka•ta bir mutfak ve bir ku
yuyu havi bir hanenin tamamı Leon Ef. 

205 901 17260 Yedikulede Fatih Sultan Mehmet mahallo-
ainde Demirhane caddeeinde eski un ve ye 
ni 209 numaralı 110 arşmaraaa üzerinde k1 
gir iki katta üç oda, iki sofa, bir mutfak bir 
kuyu ve 142 arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Ali Rıza ve Mehmet Hayri Beyler 

22~ 923 17786 Usküdarda Valideiatik mahallesinde Çavuş-
deresi sokağında eski 60, 62 ve yeni 74,7t5 
No. altmış üç a11m arııa üzerinde ahşap iki 
katta üç oda, bir sofa ve seksen arşın arsa il 
zerinde ahşap bir ahır, bir oda, bir mutfak 
ve yüz kırk dört arşın bahçeyi havi bir hane 
nin tamamı. Naciye H. 

235 792 18939 Kadıköyünde İbrahim ağa mahallesinde Ca 
miişerif sokağında eski ve yeni 1 S numaralı 
yetmiş iki arşın arsa üzerinde ahşap iki kat 
ta dört oda, bir sofa, bir mutfak ve elli altı 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Meh 
met Ef. 

1055 1588 19038 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Ha
sırcıbaşı sokağında eski 5,5 milkerrel' ve ye 
ni 1, 3, 5 numaralı biri iki yüz arşın arsa ü
zerinde ahşap iki katta on iki oda, bir sofa 
diğeri yüz sekiz arşın üzerinde ahşap iki kat 
ta üç oda altında bir ahır ve yüz yirmi arşın 
arsa üzerinde ahşap bir mutfak ve hımuınu 
ve bin yüz yetmiş iki arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı Makbule H. 

12954 1.513 Büyükadada Sıvacı sokağında eski ve yeni 
4,8 No. ahşap kısmı yüz seksen arşın arsa 
üzerinde yarım katı kagir iki katı ahşap ol 
mak üzre iki buçuk katta sekiz oda, iki sofa 
bir mutfak, üç kuyu, altını~ arşın üzerinde 
bir sanuc; ve otuz do~ arşın üzerinde dört 
oda ve kırk arşın üzerinde bir oda üç kulübe 
ve dokuz bin dört yüz doksan bir arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Ali Faik B. 
Fatma H. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı enılak hi
zalarında g~s~erile":. bed~llerle talipleri üzerinde olup 5 Te rini
ev11l 929 tanhıne musadıf Cumartesi günü saat on bu uktan itı
baren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda (kıymeti 
muhammenelerini geçtiği takdirde) kati kararlarının çekilmesi 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur gilnde saat on 
altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemesi ve saat on altı
dan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edi!miyeceği ve 
mezkılr emlAke evvelce talip olanların kati kaı-ar esnasında hazır 
bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki 
taliplerin mllsayededen çekilmiş addolunacakları lüzumu ilan 
olWl!ll'. 



BİN SÖZ 
B1R RESİM 

Seyrıscfain idaresinin Haliçteki tamir labrlkasınıo tamirden 
sonraki ball (Yazısı birinci sahllemlzeedlr) 

Dası a NO. ismi Pederinin ismi 
77 Gllzin H. Ziya B. 

Sınıfı 

8 

IJNSiNE 
lllilliyct 

HANELERİNİZİ~ 
Mefruşatı 

46 Emine ,, Muzaffer ,, 
78 Mukaddes ,, Şerafettin ,, 
69 Fatma ,, Zeynel ,, 

2 

2 
ı 

haftalık posta~ı Aşağıda yazılı malzeme ilan sırasıyle alınacağından .taliplerin ı 
Bu kere senelik havuz, tamirat ve 30 Eyh'.il Pazartesi günü pa3arlığı yapılmış malzemenın tekrarı 
telvinau yeni birinci ikinci aınıf ka- na meydan verilmemek için- gösterilen saatlerin başlangıçların 

Salon takımları 
Ve alelumOm • i' 

DahiJi tertibatı ~ 
92 Hayriye ,, Ahmet ,, ı 

1 
maralın yapılan güvute yolcusu için da isbatı vücut etmeleri ilan olunur. 

20 Münevver ,, Feyzi ,, mahfuz mahalleri havi Oğleden eve): saat 9 - 12 

I"NQ'" NU" 2 650 Kg dublu T demiri (10) (14) (18) metre 65 Didar ,, Muzaffer ,, 
48 Fethiye ,. Ahmet ,, 
87 Mübeccel ,. Vecihi ,, 
39 Muazzez ,, Sabri ,, 

ı ~7 Pakize ,, Muştak ,, 
ı 14 Leyi! ,, Ahmet ,. 

Kandllll kız orta mektebi mttdürlüğOnden: 

1 

1 
ı 

1 
ı 

1' 

vıpuru Eylülün 26 ıncı gilnil aktı

ını Sirkeci nhnmındın hareketle ; 
Akçışehlr, Alaplı, Ereği~ Zonguldalc, 
Bartın, Amun. korucışile, Cide is
kelelerine nimet ve avdet edecelQ!r. 

Milrıcut; Eminönü İzmir So
kak No il Ahmet Yekta vıpurlan 

idaresi. Tel. lst 1399 
Dosya numaraları ile isimleri yukarıda gösterilen Hanımlar 

Jeyll meccani müsabaka imtihanında muvaffak olmoşlardır. 
__::..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .................. . 
lzmlrde eczacıbaşı Süleyman Ferit müstahzarat ve ıtriyat fabrikasının 

F8rit diş suyu ve 
diş macunu 

rit dış macunu ve suyu kullananlar ağızlarında duydukları 
ferahlıkla incile~en dişlerinde daima sıhhat tebessümleri hissederler. 

Deposu: lzmlrde Şifa eczanesi 
Toptan sanş mahalli: lstanbulda Mehmet KAzım ecza deposudur. 

~eyriselain 
Merkez Acentası; Galatı köprü 

bı,ında. Beyoğlu 2362 Şube 
ıcentell! M ıhmudlye Hını ılntda 
btanbul 2740 

lzmir sü'at postası 
( Gillcemal ) vapuru 27 

Eylül Cuma 14,30 da Galata 
rıhnmından hareketle Cuma 
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur -
Tra~zon i~inci postası 

[ IZ\llR J vapuru 26 eylül 
perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Sıımsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek vı: Of 
Trabzon Polathane Glreson 

Devlet ~emir yolları ve limantarı umumi rnaresin~en: ~~~:y::~:.~::~~e~~:~~ti1;e· 
Haydarpaşa - Pendik Banliyö hattı yolcularınm nazarı dikka •------------

tine: ıf • 
1 - Haydarpaşa - Pendik Banliyö hattı katarlarına mahsus 

( 11) numaralı fevkalade muvakkat tenzilatlı yolcu tarifesine 
tevfikan ihdas olunan mıntaka biletlerinin 1 Eylfil 1929 tarihin 
den itibaren satışma başlanmışur. 

2 - Mezkur tarife mucibince (Haydarpaşa - Göztepe) kısmı 
birinci (Erenköy Küçükyalı) kısmı ikinci ve (Maltepe-Pendik) 
kısmı da üçüncü mmtaka itibar edilmiştir. 

ANTALYA P~STASI 
(:\NAFARTA)vapuru 29 EylOJ 
pazar 1 Oda Galata rıhnmından 
hareketle lzmir Gilllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkôr 
iskelelerle birlikte Dalyan 

ı farmaris Sakız, Çanakkale Ge
libolu ya uğrayarıık gelecektir. 

3 - Y okular gidiııı biletlerinin müşir bulunduğu mıntakanın 
münteha istasyonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidiş ve 
dönüş biletlerinin dönüş kısımları üzerinde muharrer muvasalat 
istasyonununun tabi bulunduğu mmtaka dahilinde de istedikleri 
istasyona kadar seyahat edebilirler. 

4 - ~e~kftr tarifenin ihd~sın?a (kızıltopra~ ile Su~diye) rTAVlL ZADE MUSTAFA 1 
arasındaki ıstasyonların kurbıyetıveyolcukesafetı nazarıdikkate ve biraderleri vapuru 
alınarak yolcuların iki mıntaka ücreti vermemeleri için (Kızıl- Mnnlazam Ayvalık Ekspresi 
topr~k - Suadiye) kısmı da aynca bir mıntaka olarak kabul edil- S } A 

mıştır. ,. e amet 
5 - (Kızıltoprak - Suadiye) mmtakasma ait biletleri hamil 

yolcular. katarların seyri istikametine nazaran ancak Kıztltoprak vapuru 
ve Suadiye ye kadar gidebilirler. ' 

Ke:> fiyet muhterem halkın malfunu olmak üzre tavzihan ilan her perşembe akşamı Sirkeci 
olunur. rıhtımından haraketle mutat 

Çamlıca Kız orta mektebi müdürlüğünden: 
\leccanilik müsabaka imtihanını kazanan hanımların isimleri ışada gilJterllml~tfr 

Namzet N ismi Mektebi 
20 Süheyla H Çamlıca 

280 1 latlce H. Çamlıcı 

99 Seniha H 42 inci ilk mektep 
23 Hadiye H. 22 inci ilk mektep 

iskelelerine uğradıktan sonra 
cuma günu Edremit ve Ayva
lığa muvasalat ve pazar günü 
Ayvalıktan hareketle pazartesi 
lstan bula avdet edecektir. 
Mahalli müracaat; Yemiş Tavilzade 
biraderler. Telefon lstanbul 2210 

180 Refia H Çamlıca 
274 Nesrin H. Çamlıcı DEVREDİLECEK İHTiRA 

BERATI 
80 Nebahat H. Kadıköy Gazi tik mektebi "Fotografi alatının islfilıatı" hak· 
5 Belkıs H. Muhtelit kız orta mektep kında onbeş sene müddetle sanayi 

4fı Nahide H l 25 inci ilk mektep müdüriyetinden 5 Teşrinievel 1925 
44 :Vledlha H. Çamlıca tarih ve 350 - 361 numero tahtında 
4 F'ahriye il lstanbul kız orta bir ihtira beratı istihsal kılınmıştır. 

31 Firdes H. Kadıköy kız orta Bu kere mezkfir berat fruht veya i-
53 (;atma • ·ihal 11 Ortaköy şehir yatı m. cara verileceğinden iştirasına veya 

isticarına talip olan zevatın İstanbul-
106 ismet il. lsıanl-ul kız lisesi da yeni postahane arkasında Aşır E-
37 Aliye 11. 1. 25 inci ilk mektep fendi kitaphane sokağında Türkiye 
60 Nusret H. Ü 7 inci ilk mektep Han 19 - 22 numerolarda mukim 

--------.M:.-rE°'S"U-,.-L"M"'U,.-;rD;;;U;;;:;R:--:-B~U;;R~H;-A::-N=E:;-;D=o""ı"'N-- ;;:'~~~~stok efendiye müracaat eyle-

5 .Adet Galvanizli gaz borusu dirseği 3/4 
5 Adet « « « deve boynu 3/4 
8 Ade.t « « « T si (3/4) (2) 
1 Adet Nihayetsiz vidalı tefazuli palanga 2000 Kg 

40 Taknn Şimşir kalem (kil işleri için) 
30 Kg Moskof taşı 

3000 Kg Üstütlt (renkli) 
100 Adet Yaba sapı 
500 Kg Galvanize saç 1, 1-2 X 2000 X 1000 

10 Adet Çadır lambası camı 
9 Adet Çekme demir gaz borusu için tapa (iç 1, 1-2) 

10 Adet « « << « rediksyon nipeli 1, _l-2 
1 Adet ip merdiven 10 metrelik 500 m/m 

20 Adet Karpit lamba memesi çift 14 litrelik 
40 Adet Havlu bileziği 
7 5 Metre Yangın tulumbası için rakorlu boru alıcı lastik 

48 X 52 m/m 
8 Adet Kristal cam 0,0Q7 X 0,80X 1,20 
1 Adet Otomatik numaratör 

150 Metre Bez hortum 80 m/m 
50 Adet Pas çıkarmak için tel fırça 

15 Adet ahşap su fıçısı 
.J.00 Metre Balata kayışı 100 m/m 

1 Adet Bez şerit metre 20 =ctrclik kutu içinde 
1 Taktın Hina muhtelif. 

ı Oğleden sonra saat 14 - 17 
1 Adet Resim tahtası 50 X 65 
1 Adet « sandalyesi ( devvar) 

50 Adet adi sandalye (hezaran) 
2 Adet Yeşil masa çuhası 1300X 2000 m/m 
5 Adet İster 2500)(1300 m/ m 
1 Adet Keten perde 
7 Adet İster (1,20 metre genişlik) 

180 Metre Linelon 3 m / m 
50 Adet Ampul edison normal 220 X 200 

2 Adet Elektrik zili (büyük çanlı) 
41 Adet Kalın sünger kağıdı 
64 Kutu Tel raptiye (küçük) 

1 Adet Perger takımı (orta) 
150 Kg Hususi motör yağı 

1 Adet Teodolit aleti tamiri 
1 Adet cep tesviye aleti tamiri 

25 Şişe Kırmızı istampa mürekkebi 
ı Adet Kütüphane (Kroki mucibince) 
l Adet Cam kalemlik (siyah kristal) 

800 Ayak İnce maröken deri (iskayver) 
100 Ayak Ala " 11 

20 Metre Atlas 
10 Adet Küçük yastık yüzü 
12 Adet Otomobil iç ve dış lastiği 30X 4-50 

3 Adet Tulum elbise (kauçuk) 
50000 Kg Demir için dökmeci kumu 

10 Adet Yağlı boya samur yazı fırçası 7 X 75 
4 Adet Dinamo kömürü No, 52 

350 Kg don yağı 
2 Adet Demir aplik 

900 Adet Bergman kroşesi 7 ve 1 1 m/m 
4 Adet Sigorta elemanı tevzi tablosu için 

150 Metre Elektrik suplon tel 1X 2 m/m2 
15 Adet Tavan için rozas (çini) 
500 Kg Çinko üstübeç 
20 Top Birinci harman kağat 14/15 kiloluk 63 X 95 
30 Adet Üç hokkalı ahşap yazı takımı 

1 Adet Kristal hokka takrmı (büyük) 
264 Adet Fotograf levazımı (cam, rapit, filmpak) 

CCeOe 1 ler ak~am 12 kişiden mürekkep C8eOC 
TÜRK - AİLE - MUSİKİ - BIRLlC.i 

LONDRA 
BİRAIIANE ve LOKANTASINDA 

wwwwwwww+ terennüm eder ~ 
Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs ha•tıılıkları mütehassısı 

doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yerebatan Hacı 

Süleyman apartımanında Cu
martesi, Pazartesi, Çarşamba 

ve Perşembe. Tel. lat. 3035 

i LAN 
Fethiye civarında Göcek ha-

valisindeki 
mak •,c 

maharetle 

tesisRtımızda 1 lana 
Buldok traktörlerini 

kullanabilecek 
şoför arayoruz. Taliplerin 4ü neti 
Vakıfhan, 4 ilncü kat No 28/29 
mürm;ııatları 

PSALTi 
MUes•esatını ziyaret ediniz 

1
; 

Orada zevki selime muvalık, zerafet ve tarzı ımaıdo 
yetle beraber en elverlşll llatlan bulununuz " 

hiç bir mubayaa taahUdUnde bulunmay• 
Gidiniz, görUnUz ve mukaye•e edlnl•,1. 

Adres: Beyoğlu Kabristan ıokağı Belcdlye dairesi tal'f' 

Tlcarstbancslnln yeni otomadll 
fotoğraf maklnuı ttf'. 

BUyUk bir sür'at ve •Uhuletle idare oh• rt 
bu maklna bUtUn mUptedllerln kullanm•I' 
IAzım gelen bir maklnadır. 

Bir kere basmakla .. BESSA ,, h~~ır olııl'' 
ikinci kere basmakla çıkaracajiınız o~ 
veya manzara tespit edllmlt Olur. OçUll f• 
kere basmakla resim tllm Uzerlnde çık• 

işte kolaylık ve sür'at 

"Bassa,. Voıgtlaender1:7,7 
anastlgmat ile mücehhez 
pek dakik hakiki bir Volg
tlender maklnasıdır. 

Fototraf maklnaları "atan 
bUtUn majiazalarda bulunur 9ılıııliıiiiiiı4!! 

Oetlel ~eınirJolları i~arei umuıniJesin~en; ,,ı 
tdarei umumiye muhasebat dairesi münhalAn için asgari(! oo)az•ıtl t 
lira maktu üçretle bllmusabaka memur namzeti alınacagınd•\ ~ 
kabulü havi l!Anat lstanbulda köprü kişeslle Haydarpaşa iş. ~ip :il.:I 
haline Ankarada keza istasyon binasına talik edilmiştir. 1'•1~~. 
!arın şahadetname veya ıastilrnamelerile nufus ve terhis ".fJ 
ve Polisten musaddak hüsnühal llmühaberlerlle birlikte ( ~) ~I 
evvel 929 Salı gününe kadar !!Anda tayin edilen mahalle e ıt1 / 

atları. __../ .....ıııı 

Enzarı ammeye 
lıf' ~ Muhterem eballmlzln sthhadpl nazan ldbare aıars ad~ 

kallde dikkat ve fttna ile lflemeğo batladığımız ve ' ıll 1 
,dol 

seven ve koruyan münevver halkımızın mazhan rdb 

çok az bir zamanda kazandığını ispat eden fevtaıade ~ 

Büyük ada rakısıl1!-· 
glrdllğll teveccllbton dolayı şimdiye kadar ŞIRA}( ~ 
aıtında çıkarmakta oıdutumuz KONYAK, yO'f ,ı
ve ROM u da badema BÜYÜK ADA Jlrfll

1181 ••f 
tında piyasaya aovketmekte olduğumuzu mubtereın .,e d"~ı· 

·cıı e 
metli mlltterllerlmlze arz ve devamı teveccllhlertnl rı (la 

ÜYÜKADAMÜSKİRAT fabriktll~~' 
ız• 

• Galata-Beyazıt sokak numcro (35-37) Tel. BeyoğlU 

Leyli ve nehari 

""' ıı~ 
11• 1 , 8rı 

tall sıııı . 1 
•• b~ ,,.e ~ 

Bütün sınıflan teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt . 1 ıcl 
d 1 ·kıcdır. rı: 

işlerine h~r gün s•at IO dan l 7 ye kadar devam e i ~c.. IJ d<'ıl< 

rinievelde sınıf yoklamalanna ve 5 teşrinievel cumartesı grın 
haşl•nacaktır. 

Telefon: lsı. 1995. 3496 
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