
COMA 27 Eylül 929 

~Rllmlll!IKJHlllllUK 
idarehane: 

1'ttnbu~ Ankuı caddesl, No 100 

Telgrd adre!I: A Telefon numaralan: 

lscınhul, Milliyet ' lstanbu~ 3911 -3912-3913 
zartfı }'t n•atl:aaya ait hususlar için mfldirlytlt mürotaaı. tdllmt1idlr. 

üdddl ft(tn nushalar 10 kuruştur. Gelen evrak geri ı.·trılmtz. 

__ -~-•h••• 5 HllllJl'"~··~ 

Bir nokta meçhul: 
Bileciğe nasıl gitti'? 

Bilecik hastanesi başhekimin

den ald1gımız telgraf ta 

meseleyi halletmiyor! 

1 Art ... 

" il • 

ilrretleri 
hukııkıı mııhfnzfar 

tııın taı·lfüil 
ll•cl Solıi{N• Sıvl'ioı ! 

~·et 
l•c4 

., 
jtJ 
/il) 

l!J ı 

Yunan emlakine vaz'ıyet kararı geri alındı 
~----------.;.._ ____________________________________________ __ 

Cemal Hüsnü bey 
yarın geliyor 

Almanyaya gidecak 

tetkik heyeti 

1 1"'asfiye ı-~--G~~iH;~··-ı Yen_i __ E_min 
Düyunu umumiye- • !eısıeünıhur Gazı Hz. i MaarifEminlioi 

nin tasfiyesine : dun sarayda lsllrahat ; t"ı 
: buyurmuşlar ve hiç bir i Hamit ve Saffet B. 

başlanacak : yer teşrif buyurmamış- ; leri tilki i 
• lard:r. ; n namze er 

Hükfımct heyeti bu hafta 

geliyor, Dainler vekaleti 

İşsiz bir daire halirle gelen 
Düyunu umumiyenin tasfiyesi 
bitmek ü::redir. 

Bu hafta içinde hükfunetimiz 
namına tasfiye işile meşgul ol
ması mukarrer heyet şehrimize 
gelerek faaliyete geçecektir. 

Düyunu umumiyede memu
rin kadrosu 600 kişiden 30 kişi
ye indirilmişti. Henüz vazifele-

i bnşvekll ismet Pş; Hz. •ı söyleniyor 
: dün sabah lstanbula in- -
imııter ve Beyoğlunda diş-• Nişantaşında yeni bir mckte-

ı çl Hamit Beyin kabine- i bin temel atma resmi yapıldı 
ı sine giderek dişlerini te- - --- -
t dav/ etlirmişlerdlr. Mü- .Maraş meb'usluğuna namzet gös-

1 
t k b 1 t p 1 terilen Maarif emini Behçet beyin ye ea ı en sme ·f· sara- rine Mülkiye müdürü Hamit beyin 
ya gelmiş Gazi Hz.nl tayin edile~eği yazılmıştı. Maarif cr-
ziyaret e/mi"I dlr. ~ndan b~r.za.t bu me~·e.ıc e!rafında 

v er • bır muhamnmıze demııtır iri. 
••••••••••••• .. • .. •• ...... H" .t be . . 1 •· 

T hk 
'k - amı yın emın o acagını zan a } at netmiyorum. Çünkü Hamit B. evelce 

rine nihayet verilmeyen bu me- K . . 
murlar, Düyunu umumiyenin adnye H. meselesı-

teklif edilen bu va2ifeyi kabul etme
migti. Henüz bu tayin baklanda hiç 
bir maJUınat gelmemiştir>. 

Diğer taraftan yaptığımız tetkika
ta göre Behçet beyden inbilaJ eden 
cminliğe eski maarif müdürü ve er
kek muallim mektepi müdürü Saf~t 
beyin tayini kuvvetli bir ihtimal da
iıilindedir. 

' son hesaplarrru tetkik etmekte- • d · 
dir. Paristeki idare meclisi na- Illll Iğer Safhası 
mına direktör vekili M. Lökaye 
bu işlere nezaret etmektedir. 
Yakında bu müessesenin ev-

• 

Kadroda yeni tebeddülat 

yapıldı 

Hikmet bey henOz 
bir şey bilmediğini 

söylüyor 
~--

Adliye ba§ müfettişliğince, Kadri
ye Ha~m tahkik~tını idare etmit o
lan eski altıncı mustantik Hikmet B. 
hakkında takibat yapılmaktadır. Bu 
mesele etrafında buı kimsek-in ma
lUmatına müracaat edilmiştir. Di.: 1 bu 
tahkikat hakkında fikrini öğrenmek 
üzre kendisine müracaat ettiğimiz 
Hikmet B. demiştir ki: 

- Bu tahkikatın yaptldığı'lı ben 
de si2in gibi yc~i duyduı~. Henü2 
bana bu meseleye dair bir şey sorul
mamıştır. 

- Bu tahkikat hakkında ne düşü
nüyorsunuz? 

- Ben vazifei vataniye ve kanuni-

NlŞANTAŞINDA MEKTEP 
Niıantaşında in~a edilecek ilk mek 

yemi ifa ettim. lstirabatı kalp içinde- S .ll I r 
yim. Boyle memleket ve vatan işinde . . a'.,e ,,ey 
herhangi bir sorguya çekileceğimi ak tebin temeli dun sa~ atılmıştı! 
Jnna getirmemiıtim. Temiz bir vic- Tcmelatma merasıminde Vali Ve· 
dan ve kanaatle vazifemin her yerde kili ve Şehremini Muhiddin, Abdül
ber türlü bcu.bını vermeye lmade- hak Hamit, Istanbul mcb'ualarından 
yim.> Tevfik Kimil, Ziyaeddin beyler ile 

Hikmet B. hakktnda yapılacak tah Vil~y~t daimi cncilm~ni aı;a~ı, .Maarif 
kikatın neticesi ne ıekilde tecilli e- Emını Behçet, Maarif Mudilril Hay
deceğini tahmin ettiği &ualine kartı dar beyler ~~unm~şla_rdır. . 
da demittir ki. Vali Vekilı Muhıddin Bey, temelı 

' V if d b. b. ku 
1 

atarken kısaca bir nutuk irat etmiş 
- .. ~z. em e. ıç ır. ~u~u~ o - ve yeni mekteplerin maarif hayatın~ 

ın:'dıgı ıçın tahkikat netıcesını dil~~n da ki terakkimi2de mühim amil oldu
ınıyoru_m. ;'3~ D?.emı.e~et ve vatan ı~ın ğunu söylemiştir. Bundan sonra ba
d~b:"ab~ıfesınıb buanü 'ulifa eddilen .1.><~ak zır bulunanlara büfeden çay ve pa&ta 
gı ı ~ 13 ~ mes e ecegını ikram olunmuştur. 
lıma bile getırmem.• __ _,. __ ..., __ _ 

vEatLEN ısTıoALAR Altı Teşrin 
Hikmet B. aleyhine bu tahkikatın 

sui kast meselesinin tetkiki etınasın
da takip ettiği hareketler için Kadri
ye hanımın zevci Faik B. tarafından 
verilen istidalar üzerine açıldığı tah
min edilmektedir. 

MAHMUT ESAT 8. 

Kurtuluş bayramı 
programı tabediliyor 

Adliye vekili Mahmut Esat B. 
M0/11 Vt Sabri fl....frtr dün saat 15 de adliyeye gelmiş ve 

latanbulun Kurtuluş bayramı olan 
6 Teşrinievvelde yapılacak olan me
rasim için fırka, kolordu ve Emane
tin iştirakile bir proğram tanzim e. 
dilmiş ve tabedilmek üzre Emanet 
matbaasına verilmiştir. 

Barem kanununun tatbiki dolayı- müfettişlik odasına gitmiştir. Mab-
sile Mülkiye müfettişliği kadrosunda mut Esat B. adliyede akşam geç vak- lTAL YA ATAŞENA VALi 
buı terfi ve tebeddüller olmuştur. te kadar kalmış ve bir çok 2iyaretci- Tabtelbahır fil1>su kumandanlığı-

Müfit, Sabri, Hacı Hüsnü beyler )eri kabul etmittir. na tayin edilen İtalya sefareti ataıe-
başmüfettiş olınuslardır. Hacı Hüsnü Dün adliyede vekil beyi Papa Ef- navali M. Maroni dün memleketine 
Bey, mezun bulunan Mülkiye teftiş tim ziyaret etmiıtir. · gitmiştir . 
heyeti reisi Mustafa Arif Beye veka· .................... , ........... " ..................... ," .... _ ......... , ... ,_ .. .._._, .. , ........... -

Jet edecektir. Sığırtma~ Mustafa Gazi 
Bütçe müsait olursa her vilayette T 

bir iki müfettiş bulunacaktır. Kadro- Mustafa Kemal'e göre .. 
da 19 müfettiş vardır. 

Kendisini öldürdü il pazarlık etmeğe geldim. Şöyle baka-

Sığırtmaç Mustafa her fukara köy- lım ne istersin? 
ANKARA, 26. (Telefonla) - Ya- ' ı·· - "b" rtm d 1 k kan Çocuk bir müddet dı.işiınüyor ta-

rın ak k" t" ı ·r · Ada yolunda b"r ı"nt·h u çocugu gı ı s a, a a • sız- · ' ~am .. ı ıre~. e m;ıan vekili Ce- 1 1 ar lık ile hastadır. Canlılığı yalınız göz- şıruyor, ıonra kestinp atıcı bir ta-
ma! Husnu B. muşteşar Kemal Zaim .. .. .. . vurla: 
ve mektepler m"•esı" .. d .... l ·ı Dun akfllJD köpruden aaat 17 de lerınde ve kafasında toplanmııtır. O- B •-"L 1 d. - mu uru smaı . · dir ki dah b. da b - en ,. ..... ya o amam ıyor. 
Hakkı beylerle birlikte lstanbula ha- kalkan ada vapuru kız kulesi açıklan n~n ıçın_ . a on ır yaşın .u - Neden? ' 
reket edecektir. Kemal Za. 1 na ııelcliği eınada Anasyan isminde vucat bın mihnetten artakalmı§ bır - Dab k ... ._ .. d d 

un ve s- bi R k eli • • d . d .. cudu kadar kavruktur Şe- a uçugum e on an. 
mail Hakkı beyler lstanbul'dan gi- Vr ~ ~:ı .;::'' eruze atmı!br. ~a=~evu muhabbetin kaynağı .olan - Yaparsın cannn, hele bir düşün. 
d.erek, Alam~ya, A.vusturya, Maca- aplı:".ı er d rmu~ j tahamyat Büyük İnsanın kalbi Müstesna bir Küçük çoban gene mülaba2a-
rıstan da Guı muallım mektebi için yapı l~,a. a ~ese~. u unamannftır. karun kuvvetli bir karakterin bu ya dalıyor ve soruyor: 
alatı dersiye, Jaburatvar, mektep a- ~nasyarı nın _hır muddet evel otomo- ze • nde mahvolu itmesin - Bu kahyalık dediğin şey Arna
tely_eleri için tetkikatta bulunacaklar bıl altı?da ek~entı"hk:ırıstı~ı; acı1sınılına da ~~1; 0~:dı. Onu lstanb~l'd~ bir sıh~ v~t çobanlara filan kumanda etmek 
ve atelyelere levazım tedarik .. - yanamıyara ın ar e baı an at lf . . . . mıdir? 
b 

. ve mu tır bat yurdunda, tıbbın şıfaverıcı elıne · 
ayaa edeceklerdır. Bu seyyabat bir · t d. tt" ş· di b k · b'ld. •. · - Evet, işte ondan ibaret. 

ay de d kı· K 
1 

z ev ı c ı. ım , er eım ı ıgı gı- Ö 
vam e ece ır . ema aim B NAFİA VEKİLİ RECEP 8 . b" M 1 f • .. d · b. - yleyse yaparım. 

bu müddet esnasında buı tetkikat: ilı us a _a nın vucuhu eni zendg~n b~r Sığırtmaç Mustafa da alacağı va 
ta bulunac k e 1 ·ı H kk N f. ekili Recep bey du··n t tki a e çocugunun mu ar o ma ıgı ır . •. • a v smaı a ı B de a ıa v e • d"kk t ·hı· · · d · ·ı · zifeye karşı gösterdıı;ı vicdani dikkat 
A kt ·· ı · · · ka d t • t• R be ı a ve ı ımam ıçın e ıyı e~ıp 

vr1.1;pa I"?e ep .?1uze erının tarzı te- . hna evam e. mış _ır. e~e.p y en düzeli or nekadar büyükse pazarlık hususun-
ıekkülle~ı ve mu2eye ait buı esas- zıyade rıhtım şırketı mesailıle meş- '. · . •.. . .. . daki kanaatkarlığı da okadar şayanı-
ı_a_rı tetkik edecektir. Maarif eminli- gul olmaktadır. Gazı ~~zretlerı ~çilcuk hımaye- dikkattir. Küçük çoban bu ağır va-
g• tarafından açılmış olan muallim (J kerdelenı:ıı sık sık . "l'.aret .buy~ru- zifeyi ayda dört lira gibi hiçten bir 
muavinliği kursu imtihanı yapılmış- BU G N yorla~. Bız.zat ker;ıdılerınden il"k zıl'.a· ücret mukabilinde kabul ediyor. ı,a. 
tır. retlcnne aıt ıu pıtoresk tafsılatı dın- kin Gazi Hazretleri soru orlar. 

!edim. Geçenlerde bir gece bastaha- _ Pekı· bu para se · yb h · h 

Mektepliler 
müsabakası 

2 inci sahifemizde: . rif . 1 s · tın M nın u asta a-
neyı teş etmı_ş ekr. ıglır aç .. uds- nedeki masrafına yeter mı'> 

ı- Politika f ı k d · ta a u acı emır aryo asının ıçın e Mustaf .. 1 .. 
il- Son haberler bir (Lama) aekinet ve vakarile ya- O a gene gu um~eyor_: 

3 Ü Ü bil 1 d B.. ··k b · · · .. .. - nu sen vereceksın dıyor 
ne sa em z e: tıyormuş. uyu amısını gorunce De k k" kü '"k b ' kad · 

ı- El:onoml beyaz dudaklarında hafif bir gülüm- me ı ç~ ço an şa an an 
•- !Mahkemeler beli · . lıyor. Acaba %Ckası başından geçen 
• seme muş. · 1 · 

4 üncü sabllemlzde: §U perı masa ının, şu barıkulada ma-

ı- Hın:a raporu 
2· • Ftlek 
J- Hiklye 
4- Roman. Aık cuneıl 

5 inci sııhifemlzde 
-1 Sinema alemi 

Yarın 
Mahalle aralarında 

- Nasılsın Mustafa? ceranın bütün şümulünü his ve idrak 
- İyiyim. edecek kadar da ince midir? Küçük 
- Sana iyi bakıyorlar mı? Mem- Mustafa şimdi değilse yarın bunu 

nun musun? mutlaka anlıyacak ve yıldızının ani 
- Memnunum, ama köye dön- parıltısında kendine görünen, kenclı 

sem daha iyi. lşler yüzüstü kaldı. naçi2 varlığı üstüne iğilip geçen Ulu 
- Zarar yok, Mustafa, zaten ben ~damın gözlerindeki ilahi cazibtyı 

seni kendi yanıma alacağım. Çiftlik- ! tıtreyerek hatırlayacaktır. 
te kfilıya olacakıın. Buraya seninle 1 Y AKUP KADRl 



2 MlLl.IYF.T ('l"\I \ ?7 r·:rı x·ı. 1929 

Polit;ka H AFT j L ( K 1 ~ M A L • • • ,,.,. • • · -, Jr~ - S' on Ha be t" 1 er 
c . .;,,,,., Ak••md• h;,;,. ·- "" zı ,.,.;o, l«•m•• "''= ~ l HARI ÇTEN AL~ IG iMiZ HABERLER .1 I İ kİisat Ve kilin İn t e ftiŞ! l-! 

muıniye içtimaından sonra te- dildiğine göre, İngiltere, Aıne- \; - 'J ANKARA, 26 (Telefon) - yapılmakta olan inşaatı \ ~· 
şekkül eden encümenlerin bazı- rika'nın 18 kruvazör ınşasma J. d A R d İktisat vekili Şakir bey Ziraat enstitüsü binalarını gezıı11 
!arı işlerini bitirmişler ve dağıl- razı olmuştur. Bu hesaba göre aponya a tina mektubu usya a yapılmakta olan inşaati teftiş etmiştir. 
mışlar; Bazıları da hala mü- arada 3 kruvazörlük bir ihtilaf A 1 · ç· ·h • ~f 
zakere ile meşguldurlar. Cemi- kalıyor. İrtişa işi .. t etızm maçları ın • .. t~la ~ Un resnıi ve yeııi tarife 
~~~~n t~~~:k::~~~!~! 1:1ei:~~: işi::ğe;r::!~at!~~~ ~:slihj:~ v Dort memleket iştirak etti Sovyet hukumetı bir ANKARA, 26 (Telefon) _ velde başlamasından bU tııl' 

l 
Muhalif oldugu için ATİNA, 23 (Milliyet) - Balkan nota verdı" G ku klık d 1 il lA "h b addı&A den birinci encümen bu mese e- ponya da karışmışlardır. Çün- • birinci oyunlar d.. Atin da başlad eçen sene ra o ayıs e ayı asının mute er .. fili". 

yı 11 kişiden mürekkep bir ko- kü Mac Donald Amerika'dan mı lekelenmiş? ve ayın 28 met gJ::'ünc k:dar dev..,.: . M~SKOVA, 25 (A.A.) - Tas A- indirilen un resminin müddeti edilmeyeceği tereddüdU 11~ 
misyona terketmiştir. avdet ettikten sonra Londra'da TOKYO, 26 (A. A.) - Baron edecek .. Bu sporlara dört takım işti- l~ bil~riyor: Haricil'._e. koınisc;rli· 18 Teşrinisanide bitecektir. Hal olduğundan bu hususta ıe 

Komisyon gelecek ikinci ita- bir konferans toplanacak ve bu Tanakanın başlıca mesai arka- rak_etti. Yunanistan 32 atletle, Bul- ~.~anrilm~n :e.!ılukten hu~e_tle~e buki yeni tarifenin 1 Teşriniev- yapılıyor. 
l k h 

· konf F 1 al d · eli ganstan 13, Romanya 19 Yugosla- gon e c .. uzre Alınan sefirine hır 1 nunda top anaca ve azırana eransa ransa, t ya ve aşlarından olan sabık şım_en. - vya 24 atletle iştirak ed~ktir. no~ tevdi etmi§tir. Sovyctler hükll- H , · · J • 
kadar bir rapor hazırlıyacaktır. Japonya da davet edilecekler- ferler n'.'-:rnı M. Po~a~ ırtı~aı A~na gazeteleri Türkiye atletizm ~ti bu notasında Çin lı:ıtaatilc muha ayvan Sel gISl 3Çl IY01 
Beynelmilel banka iJile meıgul dir. Fransa, eski İngiliz hüku- meselesı hakkında ısticvap edıl- heyctı davet edilmiş iaede buna cevap lıkta k_ul~n bey.u:Ruslann Sov ANKARA 26 (T 1 f n) _ !İktisat ekili tarafındal' ~ 
olan ikinci encümen de bu me- metile akdettiği bahıi itilafın ınek üzre bugün müddei umumi vermediğini yazıyorlar. yetlere aıt arazıye muntazam ve mil- ! . e e 

0 
v 

. h .. kA f A f d b . . . G Oyun sabuı hemen hemen dolmu - rettq> almılar yapbldanru beyan et- Hayvan sergısı yarın saat 17 de yor. seleyi gelecek içtimaa tc;rket- yenı . u umet tara ından kağıt tara ın an cel edilmiştir. a- t Da tlil • ş mekte ve bu iddiasına delil olarak 28 iŞ ~~r miştir. Diğer taraftan, teca- sepetıne atılmasmdan dolayı zetelerin neşriyatına göre, M. l:; ve ;;:zı :;1;~;':i:av::"' adam- vak"a z:ilaeylemelrte ve Çin kumanda- MALİYE VEKİLİ YIRTIK ve ESKİ~,~ A~ ~ İ 
vüze maruz kalan Cemiyet a- muğberdir. Bu itilifa mukabil Pogala 600 bin yen rüşvet ka- İlk günü oyunları YUl!a~ takımı- nının çin1i zabit ve askerlerinin de 1ZMIRE DÖNDÜ PARJU"~.ır ttiy 
zasma mali yardmı meselesini ivaz olarak elde ettiği kara bul etmiş olmakla ittiham edil- na müsait bir surette neticelenmişti. dahil b~undu~ çetel':rin . hududu İZMİR, 26 (A. A.) - Maliye ve ANKARA 26 _ yırtık !':J: 
tetkik ettikten sonra, Lord Ce- teslihatı hakkındaki müsaade- mektedir. M. Pogala aleyhin- Romanya takımı ile çok oğraşıldı. Yu geçmesın~ manı olmadtgrnı ılave ey- kili Saracoğlu Şükrü bey bugün ı d •· t·riım · tıaJcll"~ı ~ · 

C 
· · · · . goslav ve B ı t kımla ba ·· lemektedır. Bundan başka Nankin ve d"" b kt h . . arın egış ı esı Jı>'. "'rı cil'in kara silahlarının tahdidi karlığm Cenevre'de Lord ecıL dekı bu ıttıhamların 1930 senesı u gar .a rı, zı mus Mukten bük" "'- ti · · b bal niha saat ort uçu a şe nmıze av- Maliye Vekaletince haııt° ,J, , 'İir 

af d d ·ı . 1 • • • tesna safhalar hanç bırakılırsa bec ~ue ennın u e d 1 · · V k"l b Al •-'•JJ' ij ı.. hakkındaki teklifini müzakere- tar ın an münakaşa e ı mesı- ?•d.ayetın~.e ~apılac.~k.. ~urru halde iyi bir teşekkül arzetmerişıer- yet vermek için hiç bir tellbir alma~ et ey ~rruştir. e ı .• ey • talimatnamenin bazr nO"~ f ı.,_•Q 
ye başlıyan üçüncü encümende ne büsbütün hiddet etmiştir. ıntıhabat uzennde buyuk bır te- dir. Romanya takımı iki atlet daha dıklar~nı, ~u ~azıy~tten mü~cvellıt sancak ıst:ısy~nun~~ Vılayet ~-e için Ziraat ve 1ş bankalartılııı ~ 
çok hararetli müzakereler ol- Bu itibarla bu aralık Londra sir yapacağı zannolunuyor. Çtin g~n~erilmcsini istedi. Oyunların ne- mesuli yetın Çme a!t bulundug~ ve Fır~ er~aru ile mu~e~at mu- kirleri sorulmuştur. .ıd 'C!l\iıı 
muştur. Çünkü Lord Cecil bu konferansına yardım niyetinde kü M. Pogala muhalefet fırka- taıcı şudur: ~vyct kt ~<]anlı~ bı~ hadiscılc- ınessillen tarafından ıstikbal o- Verilen cevaplar talintJI~ nu "fi İ . il d -·ıdi F d · lih aki .•. . . ı-~~ Birinci tecrübede 110 metre ko- ın e errurunu men ıçın azurı ge en l fi · b k .• ~,'. · l tekli le, vaktile ngıltere e egı r. ransa eıuz tes a- sının t.. p. e~ıgı sıyasetın ~- şuya her talı:ınv!an birer ki . :..tt~k t~tbirleri ittihaz edeceği notada tas- urun~ şere erme 

1
u . a ~am esasla~ tamamile mutv 1 Cri 

Fransa arasındaki bahıi itilafa ti meselesinde tahtelbahirlerde lıca murettıbı ve naz.r.rudır. etmifti. Yunan atleti ile ııu! ;id'.ırl- rih edilmiştir. belebi~y~ tarfafınd~lmi~r Zp~las Talimatnameye tetab~~ ~r .... nu 
zemin teşkil eden bir meseleyi İngiltere ve Aınerika'ya müş- Fransada li bir rakip olan Sıcp atleti ilci mani- ~ı.-.-yad.a ta r zıya et ven ştı~. . ıy:a- yen kısımlar içinde Malir fi ·• tazelemiştir. Hatırlardadır ki külat çıkarabilir. İngiltere ve ayı da devirdiler. liı:inci seriye her fet esnasında ınemleketın ikti- kfileti tarafından icap ed~....ıı ~g 
eski İngiliz hükUmeti, Aıneri- Amerika, denizlere hakim iki bü Dedı•kodU t•~. ~si iştirak etti: ~~ Ren tahliye ediliyor sadi ahvali hakkında görii§ül- müller konulmuştur. Y'ııJJ"/ ~ 
ka ile bahri tahdidi teslihat yük donanma sahibi devlet sı- atlctı birincı, Yugosln atl~b ikin~ MAYANS, 26 (A.A.) - Ren era- müştür. Vekil Bey Pazar günü talimatname alikadarlııt' ~ 
müzakeratı akim kaldııh sırada fatile, deniz altından deniz üs- ~ .. l gel~. Bu Yarıtın so~u ııoyle netı- zisinde bulunan beynelmüttefilrin ha- Gükemfil vapuru ile Iatanbııla r · edil kti lıdiıı ,.- ı·r8n81J - .IS manya edendi: Yunanlı Mantilı:u 13 3/5, 1i komis . cindeki • ıg ece r. } Fransa ile bir itilaf akdetmiş- tünü tehdit eden tahtelbahre Yugoııla~•· M ad • tfi 4/5 · y~n. Vısbaden teh ~ hareket edecektir. FIRINCI• .. "'iN 1' 'lr, 

1n lttlll k k / •7 - ur OYtÇ • nı merkezine yalı:ında yerlqecektir. ~ Q' 
ti. Bu itilifta, Fransa gil- muarızdırlar. Bunun ya külli- ,a ı onaşu - Bulİkig~r ?ançc{bld7. 1 L k Salihiyettar mehafil, Almanyanm Kendi kendilerine fiat koyan KAZANÇ VERGİ "" ke..ı 
tere'nin deniz sili.hlan hakkın- yen il~asıru, yahut ta tahdidini du m U ? ncı tecru e e 100 metro 0 " o- meşgul eyaletler komiııerinin tarnruf ANK .ıı. v" mmıe1' r. · c 
daki noktai nazarını kabul e- istiyorlar. Fransa ise tahtelbah- şuda birinci Yunanlı, ikinci Roman- yapmak lüzumuna mebni ııu lı:omia- kitapçılar . ~~ 26

- gtif llıer11, 
diyor, İngiltere de bilmukabele rin bir müdafaa silahı olduğu- PARİS, 25 (~. A.) - M .. R•~· y~, .iki?"i seride de birinci Ywıan- yonla birlikte gitmiyeceğini temin c- np. sa.~ &rınc;ııardan ~, 
Fransa'nın talim görmüş ihti- nu iddia ederek ilgayı asla ka- ~g •.. Hava& Aıanııma ~ Po'?;~ar~ b, llcincı ~omaoyab kazandı. diyor. Bu karar, bir çok tenkitlere ıe· .ANK~R~, 26 ÇA. A.) -: ~a: len kuçük san at erbıl..-..11 [) 

ile mülibtı hakkında ıo_nderdi~ ~ Son ~.a! . oyunlar da Yunanlı bcp olmaktadır. arif vekfiletı, komısyon fıatını maa edenlerin kazanç ve!S"ır lıiJ . 
yat sınıflarmm hesaba katılma- bul etmemekte ve tahdide de mektupta, sabılı: baı~ekilin kendisine Franı:u!i .bır_ıncı, 11 2/S, Yunanlı Va BERLINDEKI KONFERANS beklemeden kendi kendilerine nin işgal ettikleri fırın i~:,, ~-
ması hakkındaki noktai naza- pek yaklaşmamaktadır. İtalya Fransız - Alınan muzalı:erabnuı res- makaa ilrincı 11 3/S, Romanyalı Geg içi f ko ki 1annı ıı· deli · . .. d . . ._..ı P' t • 

l 
· · C ·ı C d taht lbab · l · d F mi diploması tarikiyle neticelendiril- ery 11 4/5 ile üçüncü geldiler. N ıat yul? tap .. satı . g:ı . ennın Y~ e y~ı ""' ıl < rını kabul ey enuştı. ecı ' e- a e ır ınese esın e ra- mcsi ıazım geldig" ini .;;..1edigını·· · be- Vrüncü müsabaka olan uzun atla· PAR!S, 26 (A.A.) - M. H.,.. • .:-rt, çıkaran kitapçıların ısimlennı betinde vergıye tabi tu~.- ••·11 

nevredeki teklifi ile ihzari tah- nsa ile hemfikirdir. - , • e!" ;"" 
J 

, yan etmiştir. M. Poinc;arc, bu ._nıek- ma~ ~r!nc~~~~ Yugoslavyalı. Mu_".'- ~~r~ Nouvelle" gazct~e gönderdi- 1 resmi listeden ç~a Icaı:ar Maliye Vekaletince Deft 1'tik 
didi teslihat komisyonu tarafın- aponya ya gelince; bu dev- tup halı:kında Havas Aıansma gon~~r ~~ıç •.. ~nciligı Yunanlı Kariyofili, gı bir ~lı:tupta Berlindc toplanan vermiştir. Bu husus bır tamım lık1axa bildirilmiştir. ~ 
dan da kabul edilen bu mese- !et te Washington konferansın- diği tavzihnamedc M. Rethberg m uçunculugli Romanyalı Rop kazan- beynelmilel parlamentolar konferan- ile bütün maarif idarelerine bil- 'f . tq leyı tekrar ortaya atmış olu- da takarrür eden ve Londrada mektubunun kendi beyanabnl teyit dılar. Bunlaı: 1 metro 75 uzunluğun- sında bulunamadığına müteessif oldu diril ek b . ki lamı . . RUSYA İLE TICARE ntıl tf 
yordu. Fransız murahhasının da idame ettirilmek istenen ettiğini kaydeylemelrtedic. Bununla da atladılar. Romanyalı Panyoti 1 ğunu, çünkü bu kabilden tezahürle· . ?' ~ n~vı tap ısını MUAHEv "halledilmiş meselelerin tekrar nispetlere itiraz ediyor. beraber M. Poincarc bu müzakerele- metro 70 atlayarak dördüncü oldu. rin sulha ait menfaatlara hizmet .e~- len ıstenmıştır. ANKARA 26 R a Ue O' 

İ rin _ başlamış ve takip edilmiş olsa- Dördüncü müsabakada 10,000 melde kalmayip demokrasi te!akkısı- iT AL YADA FIRTINA .. ' - ~sy a ~ 
münakaşa edilemiyeceği,, hak- Amerika ve ngiltere'nin 5 ydi bile _ ancak resmi vasrtalarda ha· metrolulı: kotaya dört Yunanlı, 1 ni dahi tamim ve müdafaa eyledikle· caret muzakeratını ıcraY 10, 
kındaki ihtarı üzerine mesele nispetine karşı Japonya'nın 3 kikat sahasına çı~arılması m~kün Bulg~r •. 2 Roma.n:l'.ab ve 1 Yugoslav- rini beyan etmiştir . NAPOLİ, 26 (A. A.) • Batili mur komisyon bugün de ~f 
şimdilik kalmıştır. nispetini arttırmak istiyor. olduğunu da tas~ıh eyl.~m~ktedır. M. yalı ıştırak etmış~. .. ALMANY ADA SiYASi kat havalisinde son günlerde !anarak müzakerede bulurıı'l 

E .. nl b" f İ~te deniz teslihatının tahdi- Poincare nın daıma musaıt surette Bu koşuşular dıger musabakaların . , zuhur eden fırtınalar, pek bi.i- t ncume er ır tara ta meş- ~ tetakki cttig"i mukarenet fikrini tet- hepsinden meraklı oldu. 2 Romanyalı MÜCA:DELE ur. 
gul iken dig"er taraftan Meclis di meselesi, Mac Donald'ın se- yük zararlarn sebep olmuş ekin ANKARA EMANE • kik etmeksizin bertaraf ey.le"':ediği atlet! İlya ile Marinesko koşuda başa BERLİN 25 (A. A.) _ Mil- • 1 te yeni intihap edildiği şekilde yahati arifesinde biri İngiliz- A- bir hakikattır. Bu meselede ısmı ge- geçtiler ve bunu sonuna kadar muha . . . ' • A A .. !eri tamamile harap etmiştir. TİNİN F AAL1Yf:1' . toplanmış ve Romanya ile Ma- merika, diğeri de İngiltere ve A çen meb'us Paul Raynaud, geçen _Ni- faza ettiler. Diğer atletler bu husus- lıyetçıl~nn ~uını '.'-ray'.'- mura- Bir çok ev ve köprü yıkılıruş~ır. ANKARA . . -~ııı 1 ~ 
caristan arasındaki hakkı hıyar merika ile diğer ikinci derecede san zarfında Berlinde muhtelif sıya- ta Iakayt görünüyorlardı. Çünkü ko- caat edilmesını teının ıçın yap- İZMlRDE KREDi . . . • ;6- Ank3f'I"' ıJt tir 
sahibi Macarlar meselesini tet- üç bahri devlet arasında olmak si fırkalar mümessillerile ve M. Str~ şunun başlangrcından iblıaren başa tıklan bir içtimam sonunda ko- KOOPERATİFİ marı ıçın cıddı surette c;ıı;r 
k"k t . ti B d . b üzre iki cepheli müşkülat arzet- semann la görüştüğünü, fakat bu mu gecenler ve bunu •muhafaza için çolı: münistlerle bu içtimada bulu- l yor. Şehrin su ihtiyaçla ııt 1 e mış r. u emır aş me- mektedir. kfilemelere pclı:az bir ehemmiyet ver· koşmağa mecbur olanların git gide nan1ar sında bir çok arbede- ZMIR, 26 (A. A.) - Mınta- saslı surette halletmek içiO 
selenin mazbata muharriri diği için bunlardan hiç kimseye hah· kuvvetten di!}tülı:leri anlaşılıyor-

1 
imara İki taraf ında katla tesisi mutasavver kredi kikat yapılıyor ,< 

eh be lain "di B ·r · * * * · td • ·· ı · ın· d B ı ·~' t1 · · be h d er o uştur aras · .. v am r ı . u vazı e ır- setmemış o ugunu soy emış · u. un ar &uvve ennı Y u e ye- . : A . kooperatifleri kıştan evvel kıs- Şehird JZS bin .. fu a •: 
sen .Henderson'a intı .. "kal etti. Hafta arası Bag·datta neşre- iŞÇiLERLE PATRONLAR re israf ediyorlardı. bır çok el silfilı atılmış bır çok faali t ktir K e nu 

5 ..;ıif V ı h beri A PARlS, 25 (A.A.) - Pas-dc-?3· Filhakilı:a 2,200 metroya geldilde- nümayişçi yaralı düşmüştür. 2Z men . ye .e ~eçece · oo- gelebilecek su tesisatına r.·.J 
.e:ı .en :ı ere gore, PI>O:" dilen bir beyannameye göre, İn- lais ve Jima1 maden işçileri sendı~· ri vakıt bunlar yava§lamağa mecbur kişi tevkif edilmiştir. peratife d~ olac~rm, hu- mek üzre 2 milyon lira se~·~ 

nıyı ıle Sıtulesco b~ meseleyı giltere Irak mandasını terket lan murahhaslarile patronların ~~- oldular. Müsabakaların neticesinde I kuku medenıyeye sahip olması, yeli bir şirket tarafından nı~ 
aralarında halletmege çalışacak miye ve lrak'ın 1932 senesinde me.,,illeri. ara~nd;a husule g~len_ ıtı: kaz~nanlar §Unlar .. oldu: ~i.rin~_J:leki- AVUSTURYA KABIN ES fena şöhretle tanınmaması, ba:r caat vaki o1muştur. Btt nıiil" 
Iardrr. Cemiyeti Akvama aza olarak lal mucibince ışçilerı_n as~ar~ .ucretı yan Yunan 35,23 3/5, ikincilıgı Kı- VİYANA, 25 (A. A.) - Ka- ka kooperatife mensup bulunma t tetkik edil kted. ltı * * * . dım . karar 41 frank olarak tespıt edılmıştır. Bu rani Yunan 36,21 "3; l!ya Romanya bi · •t etmiştı. r ahib" · caa me ır. tf ginnesıne fu etmıye mukavele birinci teşrinin ilk günün· 36,4S"4; Mariııesko Romanya 37'19" ne ıstı a · ı:ıası, ~ol?r~ .5 } veya ınucı- Eınanetçe yangın sahasJill' ~ıdC ~~ 

Fakat siyasetin sıklet mer- vermiştir. giltere'nin manda- den itibaren mer'i olacak".~ görünü· 2;5. 1NG1L1Z-RUS MO- n ve bılfıil ıstıhsalatta bulunma la haline ifrağ ederek arsa S"'j., lıı 
kezi Cemiyeti Akvam ve Ce- dan vazgeçmesi, ne dereceye şe nazaran kömür fiabnı yukseltecek . Beşin~i .m~~a 800 metrolulı: NASEBATI s~, . murabahacılık yapmaması lerine bono verilmektedir·._...- l~ 
nevre'den yeni dünyaya intikal kadar Irak'tan vazgeçmesi ol- tir. bir kOfu ıdı ki haylı mer_a~b .c~ LONDDA 26 (A A) _ M gıbı evsaf şarttrr. razi sahipleri satılacak arsal"'~ lıt 
"t . t. İngiliz" B kili dug·u pek malumA degı·"ldir Ir lTlLAF EDiLDi ctıniftir. Bulgar Pctan binncı geldi. ı'-"1o • • • tzMlRDE DANK VAR ·· · 1·'1' - rruş ır. aşve • a- Ak Bu m. gun·· ü mu··saba'-·'-- n-'-- Henderson, M.. Dovglaveski ile . m. ünakasalarma bu. bono"' ....ı Mr. Mac Dooald yarınki Cu- k'm Cemiyeti Akvama aza ol- PARİS. 25· A. A. - vam ce· .... ""'''"" ~~ İ İ (A. A. Şehri tırak ed--•-•-.J u ..... o1'JY miyeti büyük meclisinde miizalı:ere- sinde birinci 5, ikinci 3, üçüncü 2, tekrar görüşmüştür. ZM R, 26, - - _ • ~"'uır. ,.,.,~ •df 
martesi günü Aınerika'ya hare- ması da bu müphemliği izale e- lecin çok eyi bir aurctte cereyan et· dördüncü 1 puvan almı§lardır. Yuna- YENiDEN HARP MI' mizde görülen dank. hastalığı mühim bır lmımr da Evfaf 

1 

ket edecektir. Yeni İngiliz hiikıl demez. tiğine dilı:bti celbeden ~~ts gaı:e- nistan. 32,_Romanya 18, Yugoslavya • devam etmektedir. Fakat ge- resine verilecektir. r 
meti iktidar mevkiine geldiği İngiltere mahmilerine çok tesi menuu bahso~ butuıı mc1~- 10, Bulganstan 9 puvan almışlardır. HANKO, 26 (A. A.) - Cene- ki ·bi "dd tli d -ildir Yollar tamir edilm k:te qe 
.n;ndenberi, İngı'liz harici si- mütenevvi bag·ıarıa bag-lıdrr. Bu lelerin hakikaten ıtiWcuyane hır ral Fatkwais'in kumandası al- çen sene gı . §t e ~ b"· . . e uıııf .~ zihnıy· etle t_ertiP. ed.ilmit m . .""1il'". • ne Sırbislanda tındaki kıtaatın" Kunan eyaıetı·- Gazeteler. neşnyatla halkı ırşa .. t to us _seferlennın. d.ah. a ıtl . ..:klf yasetinin istikameti Fransa ve bağların bazısına "dominyon,, - edi J H aıı- zam bi hal ifralh tetı"' hal suretlenne ıktı~an cttıgını mu- ŞiDDETLi FIRTINALAR -ro··· b"ldi "li B _ etmekt r er. ast ~ mus- r e r;• ıçın , Avrupa'dan Aınerika'ya doğru şekli bazısına ''müstemleke,, rahhaslar arasındaki dostane ve na- T 25 AA Lubliana ne gı ıgı 1 ~ yor. un~ tevli olmadığı son tetkikat ne- yapılmaktadır. 1ıf 
dönmüştür. Mac Donald Fran- usulü, bazısına «dosu, cmüt- zikine _münasebetlerin aalli ~~!eldar bav~~.:::ı~ k §id~etli ~i-r fırtına la berab~~ Nankinden ~elen bır ticesinde anlaşılmıştır. Emanet mahalle aralaflil~ııı 
sız antantına kıymet vermedi- tefik» derler. Fakat bağ daima o~adıgmı bu saı:' ı1;~dilcC.,..~ m va~ kopmuştur. hmak!ar taşnuı, köyleri habere gore Kunan?akı kuvve_t- AYDINDA ELEKTRlK çeşmelerin sularının ınu.rı~ 

ıF.ını, diğer taraftan Amerika bağdır. Irak ta şimdiye kadar ki olan beya!"'bn ~ya büyük hasar ve zarara u(ratmıştır. !er ceneral Fatkwaıs askerlen- alanası için tedbir almrşttl"· • 
le anlaşmayı esas ittihaz etti- ya emsalini gördüğümüz, ya- bir surette ıtilifpcrverane oldugrmu Bir çok yerlerde ekinler mahvalınuş- nin bir k1Smını silahlarından tec 1~, ~6 (A. A.) - Af~ mekçilerin tıkla sui İ~ 
ğini her vesile ile anlatmıştrr.İn but ta görmediğimiz bağlardan ras~~ 230 KILOMETRO t\lr. Sular, bir ç~k evi alıp götürmüş rit etmiştir. Merkezi. hükii_m~- ele~k ımtı~ı ~O. sen~ ıçın mailerin 00J:: ':k içit' . 
giltere ile Amerika arasındaki birile bağlanacak demektir. PARİS, 25 (A.A.) _ Dünyanın en tur. İnsanca ıayıat .f0{nm te sadık kalan kıtaat şıddetlı bir ~lediyeye ve~ı~r. Mu.teah- ciddi bir şekilde gfr1;.ım~tıııJıl' t 
yegane ihtilaf, bahri tahdidi İngilterenin Irak'tan vazgeç- .-· tli hava sefinelerinden olan bir sut KAS ÇA ) muharebeden sonra Içnak şeh- hitlere 25 sene ıçın teklifatta F.maıı . ça •. 

l
.h dah ura · p · M d "d BELGRAT, 26 (A. • ·Koçana · · · l · · bulunulmuştur Do""rt talı"p var etın son zam .lir tes ı at, a dog· rusu bahri mesine inanmak içın· büsbütün ticaret tayyaresı arıs • a n se- d · 1 ·· · tr ke · · nnı ışga etmıştir. · - • · · l k..ı:, ev . . 230 kilometre sür"atle emıryo u uzenne en g~er n ıştı- __ • dır mesaısı. umumıyet e ta uP 

ınşaat meselesi idi. İngiltere' - vazgeçtiğini görmek laznndır. yahatmı saatte 11 d lıikada ikmal al etmek üzre konulmuş dort cehen· Beyohlu dördüncü Sulh hukuk · C mektedir 
ye yeni sefir olarak gelen Cene- Buna bir dakika eve! inanmak uçarak, beş saat a nem malı:inesi bulunmU§tur. Bunlar- hk · d lZMlRDE DE SO UK ....,;. •n•F VEKiLi etmi•tir d b" . . kti d el patla ma emesın en: tz'.+,.., D'UVUU ral Dawes ile derhal müzakera caiz değildir. • MÜ. CEVHERAT DEClL an ırının va 0 en ev . tna:•1 ınıı.. 26 (A. A.) - Havalar ŞEHRiMiZDE AZ plaru akim bırakmışbr. Sw kast fail- Terekesine mahkemece vaziyet • • ' . _ ..:1 t' 
ta girişildi ve Mac Donald ta A. Ş. B1AR1TZ, 25 (A:A:·> -.Felemenk !erinin komitecilerden oldukları zan- olunan Ohannes Aleksanyan efen- sogumaga başlamıştır. Hararet ANKARA. 26 (A.A..) - ~:: "-Aınerika'ya seyahat edeceğini konsolos~~un zevccsının bır_ ot;!e,• ncdiliyor. Bunlar, faaliyetle aranmak 15-25 arasındadır. Dün akşam "!li ~ Hiiıaii bey ref.ı.abl'~>' 
ilan etti. İşte cihan siyaseti ÇEKOSLOVAKYA işgal cttıgı odaya meçhul hır .- • tadır dinin rahn tasarrufunda bulunan başlıyan poyraz fırtınası devam kalet mustetarı olduğu halde~ 
noktai nazarından hayli ehem- iNTİHABATI geceleyin girmeğe m":valfak olm~~· BULGARISTANDA Beyoğlunda San Lütfi mahalle· etmektedir trenle htaııbula harekete~ 

· li l mumaileyhanın 2 milyon ~ ın KOMONISTLER sinde Slinbül sokağındm aak 35 . A t t Tahlis" • (idiif r,uyet o an bu seyahat PRAG, 26 (A. A.) - Ayan ve frank kıymetinde.o.ld.uğu tahmin c- FİLBE 25 (A.A.). z-......... , Lomu- NAFIA YEK LET B NASI -·· ıye wnumı m b lı aktı ·~'~· ""''" ,. ve cedit 19 numaralı hanenin - d ~arın aş yac r_ meb'usan meclisleri, Reisicum- dilen mücevherlennı ,.........ştır. nın isy~ ~~cı l'.ıl dönümü ~ü- ANKARA, 26 - Yen~ebir- gun en: . ıı.ı ~~ S~yahat .. başlarken tahdidi burun bir beyannamesile feshe- Bey""lu dördüncu sulh hukuk nuebctiyle ı~en °':'t!.ng .yapmag~ rüsumu dellaliycsi müşterisine ait de yapılacak olan Nafıa bınası- K~ı daı~ede 1ınahf ·ıı ırl' teslihat m~keratının ş~ ı:_ıı~:- dilmiştir. Yeni intihabat birinci vı; • d . davet eden bır çok küçük r:ıaaıe ve ı- olmak Ü7.ere ( 14-000) liraya ta· nın projeleri hazırlanmış olup munesıne tevfikan dareJll~~ 
kezde oldugu resmen bıldinli- Teşrinin 27 sinde yapılacaktır. mahkemesın en. . an ele geçirmiştir. Müşevviklerin ek- libine ihalei evvellyesı icra kılın- bina akında müteahhide ihale e edeceği Fabrikadan al. jçill 
yor· • ~ Terekesine mahkemece Vll7.lyet serisi tevkif olunmllftur. mış ve tarihi ilindan itibaren on . y be ·· bin r üzre İdare müstahtiı:nİJl1 · I' 

l~giltere asgari donanma ih- Hakimiyeti Milliye olun•n Ohannes Aleksanyan efen· /svi,,.rede beş .-iin hitamınd;t 15 reşrinievel edalılecel kcaktve ş yuz ıraya 220 - 250 takım elbise iıııil' ııi' 
ı d b l 

y. ..- m o a ır_ 1 . .. ııoı> 
ti yacını fU ıekilde tespit etmiı- Refikimiz dinin tahtı warru un a u unan • • ı 929 Salı günü saat 14 te ihalei ANKARA YA HER GÜN em surette munakaaa;ra gZ9 cır 
tir: , Boıtaziçinde Maslak caddesinde Sulh faahyeb katiyesi mukarrer bulunmuş ol- EKSPRES muştur. İhalesi 19 - lO - d(j(f' 

Beheri 10,000 tonluk sekizer ' Bir sayfası klmllen resim · kizinci kilometrede ( 50 ) nu· CENEVRE, 25 A. A. - Akvam duğundan talip olanların kıymeti martesi günü tam saat 01? ıeti~ 
inç top taşryan ıs kruvazör. olmalı: llzre her ıtıa &ekiz se _,

1 
( 7500) metre mun.bbaı cemiyeti meclisi, husua! bir içtima ak ( ) ANKAR~ 26 - Şimdiye ka- te icra kılınacağından W.lıP .,,,~ 

Altııar veya daha küçük top sayfa çıkan Halı:lmlyetl M.1111- .• m~nu da bir kıt'a arsanın rüsu· tederek buk\ıku düvelin kanun ıekli muhamminesi olan 14000 lira- dar haftada uç defa ~yen ek&- şartnameleri görmek üZfC: 'ıV~ 
taııyan 

35 
küçük kruvazör. Bu J; refikimiz lataabuld_atevzl sa asın . .. . . . konulmasx meselesiyle ujirapcak nın yüzde onu nisbetinde pey pres Salı gününden ıbbaren her mi mezkiira kadar Galatad3 e-

deniz kuvvetleri 339,000 tona . teşkllAtını tevsi vet•kvıye et- mu dellalıyesl muşten~e aıt ~- konferansın 1930 senesi M.arbnin 13 akçesini müstahsibcn yevm ve gün gidip gelecektir. Hareket tını caddesindeki idarei rııerJc 
baliğ olmaktadır. mlştir. Her gUn daha mUte- mak üzer~ ( 10~0) ~raya talı· :':rı~;~;: de içtimaa davetini vakti rnezkOrda Beyoğlu dörJün- saatlerinde bir değişiklik yok- ziyeye müracaatları. ~ 

, kAmll bir şskllde çıkan ba bine lhaleı evvelıyesi ıcra kılın· PRA"DA TOPLANACAKLAR eü Sullı kukuk mahkemesinde tur. - LJo~" Amerika ya gelince; ihtiya- ill d · ib " S. itan Ahm B · · Scılh ' kıymetli refikimiz: başlıca fU mış ve tarihi · n an ıt aren on CENEVRE, 25. A. A. - Küçük hazır \,ulunmalan lüzumu ilin tzMlRDE iNCiR MAHSULÜ " . et eıına . cını şu şekilde teıpit etm.İftİr: d 5 · . 1 . · Mabkemetıncfen· ~ı~ Beheri lO,OOO tonluk sekizer : tevzi yerlerinde bulunur. be~ gün hitamı.o a l teşnnıeve. itilaf hükiiıııetleri bancıye naz:ıclan olunur. iZMlR, 26 (A. A.) _Mevsim Sirkecide ~lokantasında ı;s 1~· 
inç top tatıyan 21 kruvazör 1 - g:;biye m~~ebl önönde i 1929 Salı günu saat 14 te lhaleı ~= =t:m;~ğ=-·i;:~ı=~e~~~ lstanbul ikinci Tica et malıkeıı»- iptidasından §imdiye kadar bor tac~k etmekte iken 24 şuba~;~e ~ 
altışar veya daha küçük top ta: 2 - atıs.ıray halei katlyesi mukarrer bulun- !erdir. sinden: Müflis Jakop Nüfus! efendiye 1 incir miktarı 13 mil- rihinde vefat eden lstafan ·11 ~e ~ 1' 3 - Galııa'da boru hanının ı · l l Ö l KIRILDI saya ge en polonun küçük oğlu TanaŞl !iti! §ıyan ıs küçük kruvazör. Ame- o··nu··nde Agod muş olduğundan talip o an arın R KOR YEN DEN ait olup lst.anbulda Çakmakçılar yo- yon 350 bi.n 886 kilodur. Ge- ve anası madam Marinin J<ilÇ..,, l$ 
rıka kuvvetlerinin sıkleti 31S · ı J (1000) LEBURJE, 26. A. A. - Tayyare. kuşunda Çavıışoğlu han altındaki · ""ddet i,.;nde İz · · Jet oldO•- ıııı bi 4 Eminönünde Dlmitrl. kıymeti muhanımınes o an ci Vant Kodcnbcrg, 350 lrilognm a- çen sene aym mu r . - n;ıalinı suyiiştimal etme e ta il<" t 

n tona baliğ oluyor. Sirkecide ıüıüncü IJasan. r ·uzde onu nisbctinde pey ğırlığmda ve bir kişilik tayyarelere m&gazada li m~vcut. çu_ba, k:zmir n mir borsasına 14 milyon 990 bın tihbar kıbmru~ ve bu bap nı~I t 
Görün iyor ki ihtilaf bu sü- 5 ıranın .1 , .. . . . mahsus cihan mesafe rekorunu kır· sair emvı t1'ccanyeyı açı artırma 400 kilo gelmiş, 1 O milyon 208 olunacak deavide küçüğ~ · ıc 376 ıııc 

tunlarda her vesile ile izah et- 6 Kadıköy iskelesinde Kemal akçesinı mustahsıben yevm ve • bb"" etmek .. t al- surttile teşrinievelin yedinci pazar- • kil . tılm ştı Bu mek üzre kanunu m,denının C'"(ıJ<J 
7 lkşikt"ita gueıeci Çıv~ . . vakti mezklirda Beyoğlu dör- maga teıe us uzre saa tes~ sekizinci salı ve anı takıp ede- bm 9~4{. OSU

6
0-l 5sa 

1 
d ·d maddesinin ikirci frkrasınaL•yı\. ~ı tiğimiz gihi 10 bin tonluk kru- 8 Kadıkiıyünde gazete bı.vii I • .. . tıyı otuz üç geçe hareket ctntl§tir. cek •ünlercie sanla ağından talip o- seneki ıat . aras~ ~ ır. Avukat Muharrem Naıl ,,.. vefl·, 

vazörlcria iıışaşı etrafındadır. 
1 
loca · duncu Sulh hukuk mahkemesın- Bu sabah hareket etmiş olan tay- Jant~ eyyamı mczkürenin sur Geçen sene ıse 45-14 ıdi. Mev yum tayinine mahkemece .1car~r, os0 

İngilterı- kenoi i icin ıs ile ik- , ' de hazır bulunmaları lüzumu ilan yarcci Vant Kodenberğ, depodaki sim ihracatı elyevm 8 milyon miş olmakla keyfiyet tayın al• .f d. , j 9 Fatihte gazete _ci Jl.khme". 1 il benzinin kaçnıasmdan dolayı saat ıı onda mahallinde hazır bulunınalan il .1• 1 tı a e t\ or; Atnerika kendisi i- - _ ___j ~ olunur. buçukta geri dönün .. eım•m.-. lıizıunu Uln olwıur. vetmi!l beş bin 536 k odur. 1 dn "unnr 
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. E..lı-WZomı 
J ~ava, su, ışık yoksuzluğu 
.. nırk -1 .:ay ere daha öğrendik, en muhtaç olduğumuz şeyler bu 

'Icb'at unsuru İmiş! Villigette Emanette Bı·ıezı·g"" ı·nı· çıkarıyor 
ü~:.~arırnııın halkla yaptıkları temaslarda şikayetler bun- ' 

Vcrct·-~nde tekasüf etti, Fırka müfettişi temasların sonun- Valinin t_eftişi Darülbedayi kolunu go·· sterı·yor ... 
~ava~ı: 1 

beyanatta acil dileklerinin bunlar olduğunu söyledi. Meyus 
.tıı i ,un~urları olmadan nasıl yaşıyoruz? Yaşıyor muyuz? Daireleri geziyor, iki aşık --- ------
<İn P~ıdaı yaşatıcı vasıtalara malik değilsek, vatanı ~!a memur hakkında 1 Teşrinieveide ( .... J Harum, kuyumcu ( •••• ) efendiden davacıdır. Na· 

·dıırıU:§>ndal'.~z den_ıe~tir. Ali, ruhi ihtiyaçlardan bahs .şoy- Sevglllslnl kendisine temsillere başlıyor sıl dava euncz? ( .•.. ) efendi, emniyeti sui istimal etmiş. 
~ha• henuz dennuzin, uzvumuzun hayatmı, temın e- tahkikat yapılıyor vermedlklerinden Hanmıla mahkemeye girmezden eve! tanıştık. Mübaşire te-

İlı"a . ~aya, suya, ışıg· a erişemedig" imize göre, bizde vata· lntı hara kalkıstı Birinci sını'a te""I taşla soruyordu: 
ı. 1 ışı h Vali Vekili Mühiddin B. daireleri tef I' •ı• 

&i!rıe ı'•ı' •b .. ayli çetin bir j,. olacaktır. . b D f eden arllstler - Kendisi gelmemiş, ne olacı.k çimdi? 
' n 1 d' ~ tı§ etmek_ted~ .Muhiddin. ey, e .ter- §irketi Hayriyenin 55 numaralı H" 1 k • 

;/ • has oy. e ır? ~!ık d_~esıru d~ ge~~I ve yenı ta· vapuru evelki akşam aaat 18 de Be- Darilibedayi ı Teırinievelden iti- - ıç. ' • ne 0 aca • • · gıyaı..~n bakarlar. 
~'nS;ı şclı~rlerimizi tesis edemiyoruz, şehir prtlarnu temin dilatı g_oz~en geçır~ııtır. . . . §iktaştan Ü&küdara giderken yolcu- baren te_msillerine başlayacaktır. Şeb Bu cevap hoşuna gitti: 

e iChi Şehir kurmak garabetini gösteriyoruz. Başka yer- Muh~d'?11 bey daıredeki ıntiZam J~r.ara~da bulunan bir genç kendi- rem.anetı Ça~ba. ı;ünü akı~ - Oh ... dedi, haşşöyle.. gıyaben baksınlar. Oh, oh .•• 
~ar, :lcr muttasıl büyürken, Türk şehirleri, içine çe- ve temızlikten memnun olmu§tur. sıru deruze atıniştır. zabıtana tahsıs etmııtır, O gece zabi- Etrafında konuşup dertleşecek adam arıyordu. Een de za-

~ İ•lc~':'l'Uluyor. Şehirlerimizi yaşatıcı esaslarla kurmuyo- SiLiVRİ ~MAKAMI Vapur hemen durdurulıİıUJ, deniz tan temsilleri verilecek ve fi:'tler. "°~ ten dert dinlemeğe geldiğim için hemen arzı hizmet ettim: 
.., • uıııyo .. 

1
d 1 la k y . Sili" . ka kamı . ba§l de boğulmak üzre olan genç kurta- derece ucuz olacaktır. Reı;mı elbıseyı Sizin 1·şı"nı'z neydi f dim' 

... ,,0,.,,_ ruz. , o u··ru"cu" ve uydurma esas ar uruyor, enı vn yma ışe a- l"b. 1 · · · - e en . 
ı . "" N nlmıştır. " ıs o an zabitan ve ailelerı bu tenzı- B 

ı.· VaJış-• e~cede, neşeti gayri tabii böyle şehirlerde bir ta· mıştır. üsküdarda Pazarbatında oturan !attan istifade edeceklerdir. Keyfiyet enden bu kadarcık söz bekliyormuş: 
"'lliti}'orı tahnp kuvvetleri tekevvün ediyor, şehirlerimizi BiR TAHKIKA T İsmail Hakla ismindeki bu genç, ıev Emanet tarafından Kolorduya bildı- - Sormayın, dedi, şimdi size ne söylesem boş. , Evvela şu 
.'l'iir•- ·hrini s· il 1 d C al Ab- eliği kızın kendısine verilmemesinden rilmiştir. Salı günü akşamıda bermu- bileziğime bakın .. (kolunu açıp bileziğin bileğinde yaptığı mor 
~ 1ıı,.:_"' §c . . ıv memur ar an em ve .. . . tat tal be t ·ıı . ·ı ktir . . .. di) S .. .. b k 

~ .:."'rıı:ı.: işletmek, yalnız vatan sevgisi işi değildir. Şeb- durrahman efendilerin vazifelerine ~-u~ees~ır~n ıntihar etmek istediğini •.. em~ı er~ ven. ece · . ızı goster onra yuzume a arak: 
~Ctlerı· bye Y~şatmak için, şehri hem içinden parçalıy. an vaktile nihayet verilmişti. soy emıştır. ...__.., ~arülbedayı artısU~rınden Emin - Şimdi bana hak verdiniz mi? 

"'.'lllılarını ılrneli, hem de kenarlara doğru taşıran veludıyet Bunlar ~ülkiye müfettişliğine mü- KUMAŞ SANDIKLARINI ~~lii~!ı~:\;~.~;,u~~:alB~;~t; - Bir şey anlamadnn ki •• 
~U ltu anlamaııdır racaat etmı§ler ve haksız yere çıka· KlRARLARKEN. • birinci sınıf artistliğe terfi etmiıler- Anlattı: 

.:rı_. VVetlere ·k unl akıf lmıyanl T" k rıldıklarmı iddia etmi§lerdir. Müfet- Mavnacılar cemiyetine mensu" dir. Yeniden bir kaç da figüran a.rtiıt -. Efendim, bu bilezik g'""enlere kadar böyle deg"ildi! İki-
51!11 nden ve o an .ara v o ar ur şe- tişlik mes'eleyi Polis müdüriyetin- r d -:s 

ugun .,,._Pa~klarmı çeksınlerl den sormuştur. 166 ~umaralı ıu kayığında reiı Ah- alınmıştır. Bu sene oynanacak pıyes- e. bır kolumdan sıyrrılıp düşecek gibi oluyordu. Dedim ki 
'lııı ~ urk d met ile arkadafı Mehmet mavnaya ler arasında şunlar da vardır: «hır kuyumcuya gideyim de un 'ki .. halk k . 
-.. ıtıanasil ~ye e (Şehir) yoktur. Bizim şehir dediğimiz i- Uç AYLIKLARIN TEVZll bir vapurdan tahmil edilen kumaı cMeri Düğan, Zehir çanağı, Kn- yun» G'ttim T dık f'~ 'd şund dı •. uç as~ çkı art.-
-ı;g tio c hır büyük köydür. İstediğimiz kadar kendimize Ü lıkl t d" . d' b"t k sandıklarını kırarlarken yakalanmıt- marbaz, Reisin kansı, Müfettiş, Hay- 'ç kı · b~ ·-·. ı ... n a am a . egıl ama oldu bır ere .• 
~S) .. :1 Ya~alını, köylere şehir adı verelim, (Şehir foncti- ti fçkay h aberm eldıyğeaı un_ ı ecd°. • !ardır. dutlar, Otello, Nora.• - 1 arnuz ılezıg~ • yapalım dedi . 

... tem d ' a at a r a ı ımıza gore un . Ben ertesi gün gelip alacakt Ert . .. . . b' d 
b,,,; ' g~ .. 1~ e emeyiz. Köylere hangi adı sanı layık gö- tediyat geçiktiği için tevziatın önü ÇARŞIKAPIDA SIRKA T KiMSESiZ ÇOCUKLAR bakı · · • · un. esı gun gıttim, ır c ne 
,""1>-1 orunuz, şu müspet hadisenin ı..~~·smdayız: Türk alınamamı•tır. YURDU , l'.1111• bılezıgın yan halkası yok. 0 bol bilezik koluma 
''lr -ıı ilrnun ~ ~ • Gece, Çarııkapıda tütıinçü Meh-
" • da· 1 oturdukları yerler günden güne perişanlaşı- 'IU{if , ç_ ·-'k H. met efendinin dükklnına kepenk kı- Kimsesiz çocuklar yurduna pey- gırmıyor • 
~ak rn~:;o~. Mukayesede hedefimiz daima Garp şehirleri ırıı e,erı~ı • nlmak suretile hınız girııll§, para, derpey müracaatlar başlamıştır. Hali - Haniya öteki halkalar derneğe kalmadan aman efendim 

Ilı -lerjrrıiı) ~nYetinden dolayı deriz ki, eğer (Medeniyet mer- 6 TEŞRlNlEVELDE tütün ve bazı öteberi çalarak ·kaçmıt- ha~ırda yurtta 10 kadar çocuk ge~e- b.ir kızsın, bir parlasın. . • Adeta ne diyeceğimi şaşırdun. He-

~erltc•tcr ın k. Urtulması kin dev kudretile ralışmazsak, bu t tır. len yatmaktadır. Kıtın yurda mura- nf hem suçlu, hem güçlü.•· Oradan Allahnu seven beni tut· 
~ ta " " stabulun kurtuluı bayramına m1l· '· - ' caatın daha çok fazla olacağı tahmin " " d 

" l'l:ıı Pe f'i!ıte niceleri göründüğü gibi, büyük tabii ka- sadif 6 Teşrinievel pazar güne Ve- PAZAR YERi YOZONDEN edilmektedir masm ters yu%Ullle önüp doğru karakola. •• Buı:Un de mu. 
k.uc,, ku nç~sıne düşerler. rimle mücadele cemiyeti rozet tevzi DAYAK · hakeme günü. • • Kuyumcu meydanlarda yok. 

"'l~~dir. dretile çalışmak için birinci şart irade, ikinci şart edecektir. Fatih çarp.nba pazarında satıcı NUMEROTAJ LAVHALARI . O sırada mübaşir yüks~-~e~l~ ismini çağımuştı. İçeri gir-

l 411rlı TEVFiK REMZi B Mchme~ ile Sabri ve Mahmut, Y•! EMAYEDEN YAPILACAK diı·çın: kalFakdı.at maznun gelmedigı ıçın muhakeme yeniden tebliğat 
°"Yfi,, lehirlerinin ba da • d ku • .. b'I • . . · meaeleaınden kavga etmi§lcr, Sabri Numerotaj faaliyetine devam edil· 
!tliı , cti rn d şm ıra e vveti mucerrep, ı gısının Tıp fakültesi viladi ye ve nisaiye ile Mahmut Jdehmedi fena halde mekte olup sokak Javha ve ev numa- H h 
~ti Cl:ck bir ey an~a kimseler bulunmalıdır. İş üstünde tecrübe müderris muavini Doktor Tevfik dövmüşler.lir. ralan için emaye çini ve aaireden i- annn em ~rüyor, hem hiita dert yanıyordu: 

kbaJ. tcnı;ı1e~gı~,. ~aha öğrenecek te tatbik edecek nevinden Remzi Bey .. tetki~t ve tetebbüa~ baret olan nümuneler tetkik edilmİf _- ~~n gene ışı bu raddeye getirmezdim ama herif bana yap· 
trl~~lta tür ~len ışırnize gelmemek gerektir. b~u~ uzre dun Avrupaya gıt- HELVA HIRSIZLARI ve en muvafık emaye görülmüştür. tıgı .gı~ -~aha kim bilir kimlerin canını yakar değil mi? 
""f, tabi lu, ,havasızlık, susuzluk, qıksızlık içinde ftıeter mıştır. T~takalede helvacı İbrahim ağa- Binaenaleyh lavhalar tamamile ema- Bılezıgı, çıkarıp yerine takarak, kolundaki siyah lekeleri gös-

atın ıntikammı bekleriz. HILALİAHMER lçrlMAl ~ di!l'1'~na aabıka1!Wdan İbra- yeden yapılacaktır. , tererek uzaklaştı. 

N , . , . . hım gınru§, helva falarken çıraklar· • • • 
• Hilalıahmer hey eti merkezıyeal dan birinin uyanmaıu üzerine yaka- SIHHIYE OTOMOBiLLERİNiN Ü 

GÜ • • • dün içtima ederek, mekteplerdeki lanmıştır. TEZYl~I . G N tJN ADLİYE HABERLL'Rİ 
N{İN İKTJS ADİ HABERLERİ gıda111Z çocuklara yemek, Afyon ma- 1 Mevsim münasebetile ıehre bır ~ 

~. " den ıuyu ~fitleri, cemiyetçe B~yo- ŞAPKA, CEKET HIRSIZLICI çok hastalar geliyor. Hastanelerin An b .. .. 
<.ıraı k ct· ğ.ıunda verilece~ 1ı:ı,1ık balo meaeıe- Bayazrt dair•i belediyeainde oda-·nakliye a .. b,ıarı kafi derec•d• o1ma- asını altayla olduren Laz Ahmet on 

te 1 kooperatifleri talimatnamesi aı -~kkmda müzakerat cereyan et· ci Hüsnü efendiye ait ceket, panta- dı;:ıml"" e:r.ln• : has~a araba ve o~o- h . z· . mıştır. Jon, ppka ve pire dün çalın- lr'vbıl!cr ı çoo t aga karar vermıt- sene apse mahkum oldu 
~·~~ "-n lfaat bankasına geldi TOTONYADA KO_N~ERLER IDIJ. ~ın kim olduğu anl~~a- tır. • Dün ağırceza mahk ı .. eainde Bey- plıitler bu iddayı taııtilı eder t•kildı 
tir fitilJetj ~ yeni mat kredi bir şekil verebilmek için cağı 1 Geçen sene olduğu gıbı bu sene de ~ş~. İki gün, eve! ~e ~lediye mu- T AKSIMDE BENZiN TANKI kozun Sıra pınar kart;esinde 14 lira p!ıadet ediyorlardı. 

İt ~tnameai gelmit- . da ka ,.. =<im d ç Totonya salonunda kışın muıild durune gelen bır mıaafınn ppkası Ş h . . d tr 1 ve benzin tica- altın parasına taınaan anneı.i Fatma' . Müddei umumi muavini Bürhanet-
"ııc 'tdi ı..... tımağil d ne~ rardmaverece.,. 

1
.. .. e-ih konserleri verilmeğe ba•lanacaktır. çalmmıştır. tile nmı.z 0

1 b~ .?rket Emanete mu JI öldüren 17 yaşlarında Lh Ahme- ti B ~··nunun tahr"- ..., . d 
ııa ""'P<ratifı se e a•n ran n usu unu tere B d k 1\( • re e meşgu ır ,ı di uh . . n · ~ ıa n~uceaın e 

:.,~Ya~ahran niifıı.a ~~m•tname- edeceği zannedilmektedir. f ud sen~da e o~serl~ · Yung tara· BAHÇEDE DiNAMİT racaatla, Taksimde Talimhane mey· ':.:;: Sa~k~~esı ~c~flolmdı. Ma.ın1u~ mütehevviren katilden tecdyelllll ;1• 

t•t ııı· .tr lıö -17...,den apğı •iyi ve ucuz &"da - Ticaret bor- ın an 1 re e ece . · , . , danında satın aldığı bir arsarun orta· ve rı ·mu a~ yaptı. ki tedi. Vekil müdafaasını yaptı. Heye-
" ııı,,,lillıiyc Y ve baabada en bU- ..., baf lı;imyakeri Nureddin B di Bu kon~r~ere yeru yetııen sanat- Topkapuda Yusuf Zıya Beyın bah- 5 a ceaim bir benzin tanla inşası i- aaat devam eden bu mudafaadan son- ti hakime müzakereye çekild" 
'd,.:;""'lde İLO!ernurunun ı:ıleterece- ld. · yor k!rlar da ıştırak edebilecektir . çesinde hızmetçi Ali bir dinamit bul ~ ruh t . t . tir ra heyeti hakime müzalıereye çekildi. Reis Lütfi B '--·' ı. 
r .., ve ha ~tıaat vekaletinin .. . b n1a k d' . çın sa ıs emıı , N ti d k T Ah , ~run ve maznu· 
'lif niıa . . musa- - İyi ve ucuz gıda almak için mer MOTOR TETKl m~ ve unu oynar en ınamıt pa Pro ·eye nazaran tanlı: meydanın e ce e ana atı ı met Tü~k ceza na: 
. ıt~lltiı •dU~ı~ reyil~ zıra1 koope- cimek yemeliyiz. Mademki bu ıene , . KA Ti . . tlıyarak Aliyi ağırca yaralanmııtır. letafeJıe ve heykelin güzelliğiyle ka~ununun 450 inci maddeai. mucibin - yeni ceza uaulll muhakem !eri 

ltıı ııı· Pttııtife bılecektir. · ı fasülye pahalıdır, onun yerine fasül- sınaıye şefı E~t Bey, avdet ~~ıtır. mütenasip bir zarafette inşa edilecek- ce ıd~ma ve fakat 21 yaımı •!<mal •t- kanununun gösterdiği şekilde karar 
~'J> llaaadcsi aza olanlar kooperatı- ye kadar kuvvetli olan mercimek ye- baklanda ~etkıkat. yapmak~· A- Snor tir. me~ş. bulunmaı.ı, Tı~bı ~~li raporu verdik dinleyin dedi. Herkeı 8 a'a 

l icaı.ıa d Olnıadan mallarını aa- mek lazımdır vrupaya gıden lktısat VekaJeti alStı Y T k t biller için iki ""'-er- mucıbınce ahvalı ruhiyesmın bozuk kalktı ve karan bu va.ziy~ d' yl dg' 
Ilı 'ta b r ır . . f' E B d . . D an o omo .. - b 1 "b" k • kd" • '"' ın c ı-

tııiıı n ili zira°. ban . Memleketimizde bilhassa Simav- smaıye se ı sat ey, av et etıniştır. enı·z yarışları gihı ihtiva edecek, bu güzergahlar- u unınası gı ı . anunı ve ta ın es- ler. Maznun neticede 6 sene, 3 ay a· 
>~""'- tatb·•~ . t kan talimatna- d k · ki d.. . tul bala .. d babı muhaffifenın bulunması nazan »ır ha""" mahkı'.ı ld 

, ... ~ 1
"' •~in köylerde tetkikat . ll: çı an. mercıme. er unyanın en ALPULLU FABRIKASI 20 CON • d:8. gayet zarif u~ r vucu e ge- dikkate alınarak 10 sene ağır ha se • r- m 

0 
iL 

ı,,_.~~r. ı~. ~ercımeklendır. Halk~~ bu DAHA iŞLEYECEK Bugün Beykozda mıntaka deniz- tirilecek ve otomobıller bura~ g~ mahkfun edildi. P iKi ADLiYE MEMURUNU 
.~'Cllit 11_ J'o fiatJen· Diln bo d mühim gıdayı ihmal etmeaı dogru de . cüik b'ınn· ilikl . ıla ...._ B çerken ihtiyaçları olan beru:ını bır DAVET 
•t 1 :-'"il - rsa a 'ild' Alpullu şeker fabnkası geçen se- c en yap ca .. .,r. u ya . arik d' ıı H nlı b' . tik 
1ıt 007 kıt lOOs.s kuruşta açılmıı g • 'or. ,___ fm-'"- . ne bu tarikten eve! kapanmış bulun- nşlarm bundan evelki emsaline na- kaç sanıyed; ted . e ıp yo arma eyaca ır ın am . Istanbulda bulunan ve fakat adre· 

• l"\ıj otua da ka WU1Jn wa raporu - Ticaret uran k h canlı 1 ı;,., tahmin devam edebileceklerdır. ıu meçhul olan Pmar Hlaar hakimi 
>.ıtııı panı paıımıf odası meclisi evelki gün fındık mah· duğu halde bu se~; elan çdaahlışmak- oı~m:y~ :fı a~ Şirket. bu kulelerin ve tankı ihti- davası görüldü" Ziya bey berayi muayene hemen Tıb-
~ 880 s Li sulüniln hu oeneki vaziyeti hakkında tadır ve 15 • 20 gun kadar a ça- ' ıve pap- ed k lan binanın üzerinde %İ· b Adli ·· • ·· • .J!• gö.;,;ilş~et 9,19 kurugtan yaptığı hafi içtımada ittihaz ettiği mu lışacaktir. nın da yanşlan tefrif etmeai çok muh ;:dar":;~ ;apmak hakkını Emanete Dlhı ~ğırcez~ ~kemeainde çok ~e ;:'~ mu~c: .. mudurlu-

~ "''~I\ laciı-leri -· _,_ ihtil" karreratı dün İktısat vekaletine bil- Fabrika t~diy~ ~adar 4,000 tona temçeldır. ba ...,._. aah vermektedir. Meaele tetkik olunmak f~ya:, d~t bdı.ır ınBtıkamd dadansmm lhnnı "'g.b..f~;: de~h~ .. ~~.~ ':: 
"<! ·~uerde A. m- u- di ilını tır yalan şeker ışlemıştır. arşam •ar- JUi! Hmm dır ruye e ~an u ava maznun har . . 
~~:• latıcılar iyon tüccarJar_ın~ r Ve~ile~ malOmata nazaran oda Diğer taraftan yeni ispirto fabri- meaahası yap_ılmıt dün de İ§aret du- ta · Riz~ KaJ:asu ~ye~den .Meh-~ mf~ ~müddei umumi· 
, ll ~lıııiıtir, araatnda bir ihtilaf meclioi vddletin iki tarafı uzla§tmna kası da faaliyetine devam etmekte- balan mahalline konulmuıtur. OKTRUV A SUI IŞTIMAU met oglu Alı ve muddeı de aynı koy- ftıc. 
li; ıı ihtiJaı b !ık örmektedir dir. Yarışlara Galatasaray, Beykoz, PEK VASi den, maktul Mustafa oğlu Hızınn ka- y f • 
~~ı U. u. ııeneki afyon mahau- amı muva g ' Altınordu, Beylerbeyi, Ortaköy, Ha- h . Oktru üdü lü n11 Fatma idi. Fatma gelmemişti. 1..- Unan ev erınde 
ttıı "ııı İize .etindedir. Satıcı tüccar iKi MEKTEP BiRLEŞiYOR NAHİYE KONGRELERİ !iç klüpleri ittirak edeceklerdir. Ma- ğü"Şed rki~ma~e;ı . al tahvakikmtına rd • tida vermiı ve fakat hakkı plıai talep HDku·met ha-arife , ... A-ı 
•· ôllıc rınde e 1 k RUZNAMESi f' . .. . d .. . im k n e suı ıştım a e- . • •, ""'"' 
"'~ ı tııcc ve ce aparo ve- Besiktaşta Sinanpaşa ve Barbaros ma ı netice uzenn e muessır o a . . . . . etmemış oldugundan hukuku amme 
tıı'ta lıqla aralnıaıtıahıulıin 1,200 aan- ilk ai kteplcrinin tevhidi tekarrür Halk fırk.uı vilayet idare hey'eti vaziyetinde bulunanlar en ziyade Ga- ~am e_%1mekte~ı~ ~~ '':. ış~~a:; davasının devamına karar verildi. edilmiş olanlardan flmdlllk 
ılı~ .. ~ da alyo dığını halbuki alıcı etını•tir. dün Kaza ve uahıye mutemetlerinin latasaray, Beykoz ve Altınordudur. be geçı kullaen nılmaıen ancı tilır c ıl • Müddei umumi muavini Burhan B. ecr'l misil lstenml.,ecek 

,..~ onun bu 2500 • d . . kil 1 B . , uzun sı ıure e yap mış- 1 . • dd . . • 
§· . oldu· . ı~ne ~- e ıştır~ e ~.op anmıştır. u ıçtı- FENERBAHÇE BUCON tır. nıa.:~un~ . 91 ~cı ma e .mucıbınce Yunanlı oldukları bilahara anlagı-

ltı;ı ~'Ye ka~~U.,:ddıa e~ektedir, iLK MEKTEPLERDEN NÖBET ma_d~, bı.:ınek uzre olan ocak kongre- BURSA YA GiDiYOR Sııi iştimalin çok va•i olduğu zan- tec%lyesını ıatedı. M_aznun ıstıçvabın-I J~ !"ler de tahsis _nrarlle lslr6n •-
teı..r. l•rind- emleketın muh- KALDIRILDI lennı muteakıp toplanacak olan na- F bah 1. f tbol ul bu""'" d"lm kt e tah'-"--t r•tı'ceaın· de da 35 yaşında oldugunu, btanbula dilmıt olan muhacır mübadil ve 
h\.~':'4tir "•• ı 057 d fy . . . .. . .. ener çc ı u c ar 5 ...... ne ı e e v IU&.il • bulmak . idi" . Ka -~ • • 
"'t ~~: liaJbııki • aan ılı: a on Bu 1u,. ilk mektep tedrisat tali- h_~Y~ k~;ıg~elenn~ ruznamelen. g?" Marmara vapuru ile ve Mudanya ta- daha bir kaç kişiye i•'•-ı. '1 çektiri- 1§ • üzre ~e. .,ını ve r......... hankzedelerin isk~n vaziyetleri va-

C.._ ...., 1297 geçen ııene bu ta- matnameamde bazı tadilat yapılml§- ruşulmuştür. Nahıye kongrelennın n"kil B 'd kl d' F 1 ğ' ihtım' al ekt·->'- yde Şakir efendinin yanında oturdu- krt vakrt mütlrllata ııe"- olmakta 
~-~- &andık el . ti h . .. 1 h . . e ursa.ya gı ece er ır. ener~ ece me ,.---... ...n cuu. ~.... .. 1 d' B dan Ali . • . ""'".t' , 

~...,ilene bu C mlf tır .. Yenı tadil!~ gore, mekteple~de ~gı g~n _baş ayacağı enUz teapıt liler birinci takım oyuncularından mü Oktruva miidUrlU~ünün bütün def !'"':'u aoy e. 1
• • un .. sonr_a nın ı~. Son zamanlarda bo vuiyet daha 

~~ daba gel ~<!Jıt~n aonra 1000 carı nöbet usulu kaldırılmıştır. Bilu- edilmemı§tir. rekkep 20 kişilik bir kafile ile Bursa- terleri tetkik edilmektedir. Yalnız ıstıntak daır~ınd~ki ifade~ okundu. zıyade vahamet kesbetmiş, Yunanlı 
dit, &tltceği z ki bu oene bu mum gezintilerde. ve t~n~hişlerde MUAMELE VERCILERl ya gideceklerdir. Kafileye iki de ::a- yedi günlük yevmiyede ıul istimal ::::~: ~:ddu~de vak ayı fU au- e~lerinde iskan edilenlerden ecri mi-

llQ edilmemekte- ber muallım k.endi talebesının başın- TAHSiL OLUNUYOR zeteci dahil bulunmaktadır. Bursada yekfuıunun S,500 liraya baliğ oldu- Y • • ı~ ahnınaaı hakkında JdSJlye vekile· 
~. Yilıdcn af da bulunacaktir. Bunda~ baıka ders- • .. . . bir maç ya ılacak ve Cumarteıi günü ğu görülmüştür. ,--, Bu !fızır umumı harp sıraaında tınden emirler gelmittir. 
bt~ ~~ lir.dan ~ou~~1okkasıö ~ekçen ler guruplara ayrılacaktır. h k5!~aıdmuhes~~ta10 kvedarılecek t_~~er avdet edil!cektir. = = Rize de bır tardi}~ ~~tmuslave faka

1 
! bor- Geçenlerde Ödemişe giden um· mi 

_l'ii .... ~O lir .. ~ e g rur en a .un a enuz a " a r ma........,ta EMANET MAHAFILI cunu verme gı ıçın tar satı ı6a çı- iskan müdürü Hacı Mehmet b y b 
• ~r. 11 llıerinden muamele MAARİF CEMiYETi hiç bir işar vaki olmamııtır. Diğer BÖYLE ŞEY YOK TERKOSUN SOZONE kar.Jmıştı. Müzayedeye kardeıim Ab- hususta maliye vekili Saracoğlu ş~~ 

~~., '-P. ~, , . MÜMESSiLi. . ta~ftan Defterdarlık, prim . 8;1acak Yeni gelen maarif kadroaunda Ga iNANMIYOR d,i de iştirak etti ve bu arsa o~un ille- krU beyle gö~üt. ve maliye ve-
~tcın llı•cliai et .. ~ - Hayv"'! Gcçen!erde Ankar~.ya gı~~n Maarif ~~esseselerden muamele v:ergısı ~.ah- Jatasaray liaeainde bazı deralerin tez- Terkos 9irketinin Nafia vekaletine nne kaldı. Hızır bun.dan mugber ol~: ktletini mezkUr emri dolayısile 1rmir 
«it. d;ı tctkilıatı ~ .• ,,.,~.u meaeleıu Cemiyetı .t~tanb.ul mumcss~ı .ve Halk siline ba~l~J~· .~u vazıyet ı:nues- yit ve ma•şlann tenkıı edilmesi dola- yeni takdim ettiği projenin kabul e- rak Ruslara a~~ bır bom~ faili de muhatap olduğu §lkayetleri vekil 

llQ h na <tc,uı -.•.nekte- fırkaaı Vilayet ı~e hey eti aza~ı~- sese aahıpleruun ıtırazını mucıp ol- yısile bir çok muallimlerin istifa et- dildiği~i ve bu projenin tatbikı için ola~. kardeş~. haber verdL Ruslar beye arzetmiştir. Saracoğlu Şükril 
~ Çoı, llı~ıta lıaaa . ... dan Cevdet ~·':'"' ~y d.iln tehrimi- muştur. .. . tikleri yazılmıştı. DUn bu hususta tet tir ketin ücretlerine yüzde 15 zam- Abdiyı 24 aaat ıçmde ~tılar. Ben Hı- bey bu izahatı allka ile dinlemiş ve 
~ "'lilıitrıd' Plann .... .ı;,,ı ra- ze avdet etını§tır. MUmaileyh ~nka- Bunlar hukOmetın tayin ettiği kikat yaptı"gımız mektep idaresi bu d "'". t 1 !ardı un tanımıyordum. Enıştem bunun yunanlı emlakinin gayri mllbadillere 

ti..:~ tt v ır Bu <•" "' a bul d - '"dd . ta .. tm d •. tahsil" me eceı;.mı gaze e er yazmış , . . ld I t b 1 "tti"'"' ö,. 
b.:"'litı <rlıninin ·t . ' " ' Y· rada un ugu mu et zarfında pnm ayyun e e en vergı ı istifalar hakkında ademi maJOınat be- Emanet erkanından bir zat bu huıuı.- reamı.'ll a 1 ve 8 an u a gı. ..~~ • ait olduğu ve bu eebeple sakinlerin· 
~ .... Çoı, la'-'- artına ıurrt:ıe <a· Maarif Cemiyetine ait bazı i§lerle muvafık olmadığını söylemektedir- tmi•tir t d .. ki· rendim. Ben de buraya geldım. Gala- den ecri miail almması icap etfğ' 
""~'• d "'1D bir usul old ğu u 1 G 1 • d b · k yan e • · a emıştır · ta'd A İb ah" · L.L • d bu 

1 1 

•q lale erhaı bir . u. n meşğul olmuştur. er. e en ~ e .u ıene P~ yo - "- Ne Nafia veklletine böyle bir a cem r ı_mın ...... veaın e prensibini muhafaza etmekle berabrr 
C.ı P •tnıclıt . nihayet verilme- =-- tur, olsa bile tahsılata manı tegkil OCAKTA KONFERANS . takdi dildiğini d nu buldum. Reamınden tannnıftım. aJSkadar vatanda§larm hlllrfımet k 

'1ııı ı1Plerin v edi~r.ler. YENl MECCANi TALEBE etmez denilmektedir. T"" k • da . Şa k•· tetkikatta kprobı•1 1 dm -e bili' ne eŞ~kun Kendimi tanıtmadan ahpap oldum. rarile bu meaalı:ine yerl-'rildikl ~: 
llıt-. ""lbü . er gı raporda i&e bu- . . ur ocagın n. r - a u o un ugunu yoruz. ır e- Bana b'r tarla tutmak iıtediğini sö • . . '"'u . 
'"'ve ı:::n .. ahi lddealarda bulun- lstanb'!I lisesın~ a~cak ley PAZAR YERLER! bulunmak üzre gehrimizi ziyaret eden tin ücreUere yüzde 15 zam teklifi bel 1 di Bı be T , i~ n~ naz~n. dik~te alarak'. koyfıy t 

ı.ı•di &unkü telılin ipkamu la- li meccanı talebenin ımtihanlan H 1 k . . çin üdebasından ve Sorbon darülfü- ki varittir. • ; · ~r: . tce a~a!'ya Y: g ~ yın~ hükOmetın un_ı~ml bır kararile 
lıora;ı ,:~r'. neticelenmiş ve 16 çocuk alın- muht:futıyer~~~d~tmpa. a ıçın iş~ nunu profesörlerinden M. Şeng bü- Fakat bu zammın kabulüne ihti- a'? ç deuk.çı T":"'araevaınuundaarbi:sdmemir kat 1 olara~ .halled~cye kadar tc-

....,cJı.;"'- uz r yer en a- .. Ü ç· kadınl ç· mal ·ı Eaa b" d 1 geçıyor ..,. hakkuk ettınlen ecnmfsll bor-Ja 
-.... bu meseleye kat'i mıştır. çılması lüzumu hakkında Bakkallar ı:un saat çte ın ~ ve ın . ven emez. sen ız ~ mese e- gördüm. Bu sırada ölen kardeşim tahsili hakkında yunanlı ' r_ının 

• • • cemiyeti umumi katib" F th' B mlalabı hakkında ocakta bır konfe- yı gazetelerde okuduk, malumatımı% Abd" . ha ali .. ümün önüne ıel- . . evlcrınde 
/(. b izahatı vermi§tir: ı e 

1 
' §U rans vereceklerdir. Bu konferansa bundan ibarettir. Şirketin Nafia ve- d' ~ kf ~ ura vura kendi- tahaıa kaı:;;ırile ikamet. edonlcrin 

••ı, am io Borsası2619/929 _ Pazarıarda dükkanlara ruıbetıe herkea gelebilir. kaıetine yeni takdim ettiği ve kabu1 !· . .. 1d .. d.. a• v ::ı..1ottırı1mama•mı münaap görmü .. 
~ıh"' ~•hııı iSTiK RAZI.Alt TAHViLAT yüzde 60 • 70 deresinde ucuz mal olunduğu söylenilen projeyi tamamen sını A~ urah~:,;,: huzurunda bu Uede- 'v kil be 
ıı,...,~• "'"t1ıhı 1, 1 97 vooo Aıwlol•} ı. T. 87,50 satılıyor. Terzi hanımlar tatbik edip etmiyeceğine gelince; se- sini in:,, etti: ne bu• Y mc.trUlı: mallar idaresi-

Ytu 4tıı1ı Jrq 19~ 00 D. Y. ~ i ~-~ Avrupada pazar yerİeri vardır. . . . . . nele; bu h~11~sta . bi~e llmn .gelen _ Istanbula İf bulmak üzre gel- esas dahilinde emir vermıstir. 
IO TiMi ıtıkrd 4,00,00 Şehrimizde bu gibi pazar yerleri Tqvilô ııanayı hanımlar dikit ve dem vermıştır. Bız. •ırktt eaki mu- dim. Vakıa böyle bir hasınmı vardır. 150 CiZViT PAPAS GELDi 

11 ı .. 1 Stı-iıntzg t:lutlrtl: ıırtttı 4 tıO 00 açılmaaına taraftarız. Biz bu iş için biçki mektebinden bu sene mezun o- kavelesini nekadar tatbik etti ise ye- Fakat 0 Romanya dadır. Mahkeme E 
t".ı..ı.,~ 

11 
J.ıhuaı şırtetl 16' 75 tehremanetine müracaat etmiştik. la? hanımların diplo~ tevz~ mer~- ni mu.kaveley~ de ~ ~~dar riayet e- gelmiyen fahitlerin celbi için 17 tq- velki ak§RlD Piyerloti vapu_ru ile 

l l''•• tııı:ı Jola 11 :: R '• nm .. ılrhll Pazar yerlerinin açılması ve 8 t _ mı dün yapılmış ve bır çay zıyafetı ve deceğı kanaatındeyu. rinievele kaldı. ~50 kadar Cizvit papa." aelmış. ve 
1 \J, S. ;r- ş, 1t ksir edilmesi !Azımdır. y e rilmittir. Bu münasebet_Je mezunlar- ___, - SABRİYi VURAN ALl stanbulu~ şayanı tetkik mahall~rinı 
_: ı. $lrt •tott 75 Pazarlarda halk için ucuz gıda sa- dan Beria Sani hanım bır veda nutku EMANET ADA ÇAMLARINI DUn 

1 
bul • mahk gezerek dun alqaın hareket otmışler 

1 
leı tıı n.oo ÇULıtR. tıl irat ederek miktarı (21) e baliğ olan ALMAYACAK MI? ıtan agırc:eza eme- dir. 

· lı~ .\ \ : 50 ır. mezunların' yapacakları kadın tuvalet Ada çamlarının Evkaftan Emanete !ind.e Toph_a~e'de arkadaşı Sabri'yi. 
· tı'tlı •• ~ oo Loıdfl ıoo7 00,75 Ntwyort 0.411 l'i,30 M b' J . Jerile yerli kumaıları tamim.e çalıııma d•vı:i .bakkın~aki ~ukavelename_~ oldure~ ~ davasına bakıldı .. Ali ECNEBi VAPURLARIN TAMiRi 

~. Çı., .... ~ ~ Paıll il OO.t9 AUaı 37 21,00 e US anınızın tetkıkatı ğı mühim bir memleket ışi olarak teatısı Heyetı Vekile kararına iJrti- kahvenın onunde otururken Sabn gel MESEi.Esi 
:· 'rtıtt':.'• :ı. ~ 90 Cunn 1 49,!5 lloıaa 09 19.00 Halk ile temasa devam etmekte der'uhte edecekle~i ıöl'.Jeı:niıtir. r~. etmi~ti. Halbuki Eman~t söylen- miş. Tapancasmı satıp satmıyacapnı lkti_sat v~kaJ,eti ~ı~a ı:c~•n 
. lıı, [ Ş. l<I 00 Bllt"f 14 75,00 Amıttrdam oı ı•,75 olan latanbul mebuaları bu gün de Mektebin se~gısındeki lu!'- tuva- dıgıne gore buraya yapacagı masrafı so_rmuş: Bu ha~ _ceva~mı ver.ın~e ~.nebı gem~le.nn .. tamırındekı . muı-
ıı,l'rty<t.ı Ş. 

4 
:ıo B- ş 45,75 SolJ• 60 ;11,:ıo Beykoz ve Anadolu cihetile temas Jetler ve beyaz ııler çok zarif ve ca- hesap ederek çamları devralmaktan elindeki aopaaı ıle ıtmege ve küfur lciilatın ballım Rutumat ve Tı~aret 

• ıa 75 Pr.. 16 00,i0 B<rllo 2 oı,;s edecekler ve Beykoz yantlarında ha- ~iptir. Bu müeaseseden çıkanlar gün- sarfı nazar etmiştir. Binaenaleyh çam etmeğe batlamı§. Aynı zamanda .. ka· Odasına bavale etıııİfti. 
00 Vlyau 3 &1,50 zır bulunacaklardır. Yalanda temas de (3-S) lira kadar kazanmakta ve !ar hala Evkaf tarafından idare olun- masını da çıkarıyormuş. Bunun uze- Bu müşkülatın neler olduğu hak-

için mülhakata da çıkılacaktir. erkek elbisesi de dikmektedirler. maktadır. rinc Ali'de Sabri'yi 'l'W'IDUJ. Bütün kında tetkikata ba§lanım§tır 

- Mahkemelerde: 

Hanımın derdi ne'? MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

•••••••• 
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1 
~~~?a~r~~~i ~!~rt~O 

c.lcrece hli. Bugün havanın bulutlu 
olması muhtemeldir. 

FELEK 
Namussuz! 

- Maks ve Aleks Fişer - den 
Geçen hafta köyümü terke- - Hayrola ? 

ttim. - Geldim. ziFOS MESELESİ Pitiviye küçük bir kasaba ol- - Eğlendin mi? . . duğundan, para kazanamıyor- - Evet ... Üç buçuk saat sür-Gidişata dıkkat ediy?r~~· bu dum. Halbuki para kazanmaya dü. sene· kış bizi her sene~ı gıbı ga- ihtiyacım vardı. -Üçüncü perde biraz kısadır. fil avlıyamıyacak. Bır tarafta~ Bir elimde asam, öbür elimde Ben tekrar ettim : kar komisyonları topl~ıyo;. di- tağarcığnn, yola revan oldum. - Üç buçuk saat sürdü .... Gi-ger_t~raftan .~ar ~akın~le~ cel- Parise geldim. dip gelme zamanını da sa~ı-hedıliyor, Mun_eccımlenmız, kı- Görülecek bir alay iş vardı. yorum. Odeon şuracıkta değil. ~ıa fazla olacagınd~n bahsed~- Helder sokağında potin boyacı- - Anlamadım? rek halkı ikaz edıyorlar ... :ı<;~ lığı ile .ayak işleri görmeğe ba- İtidalimi kaybediyordum : mür odun tüccarlaı:_ı da butun şlatirm'. - Tarifeyi bilirsiniz... Saati bu rivayetlere ve .al.ame~lere ba- Bunun, zannedildiği kadar ko beş franktan, Üç buçuk saat on kıp sevinçle ellennı oguşturu- lay bir şey olmadığını söylemiş yedi elli eder ... On yedi frank yorlar. Bu meyanda Emanet terdi. Anladım, ki bu işde de,bir elli borcunuz var. diğer bir tedbi; dah'.'- ~lınakla sistem takip etmek lazımdır. İsrar ettim. Kızdı. Polise şimeşguldür: Zıfos .s~pen. Ben Bizim işin belli başlı sistemi de kayet edeceğim dedim, dava ebu sözü ne za~an .. ışı~sem m~m sabahtan akşama kadar, meyha deceğim dedim ... Herife vız gelııun olurum, çunku dunrada ın- nede oturup beklemekti. di. Parayı vermedi, vermedi, ve s~m .. n~?ak ye~e lekeliyen ve Bazen, öteye beriye mektup rmedi... Üstelik beni tahkir de ?ı~ ~ur.lu çare.sı. ?ulunamıy_an yollarlardı. Bu boyacılıktan da- etti. ı~ı pı~lı~ten bın zıfostur, dıge- ha nazik bir işti. Bu dünyada çok namussuz 

Uft 

Zat nıaa~ları nıubasebecili~in~en: 
Mütekaidin ve eyta
mın nazarı dikkatine 
Arkası alınamıyan 

eylul, teşrinievel, teş
rinisani, 1929 üç aylık 
maaş tevziatı cumar
tesi günü de şubeler
de yapılacaktır. 

~~-~·. Mll,LIYETIN EGLENCELERI 

Bu gün OPERA SiNEl\fASlNDA 
göste~~~ekıe ELEONOR BORD~1AN ıe.:."~w 

Kadının harbe gidişi 
SESLi FILMl çorşamha akşamından beri bütün lstanbul halkın• 1 

ederek hayret içinde brakmaktadır. 
Filmdeki harekAt lle sedalar birbirine okadar u\'gun geliyor. 111 

aksamı harekAıa o ka.dar ı.eıabuk ediyor , aktörlerin en ;~ 
eıvarı ve hatta nıyeılerı seslerle okadar ımtızaç "~ otomobillerin, klaksonların, lokomotiflerin, tankların ((il ~ 
nılıralyozlarin şakırtıl~n okadar mükemmel işidlliyor ki ins~n tııf tiyatroda •sıl tabiat içinde bulunduğunu ve [ilimdeki akıorlerın 
tını yaşadığını zannediyor, 

Ya insan sesin-, ~e demeli ? 
Bunun seyirci üzerine yaptığı tesir cidden şayanı hayrettir. ti Yalnız bir vık'• •ikredelim. Hasta bakıcı bir hemşire ötmek 

bulunan bir hast•ya ölüm şarkısını ve GoU11od'un Ave !1-laıl'...., tağanni ettiği zaman erkek, kadın, çocuk bU!Un seyirciler O "'7 
müteessir oluyorlar ld göz yaşlan dökmekten meni nefs edeııı-*t 

Böyle bir tesir •ncalc en illvi aan'atın neticesidir. Ve bııtı.:ancak Nev Yorktakl R. C. A, l'otofon sesli makinelerle göS1 

l;NITED ARTiST filmleri yapmağa muvaffak olmuştur. • -Nihıı ·7:>• ..... 2 teşrinievel 1929 çarşamba akşaıJll 

M ~ L E l ve E L H 1 M R A SINEMALARI~ll 
ANKARA POSTAS 

fllmlnl göreceksiniz. 
Bu gUn 1 n de ıftıra: . Biri gelir, elimize bir zarf, adamlar var . Emanetın zıfosa çare bulmak avucumuza dört metelik sıkıştı Terceme eden St-~+-4- M E L E K SINEMl~l MlJIK

00

SlNkiMl~ld~ ıi arzusunu ne kadar n:emnuniyı:t- nr. SELAMİ İZZET ' le kay~edersen: a~ serbesti~ - Şu mektubu adresine bıra- ı ı-~-likle ilave edenm ki bu tedbı- 1cıver, müstaceldir. Dokumacı aranıyor ,,L..-1--' rin bizi çam~~?an kurtaraca- Hikmeti hüda, böyle elden gö . ı I ğına emin degılim: geçen sen.e nderilen mektuplann hepsi de Tahp olanların ayın . 28, 29, 9 de bu makamdan.hır kaç .. şa.r. kı .ı- müstacel olur ! İnsan bunu gö- 30 uncu günleri sabah ,sat do-li 
tı Ü ı Dünkü bilmeccmizio 

şitmiştik lakin yıne ustum z re gore , inanmamağa başlıyor. kuzda Balatta Siireyya paşa mtn- ,u g nKu yen başunız çamurdan kuı:t?l~amış Fakat müşteri kazanmanın en sucat fabrikasına müracaatlari bilmecemiz halledilmlt şekli B l b •ın uç ça 
SOLDAN SAÖA: 9 - Ağzın iki yanındaki çukur ( 5) 

tı. ana sorar arsa u 1~ - iyi çaresi, mektupları bir an . Kil l d .. 1 .... d ( YUKARDAN AŞAGI: 
· d.ı 

· is ma mü ur ugun en ı - Sütle yapılan pirinçli tatlı 6) 
resı var r: evel yerlerine götürmektir. 

2 _Kırmızı (2) Bir musiki aletini 1- Tutulacak yer (3) Sevgili (5) 
ı - Çamurun vücudunu kal- Benim elim ayağnn çabuktur. Kilis hiikömet kona~ının nok· kurmak (5) . 2 - Peyğamberlik (8) dırmak; Bana verilen mektuplar, iki, ni- san kalan on be~ bin liralık in~a- 3- tstidaya konan (3) Bınme 3 - Erkek dadı (4) Örgü (2) 2 Ot b 'llerin vücudunu h t u"ç gu··nden fa la n d 1 "emri hazır" (2) 4 - Nota (2) Bir isim (4) 

- omo 1 aye z ya un a an kapalı zarf usulile 6 1 O 929 5 _Beyaz (2) Çatının üstü (3) 
k ld k k 1 4 - Virane (6) a ırma ; a maz. tarihinden itibaren münnaksaya 5 _ Parlatan boya (4) İnsan (4) 6 - K<ljlkla yenen (5) 3 _ Bizim vücudumuzu kal- " Fevkalade müstacel " olan / 

6 _ Meydanda (4) Ko"pek (2) 7 - İspata yarayan şey (6) 

POLA NEGRİ yi 

!~~!r!.~ü~ ge~~k~· I 
maşagtran ile hınca hınç dolacaktır. 

-ıı:mm-• 
Yakında 

•• TURK 
SPOR b k 1 k konularak 1 1 1 /929 t3rihinde ( ) c (3) 

dırmak! u me tup arın, otuzunu, ırkı-
7 _ lştifham (2) Pazılar (6) 8 - Gelecek zaman 3 et Başka memleketler çamuru k11ını bi~kf tidriri?1, mahalle mah.a ihale olunacağından talip olan- 8 _ Cet (3) 9 - Şöhret (3) Aç olmayan (3) AVDET: Matmazel jorjet Paris kaldırmayı diğer ikisine tercih • e tasnı e erıı:ı, sonra tevzı- !arın Kilis maliyesine nıiiracnat- Eınnı·yet sandııı ınu"dn"~ln"lu"nden.· . ıen avdet ederek yakında göndere-

etmişler. Emaneti aliye acaba a~a başlarım. Eger yorgun ve ya tarı, U ceğl hususi daveınamelerie mubıe-

gösterilen NORMAN Kf:ıd f 
MARION NIKSON un 

ı ıuTr·ıırn~ 
hariku\Ade dramını seyredetl 
çoğu göz yaşlan dökmUşı!ir· 

ftlminde gi>rmek üzr< 

ELHAMRA Y'~ 
gidiniz. Birinci matine saat 1 bıraz rahatsız olursam mektup 

aralı rem müşterilerini kabul edeceğini 

• hangisini müreccah görür?. • Mehmet Alı' efendi ve Emme hanımın 10804; ikraz num CEPHESİ !arı postaya attığım da vaki çannkkale icra dairesinden; ça· 
ed'k _:1:::1 ~:::n:__v::.e:...::k:::es::b::_I _:ş:::er~e:_f _:e.:._Y1:::e:.:.r· ____ ~=:::::::::;~:;:::=:===;c_..-

ÇAMLICA olur. 
deyn senetti tınucibince Emniyet sandığından istikraz eyl ı .. - K l n lll .. k nakkalede mukim '\luiz Roso efen- a asa Bir kariim Çamlıca'ya git- Dün sabah, yani pazar sabahı diye oruz yedi lira medyun çanak- leri mebl~ mukabilinde Sandık namına merhun bulunan Ku- apa ı za usu e nıun miş. Bana oradaki intibalannı gelip beni çağırdılar. Bir evdeki kalenin Musevi mahallesinden Hatem çükpazar Hoca Hayrettin mahallesinde Leblebici s~.kağ.m-«edibane» bir lisanla yazdıktan büyük iki kütüphane muhtevi- oğlu Sinıonun ikametgAhı meçhul da eski 3 yeni 55, 57 numaralı ve 70 arşın a:sa uzenne Ankara su ı·,ıerı' .mn"dn"rln"~n"nden·. . 

sonra oraya «Çamlıca cephesi» yatını, tavan arasına taşıyacak mebni ahşap iki kattan ibaret ü~ oda.. bi.r sof.a, . bır m':1tfak, -w , 
· · S b b' · · ah bulunduğu namına usılr olunan lh· 

1- h b h enın ta 
_ ,..,d 

ismim venyor. . e e ını ız - Bu gün akşama kadar hoş h 1 ve 86 arşın bahçe ve müşteme atI ~aıreyı .avı ır an - 1 _ Bedeli keşfi (25552) lira (23) kuru" olan Arıv; .ı 
ediyor . Aramızda taksimt' amaAl yap barnamenln za nna ya7.ı an meşru· mamı vadesı' hitamında borcun venlmemesınden dolayı satılı- " -~ !'. 

· 
- h ı ı ld "'' d ıarlhl 

vası ı'ska kanalına aı't ın' şaatı' sınaı'ye ve tarlalara tev··'#' 
Kı tlclıd t t d t t tını Uşak kitapları tavan arası attan an aşı mış 0 u&un ın g"a çıkanlarak 800 lira bedel ile müQterisi. namın.. a. kat'i kararı .. 

« s an u unuz a a e- · llAndan itibaren bir ay zarfında me- ~ tibatI ameliyatı 24-9-929 tarihinden itibaren 20 gün ıtıil 

peye kadar parasız oturacak bir na ~~ıyor, hizmetçi dola~a yer çekilmişken bu kere % on zamile başka bır muşten çıkarak mu-
kanş yer yok. Her iki admıda leştınyor. ben salonda . bır şey dyun daire! icraya müracaatla tesvl- zayede bedelini 880 liraya iblağ etmiş olması cihetle mezkUr ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. ~ 
bir kahvehane açılmış Kısıklı- unutmasınlar deye beklıyor, ne yel deyn eımesl veya bir itirazı hanenin 30-9-929 tarihine müsadif önümüzdeki Pazartesi günü 2 - Müteahhit evel emirde (1916) lira (40) ~~fu / dan sonra Çamlıcaya 'çıkarken zare~ ediyordum .. . . varsı dermeyan eylemesi mukıazl tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mu- nat akçesinin veya hükilınet bankalarilc sermayesı ıtı1 r . 
solda bir fıstlk ağacı var ki o- İşım çok yoruc':1 ~dı: olup aksi takdirde velun merhun karrer bulunduğundan talip olanların mezkftr günde nihayet bankalardan birinin kefalet mektubunu iraeye mecburd~~ 
nun altında oturur yemekleri- Öyleye kadar bıtırdık. Ev sa- bulunan bir bap muhıerllc hane ar· saat on altıya kadar Sandık idaresinde hazır bulunmalan lüzu- 3 - Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair idareyt 
ni yerlerdi, orası kahvehane ol hibi on frank verdi ve gülümse- sasının bllmUzayede fUruhı ettlrile- mu ilan olunur. edecek vesaiki ibraza mecburdur. ı6 ~ Kısıklı arasındaki mesafe de tel -Bu gün akşama kadar boş birinci ihbarname yerine kaim olmak Ür genç erine Ankarada makamı vilayet mektupçuluk odasında icra fil~ 

ti 
d' 

muş, fakat bu kahvehane ile yerek dedi ki : relc ıesviyel deyn ettirileceğine dair T k ( • 1 İLAN 4 - İhale 14 Teşrinievvel 929 Pazartesi günü saat ~ 'ıle çevn'lmiş sonra Çamlıcada bir vak.it geçirmek ister mı. 'sin.? üzere iltn olunur. Askerliğini bitirmiş okur yazar Memleketimizde yeril mamulltı ceğinden proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenler Na 
, 

satışı lcln !arayı seyahat eden Muhı- · ı · M"d" )" - .. .. ti 'lA ı '.'~ 

b .
1 

t ında Ben ışten kaçmam. Dedım kı: l.tanbul Aıliye Mahkemesi ikinci hesabı kuvvefll geçleri şimdilik rrem Yaşar isminde bir zatın labrl· ış en u ur ugune muracaa an ı an o unur. ,.....-
s~ aşı ı e epe ara.s ?e~e - Hayhay efendim 1 Hukuk dairesinden: mutedil bir yevmiye ile memle· ı . 1 d ., 1 Bı'n'ncı' Tı'caret Mahk~ 1 •.tanbul Birinci Ticaret 

bır kahvehane tel ıle çevnlmiş Od ti tr d t' 
kamız namına s panş top ı t6 .nı ve ıtanbul ~ d ,.,; 

. .. .. -... e?n. Y.a osun a, ma.ı Viçenço Kayvano efendinin Hü- kete nafi bir uzuv olmak için namı hesabımıza kerek kumq ve meıinden: meoın en: . bati~, 
bır mahal, hasılı butun Çamlı- ne ıçın ıkı bıletım var ... Ben gı- seyı·n Nafi bey ile Maçkada Maçka <l k gerekse tuhafiye ve trikotaj ve saire Felemenk bahrı sefit bankasının Felemenk bahrı aefıt -~ 

h 1 birinci derecede o umacı 
da lı".':"' 

ca ve Kısıklı kahve ane erle do- demeyeceğim ... Eğer başka işin palasta D. ğrubunda 13 numarada Ze için alelhesap para aldığını istihbar Galatada Karaköy hanında beşinci Galatada Karaköy hanın. iY. 
ıu ve tel çevrilmiş. Para veremı- yoksa ... Haydi gülegüle ... hra. ~asım hanım aleyhinde. ikame ey yetiştirmek eyledik, Muhmem Yaşar bey ismin· katta yazıcı zade Fuat bey aleyhine katta Suat Şakir bey aleh~.~~ei ~ 

k lanl 1 k lh• ·ı "Eğer başka işin yoksa "Bu iedığı alacak davasının carı muhake- de ne .atış memurumuz olduğu ve ikame eyledig"i davadan dolayı mü- eylediği davadan dolayı "'~etı'1' 

yece 0 ara ço u ÇOCU6w 1 e . ... mesinde müddea\eyhumadan Zehra d 1' il [ 14 
h · kılı da• ·' 

ak 
. . b' k b da tuhaf herıf yahu 1 K h . 'd . 1 arzusun ayız. a P er ayın · ne de kumaş ve battaniyeden gayn dd ·.ı h ta tir kılın d Y namına tastır nan .j)ı~' 

oturm ıçın ır arış yer ı- . . . asım anıma ıstı a suretıy e mua-
eı ey namına ! an a- d . 1 . ik met• 'J 

k imam Zah im Tıyatroya gelınce saatıme ba melesiz giyap kararı veçhi kanuni da- 15-16 ıncı günleri sa hah sekiz lmalAıımız oimadı~ı il:ln olunur. vetiye varaka1t müddeialeyhin ika- rakası müd eıa eyhın ~ edil'"" 
ra ı ış. . met 0 azsa ktnn. İki idi. iresinde tebliğ edildiği halde cevap buçukta Halatta SÜREYYA PAŞA lstanbul • Balat. SUreyya pa,a metğilhinın mechuliyeti hasebile te- ~ech~liy~ti. hasebile teblıglaşııııı"~ 
b~ tarafları bır dolaşsanız, ha- Oynanan oyun haylı gülünçtü ~ermediği gibi l:'evmi m':'hakemede men~ucat fabrikasına müracaat- mensucat fabrikası mUdUriyetl . bliğ olunamadığı mübaşiri tarafından gı mubaşm tarafından anh k•ııı' ır 
kıkaten şaşacaksınız.» Bolbol güldüğümü itiraf ede- ıspatı vucut ~ı ~tmedığmdeı;ı ~ak- [arı. PRl.\Jl!S 2~0 verilen şerhten anlaşılmıştır. Bittaiep hukuk usulü ~u .".,,,dd' 

. . . . O k d kında muamelelı gıyap kararı ıttıhaz 
. . kanununun 141 ve 144 met . 1~ 

Fılvaki merak ettun, gittim rım. yun~ sonuna a ar. o~u- ve tebliğine ve yevmi muhakeme Pastırma makine . Bıttalep hukuk usulu m.uh~kemcle- ri mucibince ilanen tebJiğat '_ı 9f 

baktmı. Çamlıca ve civarı tel rd_um. Çıktıgı_m zaman beş.~ yır- 4. ıı - 29 Pazartesi gü~ü saat 13,30 . . ~ L AN !eri rekalıet ka rı ~anun~~un l~l ve l44 ı~cı ~adde- ve muhakemenin 23 Teşriııi•""'r" 
örgüleri! t b' h . mı dokuz geçıyordu. Tam uç bu de tayin kılınmış oldugundan mez- Musevılerın Yıl Başı (Roşa- bul etmez fiaılar- len mucıbınce ılanen tebliğat ıcrası- kart·_,,; 

.. nm.. e am 1~ arp yerme çuk saat kalmıştım. burenin işbu tarihten . i_tibaren bi~ şana) münasebetile Osmanlı' la satılır. Umu· na karar verilmiş olmakla milddeia- ~ar~anba saat 14 .. tali~; biti ,..._t 
do uş, buna bır bakan yok Elli dakika sonra, ben beni ti- ay sonra ceva.p vermedıği ve yev~~ Bankasının Galata, İstanbul ve mi deposu ve a- leyhin yevmi muhakeme olan 23 Te- ri!mış olmakla muddeıal y d ; 
mu? Halk havayı da para ile mi yatroya gönderen mösyonün ka muh_akemede ıspati vu~ut et~edigı Beyog"lu Daireleri 5 Teşrinievel cenıalı&ı lsıanbul şrinievvel 929 çarşanba saat 14 mah- muayyende ve saati mezk.Or11~~ 11 
alacak? ld B . .. .. taktirde usulun 408 ncı ma~desı mu- C . .. .. k 

1 
b • kemede hazır bulunması lüzumu ak- kemede hazır bulunması ıuz ,ıl"ıe 

· pısını ça ım. em gorunce şa- cibince vakıaları kabul etmış at olu- 1929 umartesı gunu apa ı u- Balıkpazan Yağcı sokak No 4 Paras- si taktirde hakkrnda gıyap muamele- si taktirde hakkında gıyap "'" 
FELEK şırd.ı : naca ·ı ilanen tebli" olunur. lunacaktır. kvıe ides biraderler. si a dacağı ililn olunur. sinin a ılaca ı ililn olunur· . - - --· - -- . - -- -- ~. ~ şe) 

"Milliyet n in edebi lefrlkası :44 Bu bakışların tek manası olabi- rafı yokmuş gibi bunları aidatı- den çıkar da şimdi böyle kendi- ı di iki saattan fazla da yanımda Mesela orada ben hiç" 1>ırd,ıt lirdi: yor: me mürebbiyelik yapmak için oturdu, çocuklara ders verişimi söylemeden Yırtmaç og-hl ştıııl O • -Kız bu kadın kocamızı eli- -Okuyup ta ne yapacağım .. kapı bulmaz, daha başka türlü 1 dinledi. Kücük gelin, ağanın ya- sonunda odada benirnle 'f AcK· G NEŞI mizden almasın?. İstanbulun Anam okumuş mu ki?. olurdum. Fransızcam da yarımlnımdaoturuşunuhiçistemiyor .. kaldı: •·' 
. 'Y oku~uşları dü.~enc! olur~ar. Diyor. Anası da ~abası da oku kaldı. Baban: iyice yatağa düş- Bu belki kıskançlık! Kim bilir - Hocanım, size az aıııJ11.şııl"' Eger. . . Huseyın aga evde mamış amma kendı okumaması meden eve hıc. olmazsa Fransız- 1 kadmcağazın aklından neler ge- Diye avcumun içine sı1' tJS~I Elem izzet olmasa~dı, be~ doğru ona git- için sebep yok . Ad~mca~az: ca hocası getiriyordu . Yataklık 1 çer, beni nasıl zanneder! iki sa- dığı iki beşlik lirayı uzattı. bır'ı """""~ me.seydım, belkı de kadınlar ba- - ~h kıznn benım; bır oku- o~~~ Feleknaz Hf. onu da çok at iç!nde üç dört def'a odaya cacık elimi tuttu,avucu~~triYol' 

. . ~ .. .. .. . na. . . . mu~lugum olsaydı.. . gordu: geldı: u. Laf söylüyorken sesı t ıı•'' 
Dıyor. Daha genç hır adam yorlar da. İlk gun, kuçuk gelın - Bız Anış hatuna dedık am- Dıyor da başka laf etmıyor.Ba - Ben hocayla mocayla uğ- - Bari ben de öğreneyim . . .. ı · .. ı · ı bakışıfla 

Kırk yaşında ya var ya yok. Fa- beni görünce epice morardı, kız- ma. . Vazgeçtik. . balarının bu içten gelen sızısını raşamam. Otur evinin işini yap. Dedi ders bahanesine epi o- gokz. e~ godz enm e 
k h f 'ki ı· H " d Öb" .. F'la d b · 

' çe ınıyor u · 

at. ı;ıe .tu a. ı .. ~v ı'.. atta uç ı.. urun~: .. ı n er enı sa':'arlardı. . umurl~ıyorlar bile. Mektep- Ne olacak? Yarın bir kocaya va- turdu. Budalalık!.. E ... Amma _Acemilik bönlük .. · ,si-
evlı ımışte bırısı olmuş: -. .Kız gelm bacı .. Ben böy- Zavallı kadınlar ?ılmezler kı ten gelıp çantayı kapının arka- racak değil misin? . . hakkı da yok değil. Ne olsa ka- . .. ' titreıfl ·tı· 

- Bu sonuncu geline kahret- lesını sanmıyordum... bu ya:a~ı ~alp ~e dıye konakla- sına atmaya ve .. Sokağa fırla- Dedi, işin içinden çıktıl dın. Kıskançlığını çok görme- Dedım. Oyle ya ses peııbtl1 ıı· 
ti de onun h;in galiba.. Dedi, yüzüme, konuşuşuma rının ıpmı çektı?. . mafa alışmışlar. Bunları yola Akşam .... meliyiz. Belki ben de Hasanı y~naklarda !ı~ılan rfaŞ~!;ıı 

Diyor.. Kah .. ~ah gülüyor. baka kaldı. 1?-timaı.o.nlar so~a~- .. 5 Teş~ın... gettrmek, terbiyeye .~okm~.k, ~ .. Eskiden beri işittiğimiz bir kıskanacaktım. Kadını~ en zaif goz bebeklermın kar1<;11ıiıVt 
Kadının onun goztinde. ta kalmış, hızmetçılıkte buyü- Dun çocukları ~ersl~rın~ ça- kutmaya alıştırmak oy le guç kı. soz var: . tarafı kıskançlığıdır. Şımdi bile tan kaçı~ı, tutkunluk baş1'll 11 . 
-. Tavuk... . . müş, kara kuru, çank gibi bir lıştı~ıyord~: Huseyın aga da Ben de kırk Y~.Jlık h?c~ değilim - Ehli keyfi.. • Hasanı lafından olsun kıskan- y~ptırdıgı şeylerden la ıcoıt~~ 
Dıyorya o ~adar bıle ~ıfmetı k~zla karşılaşacaklarını zanne- geldı, belk~ hır saat yanımda ~ ya. İlk d~f'a böy~e bır ı~ ~apı~o- De~l~r. ~ır~~ç ~g~u da onlar mayacağımı nasıl temin edebi- dır~ .. Zavallılar kadı~ tııs'ıı v 

yok. Amma bır hafta da ıkı kere dıyorlardı. turdu; benı, çocukların dersten- rum. Yuksek bır tahsılım bıle dan bın. İkı dukan, ıkı kan, bağ, lirim?. maga alışmamışlar kı · atrl 
kavga ettiler. Hanımların sırası - Eh işte .. Bulaşıldarnnızı ni dinledi.Çocuklar da ne heben yok. Hepsi hepsi altı sene ilk bahçe, çift çubuk .. Hepsini yo- . . . . . . . bönlüğe iyice i~anrnas~çiııe P'; 
karışıklığa mı gelmiş, ne olmuş. yur, çocukların peşinde de oya- naka şeyler. Biri on bir yaşında, mekteple, beş sene de Liseye !una koymuş. Değirmen baba- Kıskançlık.. Ders... Yırt- bir avucun elimı sıkıp 1 Jı'f'~v 
Bir gece birinde, bir gece de !anır. . . öbürü sekiz yaşında. İkisi birbi- gittim. Büyük harbin sefaleti, dan kurulduğu gibi dönüyor. maç oğlu.. Çocukların yara- ra sıkıştırmasından ba~ıı ıiif 
öbüründe kalmak Iaznnmış ! Demişlerdir. An iş hatun beni rinden t~rbi~e~!~:. Ö~le şımart- sıkıntı, bab~ın hastalığı, ~vey Efendi ağa da iste~se bir kaç sa- mazlığı .. Haylazlık! bütün bu hareketlere. bdiifjjllil' 
Kavga daha çok olacak amma daha başka nasıl anlatacaktı. mışlar kı. Buyugu guya mekte- anamın zulmu olmasaydı hıç ol- at çıkıp dolaşıyor, ıstemezse çu- Bütün bunlar ikinci, üçüncü mana verir. Ben genıŞ 
bir az rl hrnr:len çekiniyorlar Onun için beni görünce epice be gidiyor. Üç senede bir smıfımazsa yüksek tahsilimi bitirir, buğunu yakıp keyfini çatıyor. şeyler. yorum! 
• l"ni kıskanmı- 1 şaşırdıhr, birbirine bakıştılar. geçmiş. Zenginlik saııkl ters ta-jyahut ta bir meslek mektebin- Bu gün hiç evden çık.madL Gel- - Ben ne olacağım?., 
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• 
J 
tol' 

~evsi.;;~ "g};·erken .. 
•lk dü,üncelerimiz 

~~:~kn Ü
0 ay evvel tek:;I ~O:kle beraber, dijer film. 

''n• u~ı·e tatil ettiğimiz leri eskiıi gibi alika ile takip 
•t'd: ne4riyahmıza bugün edecek ve karileri haftanın ye
Cc.;•n '.~ il':•ıcibince başlıyoruz. niliklerinden deıh" ·. · bitara-
ı;I'-: · u • •k yaz tatilinde ıeh fane haberdar edecektir. 

d:Jt.1• t h :na aleminde tayanı Bundan baıka " Milliyet,, in 
' 11 avvülat vukua geldi. sinema 1ayfası karilerin sinema 

,,..,..._-"'" hakkında soracakları suallere 
daima açık oalacak ve memle
ket sinema ticaretinin de aki.te
rini nakle ve bu ticaretin inki
tafına hizmet etmeye çalıtacak
tır. Bu hizmetimiz eınaımda 
(Milliyet) karilerinin mülahaza 
ve fikirlerinden de istifade et-
111ek batlıca emellerimizdendir. 

'\dırun harbe gidişi (Opera'dıJ 
(Stsli film) 

.'..EANOR BOARDMAN. CON 
HOLLAND MARGARET 

SEDDON 

Genç bir Amerikalı kız olan Joan 
me.nleketinin gençlerinin harbe git· 

1 
tiğini görerek kendi de gitmek ister 
ve gizlice cepheye gider. Orada ken-

• Jisi~ diğer. iki kadınin çalıttıfı bir 
Kantlne verırler. Fakat Joanm iıtedi
~ bu değildir, o harbetmek istiyor. 

J(ızu kadın filminden 1 ir gün keı:ı;di garajcıama rast gelir. 
il lah .. • Bu adam yuzb.a_şı Tomdur ve genç 

llıeııııtk11\'vülatın en mühimmi kıza aşıktır. Dıger taraftan kızın nı
letj( etiınizde sesli film gös- ~nlısi Reci çavuş. olarak Tomun ~m
dtr hıesine te bb .. I n altındadır. Recı nışanlısını Parıse 

fe uı o unmaıı- iade etmek isterse de muvaffak ola-

1 
8e:ro·ı maz. Bir gün taarruz emri gelir, Re

?tıl,...._ id unun birinci arnıf •a· ci ııarhot olduğundan ittirak edemez. 
' .. q 11n Alh Joan nişanlısını mes'uliyetten kurtar
L 111enı11ı amra ve Opera mak için erkek kıyafetlle harbe itti
"llt 'lııı llrı •eıli film için terti- rak eder, ve büyük yararlık ııöıterlr. 
lerıı E:t ıtlardır. Albamra (Ve1- Nihayet Tom kızın hüviyetini tanı'r 
r,. (l~,:ktrik) markalı ve Ope. ve Reci den vaz geçerek Tomla bir-

:llıde 1 Y~. ~orporeytin) siıte- leşi~u film ıeslidir. İlk gösterildiği 
I l'ıııiıte::f • 1 

film makinalan ge- gece makinanın ayarında ve tertibat
tl'İııe k ır. Bu makinalenn yer ta biraz acemilik olınutııa da bili.here 
'ırı'sı b-nınaıı ve itlemeye bat· tanzim edilmittir. ~im enteresan ve 

:~ llıuk,'b·fün ~eı'eleıidir. Bu- artistler iyidirler. 
1 i~r ,,

1
: •euız ~im !!'~teren ____ _, __ _ 

Yeııılikl nlar rakiplennın bu ANKARA 
n, karı erle IDÜcehhez olmaları- POSTASI 
llıler h,1 çlk kuvvetli ıessiz fil. 
~e"•iın :ı:ır aı:nıılardır. Birde bu 
A.ııkar ,_-.,riıniz ekranlannda 

Çıl'r) • ~ Poıtaaı) ve (Kaçak
torece ~'.'tnli ilk yeni Türk filmi 
lıııt) t ııız. Bu filmler ( Paramo-

~l'tııif~ .. ~da~ • çev!rtilmiıtir. 
tııd, J) .. uhıının ıdaresi al-
ııa~ •rulbed · . 1 . 
....,ııt,rd ayı artııt en oy-
"h ır. 

eı,..~Ylilliyet b 
1.~ h i', u sene ıesli film 
'tılııılll b kiınıZÇa daha iyi an· 

1 uıuıwıa ehemmiyet 

Geçen seneden beri Ertuğrul 
Muhsin ve arkadaşları tarafın
dan İpekçi firması hesabına çe
vrilmekte olan Ankara postası 
filmi nihayet bitmiştır. Melek 
sineması bu filmi evvela matbu
ata göstermek istemiş ve 29 
eylUl saat 1 ı de bir matbuat . 
matinesi tertip eylemiştir. 

(Ankara postası) nm 
ryosunu de Muhsin bey 
etmiştir. 

sena
tertip 

• YENi ANKETiMiZ 
' 

1 
Sinema müdirlerinin fikirleri .. 

Şehrimizde mevcut ve her hafta pro 
cram deiiıtiren birinci sınıf ainaına 
aalonları müdürlerile film müeaacae
leri aahiplerile baılıyan mevsim, aeali 
ve sözlü filmler ve mevsimin mühim 
filmleri hakkında bir anket yaptık. 

Greta Carbo •• Con Cilbertin sMli Na· ı nemauın kau.ndıiı bu raibeti iblil ede-
maa kurbaru bilir. ltt• bu aeb1tbledir ki aözürne ha.tlar· 

Bllli Do• İA Pereatiı ... u lc:en !ttikh.ali11. c'S'&'I? deiil seali filmlerde 
Fon Ştronhaym'in Zifaf marır olduıuna •taret ethnı. 
UJ D J . Bu İc'ldrn ~•••İıı: filmleri öldüreceiine 
. aıo•er, •• •• AnJeloaun Monte ıelince bunu zanaetmiyorum. Çünkü bir 

Kırısto f·• • 1 ı.· · ..1~ • . . umın aaı ıymetJ ~ıma mevzuu, tarzı 

Ertofrul Mu.h.aıa.ın Türkiye sü.sellik lo- temsili ve tertibindedir. Bu UDS\!rlara mi
raliç .. i Feriha Tnfilır: .haaurıla çe•rilmekte Uk olan bir film sesli ve1a ••••İt olsun 
olan Kaçakçılar muvaffak olur. Esasen ıeali filmlerin söz 

Bu haftadan itibaren anket cevap
larını neıre baılıyoruz. 

Alhamra sinaması ııahibi Osman B. 
diyor ki : 

- Sözlü filmleri Türkçeye natıl çevir• 
ceksiniz ? 

- Seıli •• •Özlü filmler hakk.tnda ki mu• 
talaanız nedir? Bu filmler ••••İz filmleri 
körletecek mi? 

- Sesli filmde, ıerek ••••iz film aerek· 
ae tiyatronun bütün meziyetleri ..-ardır. 

Dünyanın en metbur artistlerinio oyununu 
görmek ve sesini itilmek elbette pek ente
reaan bir ıeydir. Hele hu imkAmn 30-40 ku 
rvı aibi cü.z'i bir para a. kabil olaca.iı dü
tünü1ür-te fennin bu yeni harikasmı talıtir 
etm@melr: mürnlrüa olmaz. Bir ilıli •ene aon
ra aeaais filmler yerlerini aeıli filmlet-e 
terke mecbur olaea\r:lardır. 

- Bu timdjlik bizim aırnmu:dır. Kari
leriniz ıelip ıörür ne iıidirlerse bunu 
öirenirler. 

ve muzika neıriyah elye•m iyi bir ıra• 
mofonun tekamül derecesinden ileri si
dememiıtir. Mamafi Amerikanın bu uira 
baarettiii milyonlar sayesinde ait side te• 
kemmül edecektir. 

- Bu me•aimde en fayanı dilılkat ne 
aibi filmleriniz var? 

- Yeni mevıim baklanda fikrini.a nedir? 

- Me••İm Jeni baıladıfı için iimdidea. 
bir ter söylemek mümkün dejildir. 

·- Bu m.evıinııde on ,ayanı dikkat C-ilm
lf"riniw aedir 1 

-- Ru •ena ıö•terecejimiz en tayam 
dikkat filmlerimiz ,unlardır ı 

E~toirul Muhaia..in Aa.bra postası. 
Morıs Şö.alyeoin Pariıli Şarkıcı. 

Ol Colıoa"ua •••li Caahant Şarkıları 
Emil Yaa.iaıs in Taçlı Canavar 
Düııya°!" en büyük a .. Ji filmi : Brod•ay 

lıayab, sesli Nuhun ıemiai 

- Şayanı dikkat yeni utlstler taktim 
edecelcmi•iniz ? 

- Yeni artistlerimis ıulardır: MorU 
Şövalye, Ol Colson, Bakla.ova, Nansi Ka
rol. Fay Vray, Dolores Koatella, ismet 
••Ferih hanımlar. 

MA.llK SiNEMASI MODORO 
M. F. FRANCO DiYOR Ki 

- Sesli ve aötlü filmler lıa&ı:kında mu· 
talaanız nedi.r? Bu Yenilik •esıiz filmleri 
körletecek mi? 

- 81.1 tualimize ce•ap vermeden evel 
"Mill!ret" in sinema ile olan ciddi iıtiıa.1 
•• alakasından dolayı teıekkü.r ederim~ 
8&11.a nıütaaddit sesli ve aözlü filmler ıör· 
~ek fır•a.tmı veren., •011 A•ropa seyalı.
bm sayeaınde hu suale ceyap verebilece
i~mden do~y~ memnunıun. Şüphe J'Ok Jc.i 
sınema san ati bundan •o•ra aesli. •e •ÖJ:· 
lü, da.ha doirusu sözlü filme doiru ai
decektir. Se•aiz film bGtün dünyada bu 
d~rece ~erakkiye mazhar olmaanu, be)'llel
aulel hır karalr:tere m.ilik olmaama •• 
dÜA7anlQ bütün milletleri tarafından aa• 
lattlma•ına medyundW'. Sözl6 fil• ••· 

Kızıl kadın fılmlnc.en 

1 KIZIL· KADIN 
• 

- Şovbot, Casus Kadm, Brodvsy. Nina 
Petrovna, ,,Aşk rü'yaıt, Kamere seyahat, 
Manulesko, Beyaz eölııeter, ~üya lima-
nı, Kohcn Kelli. dcni.ıd•, İmdat, Şark, Ka-
lyostro v. s. Yaşayan lJlü llhninden 

- Sözlü filmleri Türkçeye nasıl çe•İr- s ı p· 1 1 moli?Bu lilmler Türkiyodo •• hariçto lürk öz ii 1 m er 
arti•tler tarafından OJD&Dmadlkça •Öalü 
olmalarından türk ••J'İrcileriaia iatifaret... -- -
ri olmıyaca.1'.br. Çünkü ecnebi lisanla oy• D ı"' 1 1 • 
nanmıtlardır. EM•ea bizde a&ıı:lü fi1ntler m ese es 1 
söaterHeceiiai tahmin elmiyorum. Bumla' 
göreceiimi.z rilmler yalnu: •••li olacakr.ır. .. . . . . 
Yi.ni ~iJm alınrrken ça~ı~n ~iı ile haıı:ı Soz~ü fılm. ılt betabc~ ortay~ ç~-ı cans~n, Romanya, ŞimaH Amerika. 
sörültuler ve tar":ılart. ıtıteces••: 

1 

k~n bi!' _meg t:1e vac: Dıl meı elesı .. Brt.ıılya, Arjant·in. 
-:-: ~u aene yenı artıatler tak.tun edecek Bır S'.."i!ıılZ dô.lJa. dogıusu Amerikalı- 4 neli İspat:'-"olc.._ _ 70 ·ı . İ • 

mısınız' 1 ı j.kl . ·b• b ' . . . . J mı yon• :i 
· . . 

1 
an11 r '"· t erı gı ı ır dıl~1r füru ' l"taycı1, \; i.. Sii~ı ,;\ m~rika. Antil adala-

.. -:1Son ~enbe!•r.?k• Y•,t.ıım•t k•,• •tBanb•lda biltün dı.inya milletleri görÜIJ .tn1.ı. ·J rı, B r~~ i!yadan •ııa3da cenub'ı Amerı' 
ıoru memıı uyu ar ıst yo ur. u sene ab"I" d. · ·· · ·· · \' • 
ıörec:eiimd: artiıtlerimis ıuolardQ': >: 1 ır ı. 1;-kin soyleyen_ ~ıc !umnı ıc:a. _ 

Greta Garbo, Lora Laplant, Siltlrrıvt, lısanını arua.!~?uyanlar ıçın bununf " .. 1c.ı Fransczça - 60 milyon: Fra-
Ramon ~ovaro, Lon Çaney. Meri Filbin, zevkı ne o!;aı.>t!tr? nsa, Belçika, İsviçre, Şimali Afrika. 
Glen Trıyon, oı.a Cckova, Maryon Nik- Esasen sözlü ftJr.·Jc.ı.~ atledilcn en Kanada Şark Mısrr Moris adaları, 
son, Merna. Ken~, lvan Mojükin, Birici- ciddi mah•ı.r J~ budur. Bu mahzu- ' 
ıo Helnı. Vılli Frıtç, Dıta Parlo. run ileride nasıl halledileceğini bil-

( l~BIMRl'Dl) 1 

meyiz. Şimdi tetkik edeceğimiz 
dünyadaki dil taksiıtUtıdu . 

Son istatistiklere nazaran inııan
ların konuştukları dile nazaran tas
nifleri şöyledir: 

inci İngilizce - 180 milyon: bgil
tere, Şimali Amerika, Kanada, Avus
tralya, Okyanoıya, yeni Zeyanda,Ce
nubl Afrika, Hind, .A.kııayı şark,(Çin, 
Japon) ve kısmen Mıaır, Antil ada
lan. 

2nci Rusça - 120 milyon: Bütlln 
Rusya ve Sibirya. ' 

3ncU Almanca • 100 milyon: Bütün 
manya, Auıtrya, kıımen İıriçre, Ma-

Y AŞIY AN ÖLÜ IMELEJ.'Tr ı 
POLA NECRl 

AVllSturyarun küçük JChirleriı " n 
birinde Gerda Valantin kocası Dit-. . 
rih, meşhur kemancı Stanialaa ve gü
zel maceraperest bir kadm, la Baron 
Bem ile pek sade ve yeknesak bir ha 
yat yaşıyordu. Kızıl kadın filminden 

Bir akşam kocasının iırarı ile Ger 
da Viyanada olan hemşiresinin ziya- Hind, LuU:yana ve Fransız müıtem-
retine gitmeğe mecbur oluyor. Ken- lekltı. 

Liya Putti Don Alvarado 
diline uzun zamandan beri millin- 6 ncı İtalyanca - İtalya, Kıımen 
meti aııkanede bulunan Staniı;laa, İIVlyre, Tunuıtald muhacirler Ar
hudutta olan memleketine avdet be- jantın, lfimall Amerika, Bredl~a. 
haneıile, ayni trene biniyor. Tren hu 
dutta bir aa:ıt kadar beklemek mecbu 7. nci Portekizce • 30 milyon: Por- : 
riyetinde olduğundan kemancı bu bir tem ve müıtemlekelerl, Brezilya. • 
ııaati kendi evinde geçirmece Gerda- B nol Polonyt • :ıs milyon: Polon- • 
yi ilmi ediyor, hu bir tek aaat, erteli ya 22 milyon, S milyonda Şimali A-

Kadının harbe gidişi filminden 

!arın bir içtirnamda Kazak aıkerleı 
bulundulclan mahalli baııyor, Liyl 
ve Zanerif kaçıyorlar. Liya o civard• 
Prens Nikolanın ııarayrna iltica ed .. 

1
-ek kendisinin ele verllınemeaini riCI 
-diyor. Kız prenıin hoıuna gidiyor, 
ve oda hizmetciai olarak sarayda ka• 
lıyor. Bir gUn kendilinl zi:ııarete ge
len nişanlısının ö.,Unde, Prenı Liya 
ya hakaret ediyor. Saray zabitlerin· 
den biri, Liyayı görmeye ve ihtılili~ 
yaklaştığını haber vermeye gelen 
Zanerifi yakalıyorlar. Bundan dolayı 
Prens Liyayı saraydan kovuyor. Li 
ya sevmeye ve kıskanınaya başladığr 
Prensten intikam almağa yemin edi· 
vor. Aradan aylar geçiyor ihtilalcileı 
ırıuvaffakiyet kazanıyorlar, Prens e· 
sir düşüyor. Liya Prense eziyet et 
mek istiyorııa da muhabbeti galebı 

çalarak kendisinden af diliyor ve ai 
kını itiraf ediyor 

Zanerif Prensi kurşuna dizdirmek 
Rus ihtilali eana1tnda, Liya ismin- istiyorsa da Liya Zanerifi öldürerek 

de hafif megrep bir kız, ihtilalcilerin 
reislerinden ( Zanerif) isminde birisi- Nikolayı kurtarıyor ve birlikte hudut 
nın metresi bulunuyordu. İnkılipçr haricine kaçıyorlar. 

KIRIK KALPLER (lajiklt1 

POLIN ŞTARK, 
NORMAN KERJ 

Kadının harbe gidişi filminden 
Film Amerikanın Kolumbiya ma

mulatından hisoi ve müheyyiç bir e
serd'.r. Liya du Putti güzeldir. Sah
neler canlıdır. 

SESLİ MAKINALAR 
Amerikada sesli film makinaları 

yapan iki müessese var: Vestern 
Elektrik, ve Radyo KorporeY§in. Bu 

Helen Blak iki iyi dosttan Ra1f iki şirket dünyayı kendi makinalarile 
Brandon'u arkadaşı Jak Postere ter- teçhiz etmek için bir manevra yap-
cih ederek onunla evlenmiıtir. Harp mışlardır. Sesli film gösteren maki-

ııabaha k4dar uzıyor . merlkada. 
Sabah gazeteleri bir gece evelki 9 ncu Çekee- 9 milyon: BobemyL 

sürat katarının hududun bir kaç yüz 10 ncu İıkandinav dili· O milyon, 
metro ilerisinde bir köprüden yuvar- hveç Norves DanimarU: 
)andığını ve kazaya oğrayanlar ara1tn ' ' · 
da madam Valantininde ölü olarak 11 nci Sırpça- 9 milyon : Sl.rbiya. 
bulunduğunu büyük hurufatla kayt Hırvatııtan ve Boına. 
ediyorlar. • 12 noi Felemenkçe- 8 milyon: Ho-
Çocuğunun ismini bir rezaletle kir- landa ve mUıtemlekelerl. 1 

letmcği istemiyen Gerda isminin ölü- 13 neli Di ·er diller-4 mil on: Bul-
ler arasında ~almasına razı oiuror. garca, İalov:nce, Romence yve aaire. ı 

A;radan hn; çok seneler geçıyor. · · Bu lıtastikde fÜphealz 30 - 40 mil-
Ver~sk. şe~ır'!.'de . kont ve ko?teı yontuk Türkçe konuşanlardan bahla · 
Şerdınski buyuk bır kumarhane ıtle- ktur A ·ka ,... .. !il filini 
· la k ş d. ki · G da yo . men yaptı.,. soz e-
tıyor r, ontes er ına ıae er · t giliz' C bt Am ika · 
Valantinden başka kimse değildi. n n. . ce ve enu er pıya-

Gerda kontes Şerdinski namı al- sası ıçın de İspanyolca yapma.kta
tmda bu kumarhaneyi işletirken ko- ~ır. Alınanyada . J'.apılan bazı sozlll 
cası Valantin de ayni şehre geliyor filmler ,\imanca ıçın Alman ve Fran· 
Gerda tekrar kocasile birleşmek iste- sızça. ı~ın Fransız artistler tarafm
se de onun hiyanetini öğrenince ne(- dan iki defa oynamaktadır. 
ret ediyor ve çocuğunu kocaamm e- Eğer sesli sözlü film yapmak im- · 
!inden kurtarıp kendini seven bir mi- kanını bulamazlarsa konutanlarmıa 
lyonerle birleşiyor. adedi az olan diller şimdilik ancak 

Film güzeldir. Pota Ne,ri muvaf- çok görüşülen başka lisanlarda yapıl-
fak olmuştur. !111f filmleri dinleyebileceklerdir. 

ilin edilince gerek Raif, gerekse Jak naların bugünkü kıymeti 250000 
harbe giderler. Bir müddet sonra Jalr frank kadardır, bu parayı çıkarıp 
terfi rütbe etmiş olarak avdet eder. def'aten verecek adam · az bulunur. 
Ralfa gelince bir hücum esnasında Esasen bu para makinanın hakiki kı-
kaybolduğundan ismi maktuller me· ymetinden çok fazladır. Yakın uzak 
yanıha girer. Evlenmeden evci Ral- bir atide kendi malcinalarından daha 
fın Rita isminde bir metresi vardır, ucuz mamulatın piyasaya çıkacağın-
bu biçare kız Ralh ıeverdi, fakat ka· dan emin olan bu iki şirket bütün 
rısr Helenle evlenince onun aıkı se- dünyaya 10 senede ödenmek üzre 
behile Ritayı btrakmıştı. Rita haya- veresiye makina ııatmakta ve böyle-
tın kendisine gösterdiği çamurlu yo- ce bütün dünya salonlarına kendi 
lu takip ederek Jim Roccrs isminde makinalaruu yerlettirmektedirler. A-
bir sefihin metresi olur. Bu kadın bir ıı:ıerika sinema ııalonlarırun 6000 den 
gece sokaktan geçerken bir sefil sar- Kadının harbe girişi filminden fazlası şimdiden ıeali tertibatı almıt 
hoşa rast gelir sadaka verir, bu ada-1 ............................................ -- lardrr. 
ma dikkatle baktığı zaman eski aev.I fakat hüviyetini saklamak zaruretin- Esasen büyük tehirlerde halk ses
diği Raif olduğunu görür ve alıp e-ı den dolayı izdivaca mani olamıyor. ·~~ ~Hmlerden bıktıkları için _aesliye 
vine götıirür. Oldil zannedilen Ral- Ritanın aşıkı Jim Rocers Ralfın aım- buyuk rağbet vard<r. Bu ragbct ve 
fin sırrı şudur: Harpte korkaklık e- na vakıf olunca bunu Helene telefon bu tediye kolayh~ı karıısmda sine
derek düşman önünden kaçmış oldu- etmek istiyor. Raif mani olmak için ma müdürleri sesli techizat almakta 
ğu için şimdi hakiki hüviyetini me- Rocersi oldürüyor. Hapse mahkum ve rakabet yüzünden bu hareket her 
ydana koyamamaktadır. Artık ne i9- olıyor. Rita daima sevdiği RaHı ha- tarafa sirayet etmektedir. Avrupada 
mi ne yeri ne yurdu var. Buna rağ- pishaneden kaçırmak için tertibat a- ise sesli film makinalan imalatı he
men hala kansını sevmektedir. Rita liyorsa da Raif kaçarken Polisler ta- nüz seri halinde değil tecrübe dev
Ralfı düştüğü çukurdan çıkarmak is- rafından öldürülüyor. resindedir. Elde de se•siz film malze 
ter, lakin buna imkan yoktur. Raif Film Amerikanın Üniversal mamu mesi çol<tur. o sebeple bu işde A\•ru 
bir gün kadar sevdiği karısının dos- iatındandır. Çok elim ve heyecanlı- panın davayı kaybettiğini kabul <t· 

• 1 -- • • - ... :. .ı mck caruretind · Kırık kalp!• fllnli.nden 
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MlLLlYET CUMA 27 EYLÜL 1929 T 
iürn afak ayı Etiketleri Müsabakası 

11 Teşrinievel 929 Cuma günü 9 - 12 ye kadar Beyoğlunda Asri sinemada icra olunacaktır. Etiketlerinizi numero ile tebdil ediniz. 

lııt 
1uıııı 
S>ııı 

llin . 

Emlak ve Eytam bankası umumi 1 

müdürlüğünden: · 
l\1evkilerile evsah mahsusası aşağıda yazılı bir parça em!Aldn satışı müzayedeye kunulmuştur. 
1 - l\lüzaycde (kapalı zarf ) usuliledir. lhal~ 12/ 10/929 tarihinde lzmir şubemizde müteşekkil 

satış komisyonu buzurile icra edilecektir. Talip olanlar. beher mülkün hizasında gösterilen miktarda 
teminat iracsine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplanyle beraber makbuz mukabi· 
!inde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşin olarak ve nakten istifa olunur. 
J - Talip olanlar lstanbul veya lzmir şubelerimize ve yahut Merkez Emllk müdüriyetine müraca

atla mufassal şartnamemlzl müta!Aaa etmeleri ve müzayedeye ~tirak halinde bir nushasıru bir lira mu· 
kabilinde alıp imza ve teklif mektuplmna uptetmeleri icap eder. 

Nevi Hudut ve kemi- Teminat mlktan 
U. Numarası Mevki ve semti meşhuru 

7 lzmirde HükOmet caddesi park 
karşısında 

ve mahiyeti 
Askeri otel ve 
kıraathane 

yet ve müştemilatı 
Otel ve kıraathanenin 
halihazır vaziyeti ile 
altındaki dükkAnlar 

KAM 

Lira 
5000 

Kamyonla alakadar olanların DOÇ hakkın
daki fikirlerini sordunuz mu? DOÇ kamyonu, 
her girdiği yerde sağlamlığı, çekme kuvveti 
ile kendini tanıtmıştır. 

DOÇ kamyonları arasında 3/4 tondan 3,1/4 
ton~ kadar her boy her işe göre modeller 
vardır. 

DOÇ ları görmeden kamyon almayınız. 

~ 
t1j ~.~-~ 

_t{ 

Türkiye için Umumi vekili 

Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekası 
idarehane ve satış yeri : Garaj ve tamir yeri : 
Beyotlu Jstllı:lAI caddesi No 168 Ayazpaşa jandarma lı:aralı:olu başında 
Telefon Beyotlu 742·743 Telgraf : Tatlı:o Telefon Beyotlu 1755 

Taşra acantahkları : 
ANKARA : Zabıtçı Zade ve şeriki DIY ARIBEKI R : Pirinççi Zade Sıtkı 
ıZMıR : Mahmut Celllettln Bey Nedim ve Edip Beyler. 
KA YSERI : Muhaddls Zade AllmBey SAA\SUN :Esat Efendi Zade Seyyit· 
ADANA : Muharrem Hllml Bey BllAl Bey 
GAZıAYlNTAP:GOzelBeyZade Hasan R. GIRESON : lsmall Zade Vahit ve 
TRABZON: Hacı Abbas ve mahdumları ŞürekAsı 
BURSA :Nasuhi Esat Bey ISPARTA : intibah Şirketi 

MALATYA :Badılı Zade Tahir Bey 

'tlu~ 

·- <llcr; 

OTOMOBiL SAHİPLERİNE J; 
3 

ve Soförlerin nazarı dikkatine: ~ 
' İkinci nevi FA YERSTON lastiklerinden eski bir stok piyasaya çıkarılmış 

oldu~undan muhterem müşterilerimizin müteyekkız bulunmaları ve 

Fayerston ıastikleri 
ancak esamisi zirde muharrer resmi acantahklarımızdan mübayaa etmelerioi 

TAVSiYEYi BiR VAZiFE ADDEDERiZ 
Aksi taktirde FA 1'.-ERSTON acantalıklarından başka yerden yapılacak müba, l 1l 
yaatlarından dolayı hiç bir mes'uliyet kabul etmiyeceğimizi beyan eyleriz. t 

FA YERt:,TON lastikleri umumTürkiye depoziterleri: 
J. J. HOHŞTRASER ve ŞÜREKASI 

lstanbul ve Beyoğlu acantalıklarımız: 
1 

Istanbulda: Sirkecide Nur han altında Şevrole acentası Taksimde: Amerikan Garajı Levis Hek ve şeriki 
M. Faile A. Remzi ve şeriki beyler. Taksimde: Otomobilciler kooperatifi 

Üsküdar acantası: Galatada : Kiirekçilerde Anin Dondikyan efendi 
Üsküdarda Şevrole acantası Sabri bey Gala tada : Tophanede Hacı Molla zade Mehmet be 

Taşra vilayatta dahi yalnız FA YERSTON un resmi acantahklarana müracaat edinit· 

' -· Manisa vilavetinden 
Viliyet ilk mektepleri için 1355 lira kıymeti muhammenesin

de evrak ve cetveller tap ettirilecektir. 
Münakasa müddeti 5 teşrinevel cumartesi saat onbuçuğa ka

dardır. Şeraiti anlamak ve nümunesin görmek isteyenlerin vi
layet maarif müdürlüğüne muracaatlan. 

-Bedava lastik 
Durina ... , Koş ... , Al ... 

H!llBLI ZADE :.~;~~s~~n FAlRESTON 
Kort marka otomobil laatlklerlnl bedeva aatıyor 

Numaralan Ura Numnralan Llrı 
30. :ı 47 Dıf 820 • 120 85 Dış 
80- 5 6 . 75 iç 820 • 120 5-50 iç 

730.rno 27 Dış 760 - 90 t5· Dış 

730·130 8 - 75 iç 760 - 90 3- iç 
29 .440 3 • 75 iç 765 • 105 17 Dış 
29 .44() 20 Dış 30 • 8 1/2 12 Dış 

BAYIBtl ZADE Nl~I !oınoil lasük ~eposu 1 
Deniz ~atınalına koınisJonnn~aıı : 

4500 kilo birinci kat jelin karine boyası. 
4500 kilo 2 inci kat. 
3000 kilo likit yağı. 

kapalı zarf usulile ihalei katiyesi S teşrinievvel 929 cumartesi gü
nü saat 14 te. 

Milli müdaiaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı için balada 
muharrer karine boyası hizalarında muharrer gün ve saatta kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şrtanmesini görmek isteyenlerin her 
gün vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve muharrer saatta Ka
snnpaşada Deniz satınalma komisyonuna muracaatları. 

• • i..:~~- .·_,,.' "" 1 -- Evlnlzlu tıaparumaııııul' 
dalma ıemb w ıı-ılıİ 
kalmasını .,, ııı~n dt 
memnun olllWllll ıırf~ 
edlyorsaou m~hut fi 

muz.adı ıuff(ln 

Poliflo! 

N~GGET 
Cilasını 

Kullanmınız ıtzııııdıt 

KADIN VE ERKEK 

;~~~N VE U~TIKtEBml 
almazdan evvel her halde 
satlamlığt ile meşhur 

QUADRAT 
(aabılı: Rnıı fabrllı:aaı) 1 RIGA 

markasını arayınız. c;ıUADRA1' 
Sipariş için: 8. J. OANON Istanbulda KöprUlti 

hınındı 12 - 18 mumerolu mığazalıra murac••1 

olunması. 

Markasına dikkat ediniz. 

••••• Her akşam 12 kişiden mürekkep 

b: 
d 
~ 
1: 

ı Harp Akademisi 
kumandanlığından: 

Kl,Ylltl,IY~H 
Kürk ınanlolarımzı 

Slparlt etmek Uzere son rtınlerl 

beklemeyiniz. Zira lstaubulda Mah
mut Pllf&da KOrkçO Hanında 

TÜRK - AİLE - MUSİKİ - BIRLlGi 

LONDRA 
BİRAHANE ve LOKANTASINDA 

oooooeoo• terennüm eder 

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

G.BEYKO 
Kürk mağazası size mantolarınızı 

şimdiden sipariş etmekle beraber 
onları ancak istediğiniz zaman al
mak imkAnını bahşetmektedir. Bu 
suretle işinizin mükemmel surette 
görüleceğine ve mantolarınızın G. 
BEYKO mağazaslnın şöhretini temin 
eden dikkat ve itina ile imli olu· 

laL 5 inci Hukuk Mahkemesinden: 
Evkaf Müdiriyeti vekili Atıf Beyin 
Galatada Kurşunlu hanında (28) nu
marada mukim tüccardan Kostaki 
Papadopulo aleyhine fekki haciz ta
lcbiyl1>ikame eylediği davanın yevmil 
muhakemesinde hazır bulunmak üue 
müddei aleyh Kastaki Papadopulo E
fendiye gönderilen davetiye zalırma 
ikamctgihmın mechuliyeti haıebile 
tebligat ifa olunamadığı anlaşılmış ol 
malda mumaileyhin gıyabında mah
kemeye devam olunmU§ ve hacze e
sas olan deyn tesviye edilmiş olducu 
basım Yekili tarafmdan iddia inkir 
edildiği takdirde yemin tclı:lif edilmiş 
ve yeminin craaı için 16 Teşrinisani 
929 tarihine müsadif Cumarteıi saat 
14 te mahkemede huır bulunması ve 
gelmediği takdirde muamelei kanuni
ye icra olunacatı ilin olunur. 

KIRALIK MÜKEMMEL APARTIMAN 
BUtUn aarl konforu haiz 7 bUyUk oda, 2 banyo, gUzal va bUyUk mutbak, bUyUk aota, 2 hala, pak mU
kammal manzaralı iki gUzal taraçayı havi bir apartıman klralıktlr. BUırllk bir bah~ il• clahlR va 
fahlr telefonu vardır. Oa"'an bayda, Mehtap darada B o rnatayn apartımanın111 mUracaaL 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıklan mütebas~ıll 

dolı:tor 

ŞEKIP HABl~.01 
Ayuofya Yerebatall cıı· 

Slllcymaıı apartımamııd• ıı• 
marteal, Pazarteal, Çil~ 
ve Perşembe. Tel. lıı. ~ 



~ Tütün Eksper kursu 
r~ıun in~isarı umumi i~aresin~en: 
lutun in'ı' ., .. , · ı · · · k.. ·1·11·,.· 1 ·ı• J 1 Jnı. ~- • tl arcı ~11nuınıycsıncl.! ·uşat l.:ut l t~t eve ce ı dn 

'lıl l/. olan kur.< için ıınıdiye ~adar nıuracaat etmiş olan taliplerin 
~~ azamı ı ~saiki ldzinıcyi ihzar ı ı: ita etmiş olduklarından şehri 

,fi 'rlu Ka)esınc kadar atide mürakkam vesaiki Ortaköyde kurs Mil
i~ ı(tt~tı~e ita ve verll'emi~ olanların müsabakaya kabul edilmiye

J ildn olunur. 

1: :\lusaddak nuhis tezkeresi sureti veya aslı 

' 

lıta.nr :lektcp şahadetnamesi veya orta tahsill ikmal ettlgine dair 

3_ ıdarelcrinden musaddak resmi vesika 

lıirtl .Mahalle veya kariyesl ihtiyar hey'etinin Polis veya Jandarma 
~ erındcn musaddak hüsnühal şahadetnamesi 

f ~t'a vesika fotoğrafları getirmeleri 

~ti~~keri baytar tatbikat mektebi müdür-
ı:ıUnden· 

·Llojtltteb. · · • . . , , 
... \<taifıtnızın bırıncı sınıfına ati- nce musaddak olacak. 
~•fiııd 1 haız. dört talebe kabul c- 2 • 21 Yatını geçmiı olmayacak. 
'ıtıı• ile en talıp .olanların vesaiki 3 • Heyeti sıhhiye raporu buluna-
'<t tııleırı trıe~e~ Müdiriyetine müra cak. 

l • Liae elerı rıca olunur. 4 • Hüsnühal sahibi olduğu mahal-
•Jı,;ı; bııı trıez~nu ve ya bu derecede li poliı merkezince musaddak bulu
~ugu Maarif Müdiriyeti· nacak. 

Zonguldak yüksek 
1 1tıaden mühendisi mek
t;bi müdiriyetinden : 
bi lnguldak yüksek maden mühendisi mekte
di;. e~ıt: meccani ve tahsil müddeti dört sene
~ab ~ırınci senesine münhasiren lise mezunları 
lar 11 0.lunur . Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş
ıtıu .r <? 1 rınek isteyen lise mezunları, mektep 
tlet~ ırıyetine bir istida ile beraber, lise şeha
~ıhh arnesi veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, 
det at raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha-

narn · · d 1. d 1 · · b'ld' 'tıel'd, esını gön erme ı ve a res erını ı ır-
l;ı,. 11 ırler. Kayıt müddeti T Teşrini evvele ka

cır 

l ı~cırıı metıe~i mü~OMüğün~H; 
«ı lrıtzu~tebın Ulumu Aliye kısmın 2 - Mektebin yüksek ve orta tica
l>la a\ olup yaşları yirmi beşten ret kısımlarından mezun olup keza
Unları:';.Y•n ve Avrupada Darülfü lik yaşları yirmi beşten fazla olmayan 
•h ·ı· ıtarı ilitn1 F kü.l 1 . . ve Avrupada yüksek ticaret mektep· 

sı ıni er a te erınm . . . . . takip ed . !erinde tahsilmı takip edebılecek ev· 
"'l.an l::fendi] ebılecek evsafta bu- safta olan efendilerin mektep Müdür-

~ınısuU ziraat banka~;~ao~·=· ... 
du~;rıı~unda mllnfesih Kefeli zade merhum Hacı Mehmet ve mah

' 2 17~1) Ş~r~ctine ait olup bankamıza merhun bulunan takriben 
lıin lıe .. 1ki bin yüz yetınls üç denkte ( 89590) seksen dokuz 
ıu~ ı 1 Wuz doksan kilo cins ve nev'i atide muharrer tütünler Sam
ıatılrıı Ukuk mahkemesinden istihsal olunan karar üzerine bankamızca 
Pllrııa: LJı• izin verilmiş ve 21 teşrinievel 929 tarihinde lhalı:sl ya
JÜl-Oc uzre mcvkü müzayedeye vaz olunmuştur. Talip olanlar 
tııpların on nls.betinde pey akçalannı veya bu nisbette teminat melı:
tttnc ~·· harnılen her gün ziraat bankasında müteşekkil satış hey' 

!(u
0 
Utcaıttan ilan olunur. 

7723 Llenk İzahat 
91 ıi 196 Çarşammba temiz işlemiş 

ı10.ı7 'lig " " " 
l 3fiO.ı 285 Samsun temiz köy dengi 
6<132 343 ,, " .. 
ı~.)?ı 155 " .. " 
1250 333 Samsun ve Çarşamba 
2o .ı 5 36 Samsun 

2755 57 " 
98 ı 74 .. 
12Jı 26 .. 

1 .'i{ql\ 29 pastal 
3.)38 

325 Görmez 
k~ _ 81 Yaprak ve dizi 

Değresl 

E 
E Başı bağlı 
D 
E 
F Pastal 
G Pastal 
B 
E Yelpaze 
F 
G Başı bağlı 

G.G pastal 
K 
K.G.G 

~73-

~~~~n~~I ~usta ve lelyral ~a~ınü~iri}elin~en: 
le ı 1

10

1 
nııaını dahilinde olmak şarl pmendüfer hatları üzerindeki posta 

~% / 929 tarihinden itibaren 11• merkezleri ( 4~) kiloya kadar p~ket 
Ul - lınq ı kabul ve sevkine baılayacakları ilin 
'l'~ra • Istanbul • Adana olunur. 

9 
s~11aret işleri un1um müdürlfığünden: 

t a7 tıırü:ı~ :irketlerinln teftlt VI mllrakabaSI baklandaki 25 haziran 
l"Yltıııeıc Q anun bllkllmlerlne gllre nakliyat muamelatilı tştlğal 
''tin llıer~re tescil edllmlt olan Inglllz tabiiyetli ( ZI Blrltlf Eat 

~r••callt n enaurana ~amplnlllmtet) nam sigorta flrketl bu kere 
\ıı~llr. IW.e~t~rek TUrklyedeld muamelatını tatil eylediğini bildir• 
tul 11111

111111 
r tlrketıe alakası buluaanlann tlrketln Türkiye ve

..._ ne "1Ura~ ve icabında Iıtanbul mıntakaıı Ticaret MUdUrlO· 

., !~~ü~ ~~knk'~tôiı;;;·;~nmi talipliUin~en: 
~ ttı.s illu I;lu~usı}'.e, Hukuku Amme, ve İktısat grupları Mü· 
, ~ sonra avıntıklen münhal bulunduğundan ilan tarihinden iki 
~i FJc:~•lacak m~akasa imtihanına girmek isteyenlerin şe 

h--..::::te kalemınden öğrenmeleri beyan olunur. 

3Q ~~vlet :lenıiryolları Ye limanları umumi rnaresin~en 
~ "''tırt.k i~9 !'azartesi tarihinde münakasası icra edilecek olan 
ql'ter Vcsa~ısyonculuğuna iştirak edeceklerin şartnamede mu

\'ap.ı115 ~l ıl~ beraber ~imdiye kadar büyük müesseselerde bu 
, 1\ı:niyet v ~u ! 11.rına daır müesseseler tarafından verilmiş e
t>.ııı;ında ·~- abılıyet vesikasını teklif mektubundan ayn birzad 

1 a etmeleri liizımdır. 

MILLliET CUMA 27 EYLÜL 1929 

TASARRUF KUMBARASI 
Şinıdiye kadar tasarruf güçtü. Fakat 
bankamız bunu basitleştirdi ve bir zevk 
haline getirdi. Bankamız size bedava 

KUMBARA 
verir bu kumbara evinizde bankamızın 
bir şubesi gibidir. En ufak tasarrufla
rınızı bunun içinde biriktirir ve istik
balinizi temin etmiş olursunuz. 

" ,, 

' 

111 
TÜK/YE iŞ BANKASI 

llHH 

1 

GUDYER FABRİKASINDA 
Üç yUz mUbendis, GUDYER otomobil ve kamyon IAstiklerlol 
her glln. bir parça daha lylleştir4tle e ve ( Gudyerin dllnyanın 
en sağlam ıastiğl ) unvanını idam ettirmeğe çalışmaktadır. 

G 

TUrkiye için up1uml vekili: 

K"mal Halil, Mehmet Rif at ve Şürekası 
Beyoğlu lstlklll caddesi No 168 telefon Beyoğlu 742· 743 

telgraf Tıtko 

3-28-15 

ıstanbul sanayi müdüriyetinden: 
Gerek Hüldlmeti zaile ve gerek farika ilmühaberleri eshabmm ilmü- !arını yazarak İstanbulda Türbede 

milli hükumet tarafından tescil edi- haberlerine merbut nümunelerden bi- kfiln idaremize göndermeleri ilin olu
len ve elyevm mer'i bulunan alameti rer adedini arkalarına tescil numara nur. 

Yüksek ınü~en~is ınekte~i ınü~ürlü~n~en: 
Ressam ve topoğraf şubesine kayt olan efendilerin müsabaka imcı .ııı ·ıı 'ı c~riniı:vvelin 1/I0/ 929Salı 

günü saat 9 da icra kılına.:ağı i!An olunur. 

Devlet ~emir yolları ve limanları ~ınuıni i~aresin~en ~=;~:ri~~kt,::i~!~
0

t~~~ .. mil 
ve mabdumlan tarafından İstanbul 

Eskişehir Konya hatti üzerinde Pınarbaşı Meydan istasyonları da Rauf bey veresesinden İsmail 
arasında 395 inci kilometroda vak taşocağından 15000 1\1 3 ba- Necdet ve Emine valideleri Fatma 

Nimet hanll11, everekte Pusatlı Halil 
!ast ihracı kapalı zarf usullle münakasaya vaz olunmuştur. Müna- efendi ve zileli Tevfik efendi vere-
kasa 16 teşrinievyel 929 çarşamba günü saat 16 da Devlet demir- sesi aleyhlerinde ikame olunan 
yollrn binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif harmancık çiftliğine ait izale'i ıuyu 

davasının icrayi mahkemesi 30-9-929 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat l 5,30a pazarertesi günü mukarrer olduğun-
kadar Umum1 müdürlük kalemine vermeleri IAzımdır. dan yevmi mezkOrda develi aulh 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ank:arada hukuk mahkeme&inde hazır bulun
muhasebat dairesinden Konya ve Haydarpaşa işletmelerinden ması aksi taktirde gıyaben mahke
tedarik edebilirler. meye bakılacağı müddeialeyhindcn 

1-------------------------- ıFatma Nimet hanımı ikametgahı me-
çhul olduğundan tebliğ makamına 

lnkara ~u i'leri nı~rl~n~en : kaiın olmak üzre ilan olunur. 

Darül'aceze Miidürlüiünden: 
1 - (13222) lira (18) kuruş bedeli keşfi olan Ankara Suyu Kilo 

üzerinde 8 inci kilometrede yapılması muktezi Bent ameliyatı in ıooo Zeyl:İ.ıl 
şası 17 9 929 tarihinden itibaren yirmi -gün müddetle ve kapalı 5~e'i:: 
zarf usuli~~ mün~kasaya v~ edilmiştir: . . 75 Ll.eivert yün kumaı 

2 - Muteahhit evel emırde (992) lıra temınat akçesini veya Darülacezeye muktazı balada cins ve 
hüktlmet baııkasile sermayesi milli olan bankalardan birinin ke- mıktarları yazılı şeylerin münakasa
falet mektubunu iraeye mecburdur. sı a>'.'i. ay~ı ve kapalı zarf usulile 2 

3 - İhale 8 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Salı günü saat Teşrını~ 929 Perşembe günü icra 
• A d . d' ve teklıf zarfları saat on dörtte kü-

1
16 d_~ Adnkaradfi makamıkıvı!ay;.t ı;ıe~tu?.çul~ .od_as~ a _ ıcrNa efi ı şat edilecektir. Taliplerin yüzde ye
ecegııı ~n ~r~~e .":'~.~vra .. eş ıye en .~orme ıstıye enn a a di buçuk teminat akçelerile Darüla-

Su Işlen mudurlugune muracaatlan ılan olunur. cezeye müracaatlarL 

7 

Devlet Demiryolları ve Limanları fünunıI i~aresiünen: 
Kayseri istasyon ve atelyesi su tesisatı malzemesi .... kapa· 

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 Teşrinievcl 929 Cumartesi günü saat 16 da An

karada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edı-ceklerin teklif mektuplarını ve mı:

vakkat teminatlarını ayni gunde saat 15, 30 a kadar Umumi mü 
dürliik kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler mi.inakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın 
dan tedarik edebilirler. 

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

Maliye vekaletinden: 
Ton Teslim tarihleri j levaznn idaresinde müteşekkıl 

45 25/10/929 mübayaat komisyonunda yapı 
45 25/11/929 lacaktır. 

60 25/12/929 3 - Teminatı muvakkates 
75 15/ 1/930 652 lira 50 kuruştur. 
75 15/ 2/930 ... 

300 4 - Şartname levazım mudi-

l K l .. rif 1 . . 'hl riyetinde ve Istanbul defterdar 
- a o er er ıçın tan e- 1 • 1 I 

ri yukarıda yazılı beş taksitte ıgr a stanbulda Dolma bahç.~-
Haydarpaşa istasyonunda va- de ev~~~. matbua ~ha~ .. mu~ 
gon içinde teslim edilmek üzre meyyızlıgınde her gun gorulebı 
alınacak üç yüz ton kok kömürü lir. Münakasaya iştirak edecek 
yirmi gün müddetle ve kapalı !erin o gün ve saatten evet te
zarf usulile münakasaya konul- minatı muvakkate ve teklif mek 
muştur. tuplarınr makbuz mukabilinde 

2 - İhalesi 8/10/929 tarihi- komisyon riyasetine teslim eyle
ne müsadif Salı günü saat 15 te meleri. 

rosta, Telgraf levaznn nın~iriJeün~en : 
Salkım söğütteki Telfraf fabrikasmda mevcut mu teferruat 

buhar makinası ile kurşun cürufu bilmüzayede satılacafmdan 
talip olanların teşrini evvelin yedinci pazartm günü saat 14 te 
bedeli muhammeni olan «2200•lrarun % 7,5 nisbetinde teminat 
akçesi.le birlikte mezktlr fabrika müdiriyetinde müteşekkil komiı 
yona muracaatları. 

Derleıt demir Jollarr te limanları umumi ~arniodın: 
285 km. yol malzemesi · •. kapalı zarfla miinakasaya korunuı 

tur. 
Münakasa 22 Teşrinievel Salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplamu ve muvak 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür 
lük kalemine vermeleri liizmıdır. 

Talipten münakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makinası 

Hususile FRANSIZ hükômetinln dahi takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur ve wsiıle • dahi verlllr 

Umumi acentesi; 
Y. ŞNORKY Aı\' Sadıkıye hın 30-33 lsıanbut Tel. bt 2256 

Posla ve lelıral levazım nıü~ürlülün~en 
1 - Vasaiti nakliyede kullanılmak üzere "6000-IOOOO,, kilo 

benzin ve "300-600,, kilo makine yağı kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - 7 Teşrinie~el ~29 tarihlnde ihalesi icra kılınacağından 
taliplerin bu babtaki şeraıtl anlamak için şimdiden teminat ve tek
lifnamelerini tevdi için de mezkör tarihe müsadlf pazartesi günü 
saat 14 te yeni postanede mubayaat komisyonuna muracaatlan 

Posla Ye lelıral levazım nıü~ürlü~üe~en: 
İdare bendiye ihtiyacatından olan (5000) kilo ambalaj kağıdı 

(2000) kilo sicim 50,000 adet etiket (100,000) adet kapsol 
(1500) kilo külçe mühür mumu (5000) kilo hurda kurşun mü
nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 12/ 10/ 929 Cumartesi günü 
icra olunacağından taliplerin yevmi mezkurda usuline tevfikan 
temhir ve ihzar edilmiş olan teklifatr havi zarfları riyasete tev
di eylemeleri ve olbaptaki şartnameyi almak için de her gün Ye
ni postanede mübayaat şubesine müracaatları. 

Devlet ~enıiryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Haydarpaşa.dan Cuma, pazartesi, Çarşamba ve Ankaradan Cu

martesi, Salı ve Ptrşembe günleri hareket etmekte olan 6/ 106 ı c 
5/ 105 numaralı sür'at katarının 1 Teşrinievel 929 tarihinden itibar, n 
her gün seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilAn olunur. 

BÜYOl TAYlARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDJi:DtR 

Büyük ikramiye: 
40,()()() liradır 

Ayrıca : 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 J_,iralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir ınükftl:ıt 
keşdede cem'an ~ 3,IJOO " nııın:ıra kazanacht •. 



BİN SÖZ 
BİR RESt;f 

, 
CUMA 

27 EYLÜL 1929 

~eyriSBi3İll 
Merkez Acentası; Gal•l' ı, 

başında. Beyo~l ·ı 2.161 
acenıesı: Mahmudiye Hanı 

lstanhul ('-· 1 ""'ı 

ANT !L l A-r~----=-~T!~I 
(ANAFARTA) vapuru 29 
pazar l Oda C• lata nhtırıı1 

hnreketle lzmfr G;jlFi\( ııoıl 
Rados Fethiye Finike Ant•~ 
gidecek ve dönüş•e rıı~ 
iskelelerle birllkte V (, 

Marmaris Sakız,· Çanakk~11 

liboluya uıtr• .. . ,'.< ;:rl· k 

TllA8ZOY BiHi~bİ rosn~ 

/\. 
tiaad 
~ bi 
OJııı.a 
liın ı 
len 
nase 
başı 
tıı 2 
İlle 

l'oıı 
la ti 
gen 
le bi 
lı:k 
~<lıi 
A.kv 
haıt 
lııııu 
!atı 
~arıı 
O\ 
tilı 

Dün Nlşantasınde yeni ilk mektebin temel atma merasimi icra kılınmıttır. 

(CüMl IURlYET)vapU~ 
Eylül Pazartesi 12 de C~ 
rıhnınından hareketle lo 
Samsun, Glreson, Trabıoıı. il 
Hopaya gidecek ve dö0 

Pazar iskelesiyle Rlıe, sur 
Trabzon , Tirebolu, Girt bl)" 
Ordu, Ünye, Samsun, Jne eı<' 

1 
Zonguldağıı uğrayarak gel 
tir. Hareket günü yiilc ki 

olunmaz. ı 

• 

Pa!fw 
Poud,.1;1. 

~ASK RUj 
LOSYON 
kolonyaS~ 

, 

Eital umum unı~irililin~en: 
Eminönımde cedit valde camiinin mimare şcrifelcrinin tanım 

( 4/ 9 ı 929) tarihinden (5/10,929) tarihine kadar hir ay müddetile 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazoltınmuotur. Talip olan
ların her glin öğleden sonra Jstanbul Evkaf mudiriyeti heyeti fen
niycsinc mtirdcaatla şartname ve mukavelenamcyi almaları ve ihale 
gün~i alan ( 5 Teşrinievvel ) Cumarte>i giınli saat on beşte lstan
bul Evkaf müdiriyetindc idare encumcnine mllracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

~ Fatihte Çarşambada kız ve erkek, leyli ve nihar! 

Hayriye orta mektebi 
Ana, ilk ve on3 kısımlanna kız 'e erkek talebt kaydı ıçın Çarşam
b3daki mütliriyet dairesine muracaat 9, !O, 11 inci <ınıflan da pey~ 

~XX::ııc:=ç=rç:=<J derpey teşekkül edecektir. t><><><><><>ô< 
aoc:x::x:x:x::c. Leyli ve nehari <ılflllocx::x:x:x:::om 

~~ istiklal lisesi 
g Tam devrelldlr. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kayuı.{a başlanmıştır. 1 !er gün muraca ıt olunabilir. 
ŞehzadebaŞında polls merkezi arkasında. 
gğ~ Telefon ıst. 2534 ~CO::OCCıgg 

Şirketi tıayriye en 
Boğ.ıziçi vapurlarına n ahs . ıs so ıı hahar tari

fesi E ylü lün 2a uncu Pazar günü tath k c<liL
cektir. '!'arifeler gişelerde satılnıaktadır 

\ "'1 "<:11jerl Marltlm ve ;;f 
Kunıpanyalanoıo npurlan • 
Güzel sayahatle' 
Her hafta " Marsllya ~ Y' 

relcet eden vapurlar Pire ~ 
poli limanlarına dahi ug•· 
TafslJAt almak üzere Karak0

: 

Lorant Rebul ve şürekasına J 
racaat olunmasL Telefon BeY' 
203 - 204 - 1704 

. --:; 
lstanbul 4 üncü icra Dair~•~ 

Fuat Mathar efendinin Yorgı ,., 
pulo efendiden borç aldığı par•. 
kabil haciz olunan Beyoğlun?:rrı 
mer Hatun mahalesinde Margbaıı" 

1 1 d T vltl sanayı hanımlar biçki yurdunda bu sene mezun olan talebeye kağında cedit No. ıo bir baP J I 
DllD • q vanyobund ta e'ıeri tevzi olun mı f ve bu vesile ile merasim yapılmıfhr. dörtte bir hissesi otuz gün "' ) 

fe a e name - birinci ihalesi için müzayed•Y;erl' _D_e_v_e_li_b_u""°ku_k_h_akinili...,.. . ...,.,., gı~ •• ~n-:d_en_:_ iç:~ . . • 1 !eri. muıtır. Hududu sağ tarafı ;!, 
Kayseride tı:ıaam zade Ali Kfunil lt>""hremanetı ılanları * * * hanesi sol tarafi PaodeflidC! ,.ıır• H ıırhı'ye ıne~fehı'nden· ve mahdumları tarafından İstanbul Şehremanetinden: İtfaiye arkası Mösyö Albert cepheSI~ 

U U 1 U U ı da Rauf bey vere•esinden İsmail PAZARLl:KLA ASANSÖR gurupları için lüzumu olan 40 rit sokağiyle mahdut bilm~~eP ~ 
Askeri ubbıye mektebine Necdet ve Emine valideleri Fatma Şehremanetinden: Emanet çift rakor ve Lastik açık müna- seksen arşın ~erbı~de .a~"":.CşrP ~ 

Nimde~ hanıhml, ~vderc~ek Pusatlı !Halil binasında keşif bedeli S896 lira kasaya konmuştur. Taliplerin aç~:';~ ~u~~~e~?ı~J'~:e~~n ııag~, talip olacakların 15 - 1 O - 929 efen ı aley erın e ı ame o unan l k .. tırıl k an . . 
1 

k ·· · · • J<Blt>' 
b k d kO mektep ha a k çiftliğine ait izale'i şuyu o ma uzre yap aca as - şeraıtı an ama ve mwnunesını zemin hat, ile mermer altı et ti 

tar! ine 
8 

ar mez r da::,,~~~ icrayi mahkemesi 30-9-929 sör tesisatı pazarlıkla ihale edi- görmek için her gün münakasa- baret olup. merm~r .verdime11~0r1 idaresine müracaatları kabul pazarertesi günü mukarrer olduğun- leceğinden bu işe ehil olanların ya girmek için ihale günü olan fı parm~klıkle ve ıkı .~•"."er ıııe~: 
şaraitini anlamaları dan yevmi mezkfirda develi sulh teminat akçelerile beraber 17 Teşrinievvel 929 Perşenbe ~anlkaıga ç~k~laradk uze.r\~ bir! 
...;....-------·----- hukuk mahkemesinde hazır bulun- 30 9 929 p rt • ·· .. t .. .. Le M""d" r--ün çı tc nat apı an gırıı • (.., 

F 1 R S A T ması aksi taktirde gıyaben mahke- b- - k d aLeza esı gunM~. sd~'a gunlmu l . vazım u ur ug e mer avli, bir sofa, dokuz ol~)' jJi 
1
r - -ı bakıl "ı müddeialeyhinden on eşe a ar vazını u ur- ge e en. nın birisinde banyo mahal ı •" . meye acaı; l'· ... im 1 . k b. k 'd b' tfalı .,. adet me bur Fatma Nimet hanımı ikametgfilıı me· ugune ge e en. .. * * . ?n~, . ır on o~'. ır .. m':' . • )Jif 
1 12[ ş 1 çhul olduğundan tebliğ makamına Satılmak üzre eşya şubesine Şehremanetinden : Bedeli nıç ~ odunlık: ':'ç k~murl~er "'ı 

d Burberry kaim olmak üzre ilan olunur. bırakılan Etem E~endiye. ait ~ç k~şfi._1~8~_7 lira olan ~araköy :: ~rtç:.ş:~r~· ~,~;e e'1-l~ı 
adet lavha Hamdı Efendıye aıt koprusunun başlarına ınşa edı- mekinla üzeri örülü tara§BY' lı'i!f. muşambaları ~ altı parça şamdan ve saire, sa- lecek 4 kişe pazarlıkla yaptı- lup cadde üzerindeki ikin~! de ~ 
hibi meçhul banyo, Sabatay e- rılacağmdan taliplerin 2 teş- ~ katlardaki odalar';" önilll ~°{ 

60 T" k il fendiye ait beş sandalya ve bir rinievvel 929 Çarşanba günü nıı mcvcuttur:çamaşırlıırtaıı el'~ 
1 Beb · ur rasına l 1 kapısı var hanede terk011 ve tP ~ 1 erı Beyoğlunda ·. adet lamba, M. Rejinaya ait bir saat ıs şe kadar Levazim mü- tcrt.batı ' ut olup Katin• b , 

B A K E R büfe, bir dolap, iki parça mu- 1 dürlüğüne gelmeleri. m~tecird':.~~çenin etraf!~~;' / 
'ftSl'lllOFIJıD 1 'TOS şamba, veiki parça lavabo ilanj * * * üçüncü kattan itibaren ay~ ırf MAGAZALARINDA il 11.ıll' l'.ıHJl tarihinden itibaren 15 gün zar- Şehremanetinden: Beyoğlu, hallı ve sahnelikle~!e mer~ı~~ ~ 

, . . . . Gerek lıutalığı mütealııp, fında sahipleri tarafından müra Hasekinisa, Cerrah paşa, Em- larında camekan bö!melerı 0~4'1 Satılıyor ısnfadc edınız • gerek fazla çalısmaktan caatla kaldırtlmadıkları takdir- razız zühreviye hastaneleri için ~ ~~~ 92!-12~anı'!netİ ı'I. 
lzınir IİSllİ müdtiflüftüden: mütevellit fakrüddeme de alelusul bilmüzayede satıla- lüzumu olan Ekmek ve Zerze- 1 ;2;ıı0 eıfrada:'~sse;e ınusiP ~ ı~ 

Y k•,.., gayet müessirdir. cağı ilan olunur. vat kapalı zarfla münakasaya yüzde on nisbctinde pe>'. aM y .~ 
lzmir erkek lisesinde inşa edi- - r * • ~ konmuştur. Taliplerin her gün lim vezne etmelerini ve ilk P"g.s"'r 

lecek olan 14 bin kfisür liralık Eczanelerle ecza depolıı.· Şehremanetinden: Bedeli levaznn müdürlüğüne müracaat ~.erae: olan bin be, yüz lira~\ad,'~ 
bedelı' ı..e,lili banyo dairesi ka- nnila bulunur. keşfi ıo86 lira 22 kuruş olan Üs- le Şartname almaları ve teklif uzre 31-?-92? de ılsaat ~J.ıı ıııu1~ ' küd d N h k d ki . . halı evelıyeaı yap aca,.... l>" palı zarfla münakasaya konul- ar a u uyusun a ne- mektuplarımda 17 Teşnnıevvel rilerin tarihi mezkurde baıır /.. 

· lstanbul 4 üncü icraım.d an: zafet ahirın~ tami? pa;arhkla 929 Perşenbe günü saat ıs şe maları nan olunur. _....:'.fı~ muştur. Münakasa 
13

1
10

/
9
'l

9 
Makpule hanonle lımaıl Hakkı e- yaptrrılacaktır. Talıplenn 2 teş- kadar vermeleri. Ü k"d K s •at ftfelt 

· u" 0 aat 16 da lzmlr · · · b d ld ki · · ı 929 C b ·· ·· s u ar ız an pazar gun o fendırun, Salahettın ey en a ı a- nnıevve arşan a gunu sa- * * * M" d" 
1
..... d .,; 

maarif emanetinde mlite~ekkil rı pa~adan bakiye. kalan kırk iki bu: at beşe kadar-Levazım Müdür- Şehremanetinden: Yavaş- u ur ugun en: t il" 
komisyonda yapılacaktır. 1\ıJüna- çuk !ıraya mukabıl vcfaen me~.rug lüğüne gelmeleri. ça Ş hin mahalles"nin Uzun Mektebimizde mevcll ,r 

bulunan Balatta Hoca Kasım Guna- * * * a . ı . ıı:ısııJI i• 
kasaya iştirak edeceklerin teklif nı mahallesinin pastirmaci yukuşun- . . çarşı caddesınde ı6S - 238, san'at sınıfı ıle orta el'' 
mektuplarını ayni günde saat 15 da eski ve yeni bir n~ma_ralı üç yüz . Be?azı~ Daıresınd~n: Ka- 2S9 - 168, 242 .numa~a~ı dükkan- kizinci sınıfın kayt m\laJll 

1
n1 

b k 1 . k lira kıymeti muhammınelı ahşap ha- raki Huseyın mahallesınde Ur- !ar kiraya verılmek ıçın ayrı ay- b 
1 

San'at sıtl ~ uçuğa atar temınatı mu va - nenin hududu iki_ tarafı yol ~iğer ta- haniye caddesinde 37 No Türk rı açık müzayedeye konmuş- ne aş anm~ştır. ,ııl . 
kata akçelcrile birlikte me~kfir rafl":rı Meh~et aganın hane~ı ve vak oteli sahibi Derviş Efendinin • tur. Tali lerin eraiti anlamak rmda nazan derslerde!l _Aa. ıı 

· · c t ile tuvdi fa aıt arsa ıle mahtut tahmınen 125 . . . . . P Ş d'k. b. ki k mov (' ı . omısyona mura aa ' arşun terbiinde arazid:n 100 arşu~ T~ıfat ver~ısı te~vırat resmı l için ~e~ ı::ün m~z~?"edeye gir- ı ış v~ ... ıç 'şap a, Jı:ıŞ• Jl~ 
edeceklerdir. Talipler münakasa murabbaında kısmen bır ve kısmen ı- ve numerotaJ bedelınden borcu mek ıçın ıhale gunu olan ı 7 Te- bahat utu ve kola, rıa :.
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alabilirler. çedır: • .. . kuruşun temını ıstıfas• ıçın ha- , Levazim müdürlüğüne gelmele · 0rtıı~ İki soka~a mustakıi kap~ları b".lu- ciz edilen iki büyük dıvar saati ri. beş sene olup dereces'l.: .,· 

htanbul. ikinci Ticaret Mahkeme- n~n hanenın. evsaf ve .1Iluştenıeıa;ı: altı masa 28 - 9 - 929 cumartesi j Bakırköy Şubei idari yesin- Gebze Hukuk Hakiııılıgb•Jlcô' İli sinden: Miıflis Jakop Nefusi efendiye Bır aralık, hır taşlık, bırı buyuk ıki .. ·· t l4 t h 11' d .. Gebzenin Hacı Halil ın• ,;ı,•' ,., · - · · f b' h ı - 'k' da · uhte · ı gunu saa e ma a ın e mu den· . 
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da 2-3 nümerolu odada mevcut bulu- otuz gun muzayedcye konulmuştur. zayede ıle satılacagından almak Bedelı keşfı 1718 !ıra 70 ku- M t f b' Ah et kerimes ., cV ~ 
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ba günü saat onda satılacağında~ ta- bul dördüncü i_cra memurluğuna mü- · * * * c. ısı mı 1 ca esın1 ın camu şe- topçu yüzbaşılarından ~hrfl~0pl"'~ı Jip olanların yevm ve saatı mezkurda racaat etmelerı ve 2 - 11 - 929 tarı- rıf buluvarmdap. stanbul cad- f d' . t ' kendısıJ1• p<til' 
· • · Ş h t.ntl . E t d · k d l .. . . e en mm verase ı t se 

0 mabalinde hazır bulunmaları lüzumu hınde sa~t o.nbeş buçı'.ga. ~adar ıha- e remane ı. e~. - mane esme a ~ o an şos.e~ının t~- ra olduğunu birkıt'a veraseaJ<t• . .J 
ilan olunur. l eı evvelıvesı vanılacal!'. r ıl an olunur. Matbaasında şımdıye kadar miri 2S Eylul 929 tarıhınden ı- itası davasının icra kılın"' ·si ol"rı'~ 

Pertevniyal vakfından: Şişlide İz- ,\ vrur• sc,oha ti•1<!cn antet cdt. ı Toplanan ve 930 senesi Mayısı tibaren kapalı zarf usulile mü- muhakemesinde başkaca ~~,efl~ 
zet Paşa sokağında Valide apartıma- \lmanyn nisaiı" ,.c ,ii;ldive nihayetine kadar toplanacak o- nakasaya vaz edilmiş ve ıs Te- dığı idda kılındığından 0r.nıarV'zı 1 
nının 8 ve 12 No. daireleri aleni mü- cemi\'eti azNndan lan Kağıt kll'pıntıları satılmak şrinievvel 929 salı günü sat ı4 başkaca ':'arisi mll~şkr~~1unc1uğ1U r• · · · k " d k 1 hakemenın mua a adı c zayedey.e konulmuştur. Taliplerın yö D A ASIM ı çın açı muzaye eye onmuş- te ihalesi mukarrer bulunmuş . . 

1 929 
tarihine mus h~eo• 

0 vmü müzayede olmak üzre tayin olu- · r • • tur. Taliplerin şeraiti anlamak olduğundan talip olanların eh- :~~ı~~~ü Gebze Hukuk.~~e~nıi ~ "' nan 5 T ccr;nievcl 929 tarihine müsa· · · h ·· .. d · ı . b. vckılı ~ .. 
• ·çın .e~ g.un mu~a!.'e eye gır- Iiyetname ve teminat akçelerı- de bizzat. ve Y? ırolmak iizr< . dif Cumane~i gü ~ü saat 15 c kadar J hsıo l ll rırıı her ~lı.ı 1 '> 17 I" nek .ıç.ın. ıhale gunu olan · .. ı .7. ) ni ve teklif zarflarını hamilen d. erme.len mahfıı.met olunu•~,. -e Y.,,ı~ Istanbu1 Ev-k.::ı f müdiriyetindePcrtcvni kadar S i~ li ı fc htı-.u· ı, .. l'''' d · ~ 1 - k ~Jd'' 
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