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1 
r ınunakaşa zemini ol-

linde 
1 ır Umumi harp haile- ralli 0 

•tt(j \sonra bu fikir, daha kuv mace Dün geldi, ve maarif 
işleri hakkında 

tiiıııerd aınlelerle yürüdü. Son Ik d • f 
la1.an e fazla bir ehemmiyet i p er es 1 • 
dur nıasının sebebi ise ma!Um 
~i eir ~nYnnın siyaset dümeni
•c buerı_nde tutan bir kaç mesul 
"1. 13~Uk başlarından biri olan 
'le Ce -and, bu fikri son günler
buıiııı n~v.rede t ~krar etti. Şimdi 
'trafınd uny~ n•atbuatı bunun 
t~, latb'~ nıutalealar yürütmek
tini a ' ve tahakkuk kabiliye
ll\iileı;aştırınaktadırlar. Acaba 
~tn; ..,,erın :biriesmesi fikrinde 

beyanatta bulundu 
Maarif vekili müessif 

bir kaza geçirdi 

' • Urk' · • nokta; ıyenın politikası ve 
j ~1 ec naz_an nedir? Bu meı;ele 
~ llıerak nebı matbuatını ciddi bir 

111 llıut~ tecessüse ve hatta yan 
clıııekt d~a ve hükümlere sevk 

e ır 

1ttj~c~e.n i.fade edelim ki millet 
~u Yen ~ıh~dı fikrinin tahakku-
0ııediİ· l'urkiyenin ötedenberi 
<çıı~ ' 1 Ulh ve refah devrinin 
'i ~ııasına en .. . il di 
tnı l'" . musaıt ves e r_ :'ti teşc~rkıyc, böyle necip fikir 

'l'in ın ı etmeyi ve bu gibi fikir-
0lnıaYı u~a!fak olmasında amil 
lası de -\elade. bir politika vası
~ilıife ~\ ~ ın~dcni ve insani bir 
'<itin a:

1 
akki ediyor. Bu haki

tc kiı ed aşılınası, asıl mevzuu 

1~J bına bü ~~ su~h ve davası hesa

~ lu· ıınu~ük hır kazanç olduğu
! f Urkiye <ınıak lazımdır. Yeni 

kında 
2 

ve onun politikası hak 

han endf1an zaman izhar olu
h ır '!Jııh;!;e ve tere_?dütler, dost 
a zıyade n .. <;ıktıgı zaman da
Sofyad nıuteessir oluyoruz. 

~a'-etesin~ Çıkan La Bulgarie 
endir. ın neşri yatı bu cüınle-

ııl 1lu 
fil lıiy . gaı<ıo ı,,_ 

.. 

ı.~"!nin .t\ ~ru Ustafa Kemal Tür· 
'l'~,~!t bir aliı-:a l§lerine karşı mü· 
~'i 1Y•nin .t\ asızlık gösterdiğini 
~ Y 0'rnakıa "rupada küçük bir ara 
ç,\'.a ışlerindbcraber siyasi nararını 
hi,j ırllltk . en Avrupa cephesine 
:_ lıllıü Ve ıst~ınediğini söylüyor. Bu 
tıı'a, han '<hılınek için hangi esas· 
,b1Yoııı,_ gs "akatara istinat etmiş bil 

h; ~ki Yen;0{.Y~lı refikimiz emin ol
Qt 1ı°'tlaıın U~kiye, Bulgaristan gi· 
~, adar ının sıyasi münasebetlerile 
o lıal'n; de c gul ise ayni zamanda 

1\ aıı.,, ın:<tede A ırrupa işlcrile de 
luı, 'tuPanı~guJdur._ . 
lıı, •den hi u~umı sıyasetinc taal
lııo C0at.,d· ! . bı_r meselede aliikasrz
lilı; ~rlt ııı:~ıınız _vaki değildir. Va
''ri "'•ııai d ~tlo~ıle dostluk ve teş· 
l\ıp ltııı "•rdaıres.ınd sıkı münasebet 
•iıııa doırıetıır .. Fakat bu vadide Av
de,,;• daha [erııe olan münascbctle
lııij •tlerıe ••tadır. Bir dtfa büyük 
taı;1"ııtlıet ı..Pek sıkı ve samimi bir 
diı, a, .\lıtıa urınuş butunuyoru%. t. 
lıtd~ "• •di~~a "•.Fransa ile akde
·~ ht tr, ıııerı.:~ uzrc bulunan mua-
lınd 'Clin ın .. zı Avrupa devletleri
tıı;' buıunanU~zayit bir inkişaf ha
ı;, :ıa!' olınak ~stluklar, başta Bul
~d1,tt1ğiıni, ~ıre Balkanlarda te· 

ll · ınunasebetler meydan· 

' u "'-k 'd,1 - ... aleın · 
lıqlık a'Yonun ızde tasavvur olunan 
ı.,d UJc kabil' '•tosundan, onun ta
~it\ ::, elhası;Yet~ni artıracak çare
'lıiıt,ka husuınetıını~letler arasındaki 
•ın; bıı e •rı ızale ve yerlerine 
d,,,;;aıne ,;;1"1Yct vemuhabbet hislo 
lı d" dogıliz e~k vasıtalardan bahse 
tq, ~lun«ıe;; ~ noktalar hakkında 
ı,,, .,, 'aha ça1ı~'21 • başka bir maka
·~,, ~lo ile ~.cagız, Yalnız yine 

t '<,~de durın \;'kası olan bir cıhet 
"1ı y 1 fikirle ~ tstiyoruz: 

;~ 'lıe~nı. hiss/~n tatbikatına, bıisbü-
1lırin· lazıın/ t, Y~nı zıhınlerle gi
~·~.~n tahaı..~· Mıllctlerın ittihadı 
'•ind an ıı.rı ukuna _çalışırken, a
~'ihi e h~kiın mılletlerın münasebet 

1/Iı 1~Usuınetıolan milli kinlerden, 
~tırı il tanıa c~dt n, ananevi ihti- ı 

, M. Vlgole,ln gepgenl 
bir resmi 

llileeik lıastalıa-

nesine gi rf'n l)tl 

esrarerıgız sc·y
yalı kiın? 

İntihar mı,seyahat 
mı, spor mu? 

Nihat bey ne diyor, 
kızın babası ne 

anlatıyor'? 

Gaip ve maceraperes 
gencin ilk sözleri 

Bilecik zabıtası bu şüpheli 
hastayı takip ediyor .. 

Bir atlı: macerası neticesinde tegay- dan bahsetmiştir.> 

yilp ederek, intihar ettiği zannını tev PERDE .AÇILIYOR 

Maarif müstefarı Kemal Zaim bey 
refakatinde mektep müzeleri müdürü 
lsmail Hakkı B. olduğu halde dün 
Ankaradan şehrimize gelmiıtir. 

Yann AJmanyaya müteveecihen 
hareket edecek olan Kemal Zaim B. 
Avrupa seyahati ve maari[ işleri hak 
kında bir muharririmize atideki iza
hatı vermiştir: 

- lsmail Hakkı 8. ile birlikte ya· 
pacağunıı: Avruı>& seyahati bir buçuk 
ay kadar sürecektir. 

Almany•, lıvi,re ve Fransaya gi· 
deceğiz. Bu seyahatten maksat mes· 
lek ve ticaret mektepleri için lazon 
gelen mütehauıalan Htihap etmek 
teknikum <it darülfiinunu) planları· 
na ait teferruati int~ eylemek Ye 
mektepler için icap eden ders vesaiti· 
ni almaktır. Meslek mekteplerine ( 2) 
Ticaret mekteplerine (1) mütehasoıı 
getirtileceği gibi Meslek mektepleri 

: 

!it eden Ali paşa zade Nihat B. Viyo- Viyoletin babası cNatan> Ef. nin 

!et H. hadisesinden bahsotmiş ve tah· izahına ve Nihat B. tarafından yazı- / 

kikatımı.z neticesinde Nihat B. in Bi- lan intihar mektuplarına bakılarak, / 

lecik hastahanesinde tahtı tedavi'de Nihat B. in intihar ettiği kesbi kati-

bulunduğunu da bildirmiştik. Nihat yet ederken günün birinde gazetemi· 

B. in tegayyübü esbabı, Viyolet Hını ze Bilecikten gelen bir telgrafın işin \. N 

sevmesinden ileri gelmekte olduğu gidişatını değiştirdiği malümdur. Bu 

malum isedo, Viyolet'e yazdığı mek- telgrafta, tegayyüp eden Nihat B. in Kemal Zaım /ıey 

tuplannda intihardan bahseden Ni- Bilecik hastahanesinde tahtıtedavide 
hat B. in Bileciğe kadar gidip, orada b ı d • b'ld' ·ı k ·d· B · için ayrıca bir kaç ecnebi muallim de 

ne Suretle Ve ne sebep tahtında has- b? unk?ldgu baı im me te ı ı: ihaasılt celbedilecektir. Bu ıene açılmau mu· 
ır şe 1 e § ıyan ve sonu ınt r a karrer Ankaradaki Gazi muallim mek 

tahaneye girdiği meçhuldü. bitti zannolunan hadise, bu son vazi- tebine muktezi ders levazımı de ıür' 

M. VJYOLET'lN BABASI yet karşısında esrarengiz bir mahiyet atlc tedarik edilecektır- it darülfüuu-

nl b 
almıştı. Nihat B. acaba Bileciğe ka- nu ı"n•aatına gelecek ı'lk baharda L-•• 

O.:nç dclika ıya ceva ı ret vere- d · · 'tt' d · tih t b • ""• 
. ar nıçın gı ı ve ora a ın ara eşe lana--'· ve bu mu"•••"•.~ 3 •ene 'onra 

rek bu hadiseye sebeWyet verdiğı sö- b" d' ı k h h .,.... ' ' 
. b b b 1 us e ıp yara anara mı asta aneye ku .. •at edilec"°'e· tır' • 

ylcnilcn Viyoletın a ası, u şayıa a- k ld ıldı' ., ;ea 

n tekzip etmekte ve va~anın esasını a ,;;esel~~i 'halletmek için Bilecik MiLLET MEKTEPLERiNDEN 

şu suretle nakletmektedır: . .. sertababetinden izahat istedik. ÇIKANLAR NE KADAR? 

«- Geçen a~ın sonlarında, hır gun Bileciktcn verilen izahatta, eyhl- Şi.nıdiye kadar Mille;, mekteplerinde o· 

kılık ve kıyafetınden Alaman zannet-
1

.. 
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.. S 1 .. .. h ld k~'."· yazhmda öfiren•n ka1
d.? ~·k•k 600,000 

. _. . . un uncu a ı gunu, seyya o u- kılfıye ı• a etname verı mıııhr. Bu buıuı· 

tıg~' uzun ?o~lu şık bı~ delıka~lı, ğuna dair polisten aldığı bir vesika I t.lır.j faatiyeti artttrmak için hazırlanan ta

garaı da benı zıyaret ettı. Her halıle ·ıe bir şahsın hastahaneye müracaat limat'\ame Heyeti •ekilede bulunmalr.ta

asabi bir delikanlı olduğu anlaşılıyor 
1 

• ... • f k t h l"k f . rl b. dır, Vekil B. bu iıle çok ehemmiyetli. su-

ettıgını, ve a a a U ıya etın en ır rf:'ttr m~fuldürler. Millet mektepleri ıe-

du. k' d' > d d' B . seyyaha benzemediği anlatılmakta, çen •ene ·"lduu gibi muayyen umanda a-

cM. Natan ım ır. > e ı. « enım':'f . . . . çıl.ac:aktır . 

diyerek kendisine yer gösterdim. C Mabadı 2ırın sahifede LiSELERDE TEDRiSAT 

Meçhul zair, evela kendisini tanıt- Lise ve Orta mekteplerde te,rinievelin 

tarak, Ali paşanın oğlu Nihat B. ol- M h E t b on ilı:inci cünü tedrisata ı..,ıan.acaktu·. Bu 

duğunu söyledi ve ziyaretinin sebebi- 8 mut sa ey •ene liselerde Fransızca. lnaiHxce V• A1-

nide kıaaca izah etti: • manca ıribi ecnebi lisanların tedriaatnıa 

Dün de Adliyeyı çok chommivet .. rilecekti•. 
- Sizin bir kızınız var. Onu ben Mektep lıı:itaplarının riatJerini tespit hÜ· 

gÖrdüm beğendim ve sevdim. o kızı teftiş etti auaunda henüz kitapçılarla anlatılmadıiın-

bana verir misiniz? dan bunların tevziatı teebhüre uiramı,br. 

Düşündüm. Karşımdaki, uslu akıl- lstanhulda Ali Canip be7U. riyasetindeki 
. . B' . Ve.kil Beg -4d/lye meslek komiayon bu m ... ı.,; hallelm•ıi• çahı-

]ı, centilmen bir paşazade ıdı. ızım maktadır. 

için bu pek büyük bir devlotti. mektebi hami reisi oldu KlTAPÇILARLA 1HT1LAF 

- Başüstüne, dedim, siz istedik- Mekteplerin bütün kitap ihti:yae1aı t•mi-

ten sonra niçin vermeyim? 1 ne J.fi t•rtihat •lınclıiı içiıa hubrana rne:r-

Fakat bakalım, aileniz razı olurmu? d•n •eri'mivttektir. 

_O benim bileceğim §ey, diyece- Vekil he1in. rahatsızlıj:ı dola,.-ısile lst•nbu 

vap verdi, bana ailem karışamaz. . . la ırelmeleri teehhür etnıittir. Bu cün1er-
k de ırelmeleri muhtemeldir. V.ıcil kyin A-

0 gün gitti. Birkaç giin sonra te vrup.aya seyahatleri hususunda bir karar 

rar geldi, tekrar gitti. Hülasa bir. çok yoktur. Maarif idareeinde Ye mu.al1imler 

defa gitti geldi. Konuştuk. . . Nıhat ara11nda tebecldülit icraııaa dair yeai bir 

B. Viyoleti Erenköy plajlarında gö:- fey me.cut deıi:ildir.' 

müş, sevmiş ve centilmence hareket MAARiF VEKiLiNiN GE-

ederek kızımı benden istemişti. Ömer Lulfi B. Suat B. ÇlRDICl KAZA 

BıR MEKTUP Adliye vekili Mahmut Esat B. dün Cemal Hüanü beyôn .abaıaozl•t" Anka· 
• • • rada 7eni İnta edilt!9 muallim mektebini 

Ayın altısında 1. ..,ektup ahl• sabah erkenden Adliyeye gelmiş ve 'ziyareti esnasında ıreçirdiii bir kazadan 

. doğru baş müfettişlik odasına çıkmış- ileri celdiji anla,ılmıtbr. Vekil beyin 

t1r. Vekil B. bu esnada bir çok ziya- sol ayaiı maal'eael bu ıulcut neticeıinde 

retcileri kabul etmiştir. Mahmut E- biraz İnçin.mi, olup bi:r kaf ırüne luı.dar 

sat B. öğleden sonra tekrar Adliyeye iyile4ecek ve ,ehrimİEe l'elerek melıcteple· 
ri tefti, edttelıctir. 

gelmiş ve teftişatına devam etmiştir. ----
Temyiz mahkemesi azasından es

ki Ağrrceza reisi Sabri B. dün Adliye 
vekilini ziyaret etmiştir. 

MESLEK MEKTEBiNDEN 

Recep beyin teftişatı 
Nafia vekili Recep B. dün Veka· 

!ete merbut müessesatın teftişlcrilc 

meşgul olmuştur. Vekil Beyin Anka
raya avdetinden sonra bu hususta la
zımgelen esaslı tedabir alınacaktır. -

Yarından itibaren 
kalkıyor 

Tenzilatlı un tarif esi 
de kaldırılıyor 

Yeni gümrük tarfifc kanunu Salı 
gününden itibaren meri olmağa baş
layacaktır. 

Bu suretle Lozan sulhunün ta&di
kile mevkii meriyete giren eski tari 
fe yarın bitmektedir. 

Yeni tarife tatbik edilmek ve e&
ki tarifenin bazı devletlere verdiği 

müsaadat ve bazı devletler eşyası 

hakkında tatbik edilen azami tarife 
ortadan kalkmakla beraber hariçten 
gelen bazı mallara konan gümrük 
resminden muafiyet de geri alınmak 
tadır. 

Meseli unun tenzilatlı tarifeye ta 
bi reoimaen tutulması evclce takar
rür etmişti. 

Yeni tarife ile bunlar kaldırılmak 
tadır. 

Dün gümrükler bir aylık hummalı 
faaliyotten sonra tenha bır manzara 
arzetmekte idi. 

Çünkü artık beyanname verilip 
mal çıkarmak imkfinı kalınadrğın· 
dan yalnız beyannamesi verilipte he 
nüz ıkartlmayıp gümrüklerde kalan 
malların muamelesi yapılmaktaydı 

Son iki üç ay zarfında gümrükler
den ithal edilen eşya memleketin li 
akal iki senelik bir ihtiyacına teka
bül edoceğinden yeni tarifenin tatbi 
kinden sonra gümrüklordc büyük 
bir sükfınet hasıl olacağı söylerunelı:· 
tedir. 
~~~~~~~~-

Gazi Hz. 
Reisicümhur Gazi Hazretle

ri dün akşama kadar bir yerı 
teşrii buyurmamışlardır. 

* * * 
Tokat eşrafından TahirRüştıi Bey 

dün Reisicumhur Hz. tarafından ka· 
bul olunmuş ve akşam yemeğine al 
konulmuştur. 

BAŞVEK1L HZ. 
Başvekil İsmet Pa~a Hazretleri dün 
öğleden evel diş tabibine giderek 
di~lerini tedavi ettirmiştilerdir. Öğle
den sonra da atla bir gezinti yapmış
lardır. 

-'--~~~~~~~-

Yarınki içtimada 
:.Vlübadele komısyonu yunan 

cevabını tetkik edecek 
Muhtelit mübadele komisyon hey 

eti umumiyesi yarın tekrar toplana
cak ve muahedelerin tatbikini talep 
eden notalarımızla Yunan1ıların ce
vabi etrafında müzakerata devam e
dilecektir. 

Dün üçüncü hukuki büro içtima e 
derek gayri mübadillere ait bazı ev

Aşağıya kaydettiğimiz satırlarda bütün bu cehennem 

makinelerinin içyiJzün/1 okuyacaksınız/ 
. 

Büyük bir rezalet ve 
ortalığı karıştıran 
ifşaat 

Cenevre kon
i er ansı nasıl 

durdu? 
Amerikada kopan 

bir rezalet! 
inşaatı bahriye tez-
gahlarının biltün 
esrarı meydana çıktı 

942 senesinde Almanlar bütün 
1 n giliz ticaret gemilerini bir 
ande mahıv mt edecekler? 

Amerikada pek §"yanı dikkat bir 
mesele cereyan ediyor. Ayan meclisin 
den bir heyet tarafından yapılan tah
kikat bir kaç sene evetine ait olan bu 
meseleyi canlandırmış, yep yeni bir 
şekle koymuştur . 

NASIL BAŞLADI? 
İşin başlangıcını bir iki kelime ile 

anlatalım: 927 senesinde Cenevredo 
bahri tahtidi teslihat ihzari konferan
sı toplanmıştı. 

Cenevrt tahdidi teslihat kJnjeransını 

durduran M. R. Şhearer 
min ettiğini ileri sürerek kendisınt 

bahriye tezgahlarının daha ziyade pa
ra vermelerini ist .. yor ve mahkemeye 
gidiyor. Filhakika 927 Cenevre konfe 
ranıu neticesiz kalmıştı. Böyle bir id· 
dia ortaya çıkınca Amorika ayan mec 
lisi işe vaziyet ediyor ve bir tahkikat 
heyeti teşekkül ediyor. 

NE KADAR PARA DÖNDÜ.? 
Tahkikat heyeti bu meıelede ala

kadar olarak şahit diye bir takım kim 
seteri dinlemi§tir. V aşingtondan g•· 

(Mabadi 2 inci sahiftde ) 
rakı intaç etmiştir. 

Amerikanın büyük inşaatı bahriye 
tezgihlarından bazıleri bu konferansı 
akim bıraktırmak için Shearer ismin
de birini Cenevreye göndermişler -
ve tabii kendisine bir çok da para ver 
mişler. Fakat Shearer yaptığı propa
ganda ile konferansın dağılmasını te

~~~~~~~~~..., 

Ne zaman kabil olabilir? •• 
-------------... ·····-------------

Galiba buda: Allah kısmet ederse .. serisinden 
Ortada 250 bin lira ancak var: halbu 
ki milyonlarca liraya ihtiyaç var ... 

Kısmet otursa hattuı 01r ucu da Ha/ıllpazartndan gerecek 

r'' 
lı~ ~aı~·ı, i•, kıncr. tecerrüt etmek 
lı an .• >dar k'f ı , 
'ı teıak . ''Yas; . • a arua yerle-
"- ·~la _kıior; d~ t~_rıhl ve coğrafi ba 
)Q<l"n · 11.vru busbutun atmalıdır. 
tre u 5i2erk1>a federasyonunun hu 

~1<ib;~bı oıına~n <skı coğrafi tasnif, 

Nihat B.; rahatsızım gel! diyordu. C 
gün Erenköyüne gittim. Köşklerinin 
kapıcılarına sordum: Istanbu1a gitti 
dediler. Garaja döndüğüm zaman Ni 
hat B. in beni beklediğini gordüm. 

Adliye meslek mektebi mezunları 
cemiyeti ikinci reisi Suat, katibi umu 
misi Ömer Lütfi, heyeti idareden Nu
ri B. lcrden mürekkep bir heyet dün 
Adliye vekili Mahmut Esat beyi zi
yaret etmiş ve bazı teşebbüsatta bu
·ıunmuştur. 

Mektepliler 
miisabakası Eminönü-Evip hattı tr~mvay hatlarının inSddtr teahhuıa 

ugramaktadır. 

ıJI 

, 

•ı. ~ ınden ay hatadır. Mılletleri 
1 aııt~l:Iardan ıran arızalar nehirler 

1tt an •dan ib ve Pahut bazı itibari 
ı' e '•k "'•dearet değıldır. Millet
~'i.e' hnı ha a"'Yetlerıle, zıhniyet
._ıı nokbııbirı: .t hakkındaki tetakki 

:;"'lı g' ~a ~a~~~den ayrılabilirler. 
~ <ldıy 1 bı bir t '· garplı veya Bal
,')eı;::1ni ho.:•nif, hem gayenin 

~.~a ı:dı:uçıe ti';'; hem ~'. muvaffa
,;:ıı,.., •ras"o r Bu ıtıbarla Av-
'11} --.,,. , nu · 

lan ın fed yerme (medeni 
llıak dahaer;s~onu) terkibini 

ogru olur. 
Siirt Mebusu 

lı lı~UT 
1\~~llLtJVEl<IL iYiLEŞTi 
l\ıı~ ltı 1,, 1 • 27 A A 
<"lt;;ı' e İyiıe' ıni. · - M. Müller 
~ • ~aşvc~ı ş ve Berline dön 

"· "'••aı ar ı dahili siyaset hak
kadaşlarile .. .. .. 

goruşmuş-

-E .. ne yapacağız? diye karşıladı. 
- Buyrum nüfusumu. Muamele ya 

pın. 

KARŞI KARŞlY A GELlNCE 
Birinci imzayı ben koyacağım, de

dim .. 
- Dur bakalım, dedi, bu akşam 

bir defa'da kızınla konuşayım .. 
O akşam konuştular. . Ne konuş

tular, ne ettiler bilmiyorum. 
Öbirgün bir mektup daha: «Ben 

kendi.mi dtnize atıyorum, hiç kimse 
mes'ul olamaz ... > diyor, ve «gece
nin yarısında yüzünü denize çevire
rek kendisine dfıa okumasınıt Viyo
letten rica ediyordu. . . Aklımız ba
şımızdan gitti. Biz ona ret cevabı ver 
miş değildik. Nihat B. in intiharına 

bir sebep bulamıyarak hayretler için
de kaldık. Nihat B. ailesine de bu şe
kilde bir mtktup yazarak intiharın-

Vekil B. heyet tarafından teklife
dilen cemiyetin tabii reis ve hamili
ğini kabul etmiş ve Adliye meslek 
mektebi mezunlarının istikballerine 
ait hususat1a meşgul olarak 13.zımge
len metalibi nazarı dikkate aJacağını 
söylemiştir. Heyet, Vekil beye şük

ranlarını arzetmiştir. 

Cemiyet, bu hafta içinde Mahmut 
Esat B. şerefine bir çay ziyafeti vere 

cektir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı - f..<ın haberl'!r 

3 ıtncU ııahilemlzde: 
ı- Mabk,11H! intib.ıl.1rı 

2- f;konomı 

4 üncU sahifemizde: 

1 Haı·;: rapnru 

2- Felek 

20 inci haftanın birınc1lıklerı . . l -I 
Büyük bir rağbetle devam eden lÇlfl a 1nan para af 

ve hemen bütün lstanbul liselerinde· nereye S;-trfedilmis'/. •• 
ki talebeyi alakadar oden mektepli· • , 

ler müsabakasından 20 inci haftası- Q t c 
ıun birincilik neticelerini bugün ilan pera or -
ediyoruz. 20 inci haftanın birincilik • ı p 
)eri sırasile şunlardır: mı aşanın 

1 - Sen Mi.~e/ lisesinden Sabih h • 1• Nizamettin Bey şe remın iği 
Z - Darüşşafaka Liı.esinden 91J d 

M. Cemal Bey zamanın a ..• 
3 - DariiHafaka Lisesinden Z.JJ 

A. Sabri Bey 
4 - Galatasaray Lisesinden 1270 

Seliihattin Ziya Bey 
5 - Galatasaray Lisesfoden Ah

met Muhtar Necati Bey 
isimleri yukarıda yazılı Beyler bu 

günden itibaren idaremize müracaat
la ikramiyelerini alabilirler. 

21 inci hafta perşembe ,r· 
itibaren başlamış olup;" 
tcdir. 21 inci haftan·'~ 
per embedV- -<ı .. 

' inden 
mek 
; de 

Istanbul tramvay hatlarının ikma
li uzun zamana muhtaç ve karışık 

bir meselt halindedir . .liiH1a~~:ı in
saat işleri. .. 

Tramvay şirketi, Nafo: vekaleti!. 
son mukavele mucibince inşa etmek 
mecburiyetinde olduğu hat1a< içi;ı 
lazım gelen malzemeyi Avrupadan 
getirtmiştir. 
Tahkikatımıza göre, tal:si~atın az 

lığı dolayısilc, istimlak ışl,riııin sü 
rüncemc.dc kalnıası yilı:i.ul<len ytni 

Şirket son mukavele üzerıne haı: 
inşa edilecek yolların a~?lnıa ınasra
fına iştirak için Emanete ( ı ~O 000) 
lira vermiştir. 

Gerek bu paranın ve gerek op<:rd
tör Cemil paşanın Şehrcminliği .a 
manında müstakbel (EminiJ11ü - E · 

yip) hattı istimlakiitı için :;irket ta- lr.'\,..,. ;$• 

rafından teslim edilen (25,000) altın 
liranın, ne suretle sarfcdildiğini so· 
ran bir muharririmiı:c Emant't ~rtc.1 

nından bir zat demi~tiı k:i. 
- Şirketten alınan paraların son 

1 
kıs:nı. ~~timlakata ve Ceınil paşanın 
~mınlıgı zamanında alınan paralar 
ıse bazı yolların açılmasına s.1rfedil ~ 

miştir. ı 
Bunun (Emeinönü - Eyiı>) hattı· 

na tahsis edilmemesi, o kısnnn ı s· ı,_ _______ __::;_ _ _!,-~'!:IJ 

timlikitının milyonlarca liraya m~ 
tevakkıf olması dolayısile bu hattın 
o zaman yapılmasına imLan gUrül
memesinden ileri gelmiştır. 

• t• •• frauwıııta biniıirıce Hy 
h11d11.- yidilebilec·eiı ..• 

(Eminönı.i - .Eyip) hattı 'i .. alınıis, kapa ı t:ırıkin takıp ede ~; '• 

Kantal"cıJar Ay..tzma kapı ve Lfı J Bu yoJur, şchrın ş'mdıki butc~şİ-
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üyük bir rezalet ve or
talığı karıştıran ifşaat ! 

~ HARİÇTEN ALDIGİMIZ HABERLER 
~ 

;Jf~_Son H~b~f"'ler Jl k 
·Yollar nasıl yapılacak? 

l Birinci sahifeden mabait ) 

1 tı 
1 . 
·' 
b Fransada Cinde, · Avu~turyada Nafia ,,~kaleti11ce Jt1Ülıiıı1 J)jr 

len tafsila_ta göre ayın 21 inde tahki-ılaruyordu. Üç h.a,>'"'1Y" o.c nsa1e k B k"l F k k h it 
kat heyetı Amerikanın en mühim bir neşri için 225 dolar verildi. Bu riııa- Sabı aşve ı Rus ifüilafı ır ra . a vgası prog·raın azırlaııd ı ti 
bahriye tezgahı olan ve Shearer i 

1 
ıede büyük deniz inşaatı lüzumundan llıı 

rı""''""11• ;n\.loı.~'f ''""":ı>-n:ı--ııl:ı.~ !Nıh..,diliyordu. Çinliler meselenin A --- ~ müdü~ ve idare meclisleri. reisini din- INGILIZLER ALEYHiNDE T kr ilik Dah.l" b" h . NKARA, 28 (Telefo?'l'.1) - Nafia vekaletince memleke il' ~ 
lem~tir. Bunlar Shearcr 1 Cencvreye H . . e af gazeteC halledilmesini istiyor 1 J lf arp ZU1 kara yollanrun suretı ınşası hakkında mühim bir progra til 
konferans müzaltcratmı yalnız takip taraf:.ı~n r~undan aoı:::un: etmeğe başladı M:OSKOVA "'l /',. A Matbu halı· Ill. alıyor ihzar ve ilanal edihni§tir. _. . ıtı 
etmek için yolladıldarıru söylemi'1er- oya yo § 1 ..,., · - - . Bu programda tasrih olundug"una o-o .. re vı"la'yetler kara yoll•:; tal 
dir. Kumpanyalar Shearere propaca mektubu olrutmuttur. unda Hunter ata llllar.ill, cenerl.ı fa.ne Şuley b o ııı•· 
da için 150 bia dolar vermifıerm:'. ~herearm.n_qredecet~ riııaleı_ıin İngi- PARİS, 27 .A. A. -Sirano iamin- Yank, Mançurinin aakcri muhafaza- LONDRA, 27 . A. A. _ Viyanadaa 1~~r sıra numarası takip edecek ve istikşafat, inşaat bu S f 
~u propacanda lrumpaı;ı}'alara Upa- :ı~:,tı:1e~de old~ıı'.'"F' arzu e- delli haftalık gazete llıl: :ı;mn~are nin il kendisi için azim bir yiilr t~ et- Daily Mail gazetesine bildiriliyor : ta ıp eyliyecclctir. Ankara ve civan yollarının asfalt olarak 
n~ yapılmasını temın ıçın olac:alrtl. -uJ . cı U:~ııid b.. "k . Buenosayreste çıkan buyilk bır gaze- tifi cihetle Rus - 'Çin ihtilafının müm Avusturya fqiııtleri ile Soayalistle- pılması mukarrerdir. 
Shearer kendi hizmetine mukabil 47 n m 1 ! e uyu ınşa- teye tekrar yan yazmafa baıJ.dıiı kün oldutu kadar süratle h.allini Nil- ri arasmdaki münaferet ve adavet A_nkara tehir dahili ve harici gerek istilqafat ve g-en:k İ~ 
bin dolar almıttır. Bilyiilı: bir tezcih it fu:P~ır:: ~~!'-dar :,~ıarı da bu haberinin şuyuu herkeoi hayrete dil- nkin hükümetinden talep eyleml9tir. etinden güne şiddetlenmekte oldu- Nafıaca verilecek prensip dairesinde yapılacaktır. 
olan Bethlehem kumpany···-·- ıncc- ne ey tar .. ~ ~kulandtra- " d'" •.. .. be 1\1 p.,·---re nin İhtilafaı, Jıudusundan beri tehaldcuk gu· ndan ..... huswneb"n b• dahili" H 1 1 1 t 
ıiııi idare reisi Schwaı. İlle -;;-dili ın cafmı söylcmittir. i~~~!.':ı~ğe ha~~-bir ·iptili:-vardır. eden zarar 10 .İnil yon mütecaviz bu- muharebe ·~,eklini almaar~claıl kor- a r c ye ve k 11 Avrupa ya gitm i yo 
dede ShHrer i tnmuıdrjını üylamit Dl(;ER CELSEDE Daha eeçenlerde gazeteciler.in -..ereli- lu_nmakt~~·-. !"um~cy~. Rualann kulmaktadır. Emliki adeta etlerin- ANKAR ,;.il 
tir. Heyet •eniııi ıün Bethle- ti bir riyafcttc: Çın arazısın~ ınal nıyetın~e olma- den ahnınıt elan ~ haneleri ,,.., aa- B . A, 28 (Telefonla) - Hariciye vekili Tevfik F-. 

O NE 'DiYOR? hcuı lnımpan'a"' ikinci re.iai Wakc- - Politika bana hürriyetimi iade dıklannın, bılha-.a; ~a~an dikkate~- rayları amele ile dordurulmuı olan eyın Avrupa seyahatı şimdılik mevzuu bahis detildir. 
Shearec ia avukatı ı.una laı"' -ru dinlemittir. Wakmaa lı:umpan- edince sizden banıı da aranızda bir lınmaOI ll~nn celditJnı ~anlciu hu- ve büğün fevkalade falrrı .zarureti- Maarif vekili ıah günü geliyor 

926 da Ritz eteliade CiiriİfiİP cöriit- :rannı ~ri m':'lıiti atluidc yapılac:alr ~r ayrnnan1n istiyecetim, demitti. kumctine ı~tar _ctme~c_dır .. So..ye~- çlnde çırpınan ve yeni kanunu esasi ı 
mcdikluini _,,,..jtur. B1111un üzeri- ıııtMtm ıclaresilc muvaz~. & cel M. Poincare yi iktidar mevkiin- ıer .. şarlr ~~e~dıferlennı . •P. ~- mncibince hakla inıihapları pek zi· . ANKARA, 28 (Telefonla) - Maarif vekili Cemal Hüs11ii 
ne Schwalo. aede Sherear C~ncvreye e•ttilrtaı son den hastalık uralrlaftıl'tlllftD' Sabık yetındc degıldir. Bu teraıt dahilın- yade tahdit Cdilmİf bulunan yük- bır parça rahatsız bulundu(undan ancak pazartesi günü JsııP" 

- Belki: demiıtir, fakat hatırlamı- Ti. lrwnpanyaya mektuplar yolla41Jx başvekı1 sözünü tutmut ve. mealek- ~ müdür ta~ni mcııel~irı! M':'ltden sek ve orta sınıflar bu hale nihayet bula hareket edecektir. 
yorum. Ben her eün binlerce adam anl~ılm~tır._Bu ~ektuplarda kendi: taşları arasındaki eski mevkiini ye- 1ıı;uı _esash hır ehemmıyetı hm de· vermeğe azmetmiılerdir. Onlar her Tayinler hakkında mübı"m bı·r tamı·nı 
zörüyonaa. Slı.earer in avubtı tU:- ıwwı fealiyeti •e lizmı e.ıen mahafil niden ~cal etmi!tlr. fıldır. feyden evet soeyalistleria tahaklriim ili' 
rar ..,ruyor: nezdinde nasıl çalı§ tığı bildiriliyor- MADEN AMELESi BalJıan/arda ve tağallübünü ,_,m1n için yapılmıt ANKARA, 28 (Telefonla) - Dahiliye vekileti umum "' 

- .M. Homer namında birini cör- •u. PARİS. 27 A A F ma olan kanunu esaside cezri tadilit ya- yetlere mühim bir tamim göndermelrtedir. Bu tamimde tııJI 
lfte9i içinM. Schwab tarahıtdan müek BÜYÜK AMERiKAN . ·d · · - ran ... I ' SIRP - BULGAR 'MOZAKERATI pılmasını istiyorlar. Bu tadil lehin- tayinleri viliyetl-~ aı"t ol•" tali memur•-- tayı'nlen'nı·n -"' L'" ıaı· t 'lm . .d. 1 DON "N.., '"Sl elen amelesı fe erasyonu, ame e eıı- BELGRAT z~ A A p· t- d iri ~·~ ~• uuırı iP"' ""'me una verı em'§ mı ır . . ,. ,...,,. naliadelri il ti da , u. • • - ıro e cereyan aoayaliat idaresinden t ima L.:I 

--nı·m '·um,,,.,_.__ Ho-· 26 "- de • ..__ .ı . ... temuyo eye er araaıı tan bfid· ili' •H et" •ahba•• ~'-ı• usan-·t olan ko··ylu"lerı·n, ıe- azam yapı il "' diriliyGr'. 
ismin.kbiri ik mU~-;z;· yo~~ bir meh:p': :~:..t ~::er?:~a; ve hilb••a milhlih. Flra~l -İ~l~e~~- lar, ı...ı:.:~ c~k~em;~tinle;; h.;;;,deki •demi memnunlar ile tc- IStftDbUI ı•skAD leleri hakkJDdft kar"'' 

Betlal b k üd .. ü r~ xaayonu mura as an ı e net ız ...,_ t'e üm le .. k 1 1 d S p-"lri . Q y P' 
G be em a;::a:ıaamınH m u! naıunaeuun lüsu.ma etrafındaki faa- deruyenluı J11urablıaalan araımda ı;: e _ nn~ "!fı aıtırı~ı~ ar

41 
ır. ;r ,.:m m~aa:~ lrarar vermi§ olmala- ANKARA. U i1" 

N
race ıru':.._. '- -~y«'......_ ~ l~ liye'tiıııi i3aJı diyer n ıli,POr ki:~ .. istlhaalitın tevzii meıelesinde bir ~el dteevıyeyılri ımza etmid hl-~ dr. ·ır-ı etlan _o !)'l. - zamanlarda ~- (Tel~ - latanbulda mübadillere vf",_,, 

_ e"yor_. ıÜ•Y'"' mımas...,tı e _. ,..rtua -nlf :wr ıuetainde koaf.e- ihtillf mncut elchatu ı.....U.. ~ e ;" ;:nra lııicelse e u~u un. ı 1ı: ~ ~n~lerdir. Bunun neticesı. o- rek ta~llJ'! ~ımacalı: -•&k ve iakln itleri hakkında ,,..... 
&•mı soy yor. ranı ve üul 1ııi1ari mcaaili baklanda U.uat t abadan veri&ln baloede- tara m eru Olanlara aıt muva nı a di!ne Jıadar clrııeriyette umwnı ımıliııyetı bazı mil •0 kararlar nnni•.:-. 

HARARETLJ BiR yuılan ınelaıleleri takip cdiniE. Bun- ~ nlı 1.r ld • bll.Mrmektedir icat ııurea halliD. tıılıririne tahüa e- bulutıAn soayallıtler, bugün adeta J • ,, ... 
MÜNAKAŞA !ar benim filııirlerimi -*:ıyoc:.. r~;.,e~iı:ı uı;.:;_ .....ını ı..: dil-ktir. elralliycte bulunuyorlar. Şuraoı ka- ngıliz Batvekili Amerikaya hareket etti 

Schwab, sa.erear Jvkkırık llilıay~t Dii:r bir ~bun- a. konfe· mitesinin - içtimalu"rna.lı:i ınil- DEMIRYO LUNU BOZUVORLAlt !~ f&Ylmdrr . ki munha..-.n falllrib LONDRA, 28 )A.A) _ M. Mac Donald bu sahalı - _il 
tunları Höyr yor Ye uı.e 'lllarar ,_ ranıtaki Amer>lra •unllllobaaının n- zalren:ler lıiıfmilriitı teYsii ft • 1 , .. BELORAT, 27. A. A. - Çarıam- iW\eritlden ıbaret olan AYuaturya ya hareket ebniftir. ~ 
yor: :riyetinden ~erek diyor ici: ıu ..ıı.a'diylc beynelmilel lıir lılflıl· ba ceceei ~ç meçhul fahıe Sıkaviça soıy~li~tleri, ~o~ünizme pek mutc- IZMIRDE o:ıoo• 

_ Shcrw ia • panya ~- . cGtm.n A•~ -~batma ~".'" llt viicuda . "ın.e.i. "'- lllalı- ı.tiayonu tı~armrla lkılcar Jaududuna ma~ıl~ırler. İkı duıman fırka men- "1 ıı:. TLI iKi ZELZELE OLDU 
dan iıtİiltallt ~di1=•iade firk- ı- nyatıaa ehemmıyet venyor. İnciluı la da getin emıittir MlittaJısil en yatın bır nelı:tada deımlryolunu ıubını tarafından Avuıturyanın mu İZMİR, 28 (A.A) - OOn gece saat yinni bir ve yinni d~ 
kl'n•' r ..... o'- w-t--- -"-k-- propa•anda aalrina11U11 lıocabilec-"'- nml lrcertley~ h . de • 1 t boEma"a te··'-bib etıtı1•tir. Sul kae- ht'elif yerlerinde ve bahusus Viya- "'arpten -~..ı..a doğru • ._, "dd li .__ .,· "' 

- - '- -~ 111
- • !'b. h 1 d d k; me e e enn epııın - ou - tçd '" lı: il...., .... 1 lr'Y kip 1 nada b .. ki . " _.. ıu il et ve ıusa zelzele olmuştur. ,,.,,. 

edilmece layıktır. ()au kampanyaya mıbz.liriz~ı. ı eaap arı a mey ana çı - !eri amelenin içtimai ıeraitinin ayni alar va tBe 1gonıberdue d ta il 
1 

o un- . 
1 
ır ı güne kadar büyük nil- ve hasar yoktur. z 

alan o4w. ra ı .• lı:l tirilm . lüzumunda . muı r ve u Cl.l' u wıa t ça et- mayış er yapılacatından, hükumet PAPA BUYUK BiR BAN.,.. a T 
Heyetin reiai ayandan :M, Robin- BALKANLARDA ~:im: ge -ttir:•ı 1 t ıorar c- miflerdir . fevlı:alldc askeri tedbirler almıştır. n.A ESIS EDiYOR 

son b- üzerine soruyM: INGILTERE 
1
K!.::e

1 teY~ ~=::!d:" pek ya- AKIN YAPTILAlt · Zabitana kitalan başından ayrılma- LONJ?RA, 28 (A.A) - Romadan alman bir habere göte• fi 
-~~dan. dolayı lrendieini muahe- Sherear in bütün yolladığı mektup- kında teatii efkarda bulunacaktır. n s.OFYA, 27 .A. A. - Gazetelerin ::':lan emred~l~iği _gibi, asker nakli- pa _kendı hükmüne tabi Vıatikan mahallesinde büyük bir b'~ 

ze ettiniZ mı?. . lann muhteviyatı İngilizlerin aleyhin Bunun muhtemel esasları ne olacağı eşrıyatma D&Zaran aralarında teş- mahsus kifı miktarda katarların tesıs edecektir. 
-Hayır ..•. ~eben miialıere ettim, dedir. Bunlardan biri bilhassa mühim m tayin etmek mevsimsizdir. hıs edil°? Butgaı: . .. mill~ccilerinin ~e han~ bulun~~rulması demiryolu ida-

ne de bunun ıçm M. Grace a talımat dir. Bahriye tezgalılarınm propagan- BiRiNCi FiLO KUMANDANLICI b~undugu be§ lı:Şılik bır çete Petrıç relerıne teblig olunmuştur • EMANET ŞİRKETLER HiLALi AHMERDE TEF'fl~ 
verdim. dacısı diyor ki: PARİS A A v· . cıvarında Bulgar aruisilıe akın ya- . Sabık ba§vekilin hakiki sebebi is- MÜDÜRÜ ANKARA . )ıİIY 

Reiı bundan aonra hüküm.etle kum Fansızlarm Balkanlardaki D d y·2i b. : : fl k ıs a~ıral pmıştır. Çete vaktile keşfedildiğin- tıf~-"' kanlı müsademeler vukuu ile ANKARA, 28 (Telefonla) _ .. • 
2

8 - Es~e~ır / 
panya araııuıdalri ihtilaflı mesaildcn :: _ . . · . . _uran , ıe .ırıı:ıcı_ 1 0 uman an- den Yugoslav hududaııa iltica etmiş altüst olacak olan Avusturyarun bu I~_ta,nbul Şehremaneti şirketler mü- ~;:cc ~esse;a::_ııı_ tdeftışe ilr.~~k~ 
bahsedilirken cıahııi mesarib namı hük~u teşrmı mahvetmek ıçm lıgına tayın ed1lmıştır • ler~ir: Diğer taraftan Tryn dvann- s_uretfe anaqiyc düşmesinden tcvel- duru Halit Bey, Edirne Vilayeti hu ve_ • re a.. .. tin e H ~-,, 
altındaki ralrkamların ne demek oldu lngıltere ita/yanın ar~as~n~~: A rik d da ıki Sır~- ask7rt :Sulgar h:ull.ut ka- Jüt edecek ağır mesüliyeti üzerine al kuk işleri müdiriyetine tayin 'edil- mer:ıcezı uı;n~i a~ası buhıl!~u-~cııl 
ğunu sormuı. fabt cevap alamaıruı- dır Almanların. Havabırlıgı me a 8 rakQluna sureklı surette tcaırsız ateş rnağa cesaret etmemesinden ileti miştir. de bavd

1
ct ettı. ~!ık b~y Hilal•,... ~ 

· • t · tir y ı «L'-"-- b tar J • t• ANKARAD am ar arını teftış etm1ş ve inı•' 
tır. teşkilatı 942 tfe o vaziyete gele- ŞiDDETLi FIRTINA e mıı · apı an ""'"""'tta un m ge tnı§ ı. · A KIŞ ' sıiratind 

N EŞRIY AT MESARIF/ cek ki bir kar; gün zarfında bü- M1AMt, "Florida" 28 A A. sarhoş ~dukları anlaşılmışbr. HOKOMETIN Sl·YASETt . ANKARA, 28 - Dünden beri fa- en memnun olmuştur. 
NEDiR > ' ·• < ·7· t" t 1·1· h M.d. d s h b b VİYANA 27 A A Kab. sılasız yağıı:ıur yainvor Hava birden- PİRİNÇLERİMİZ ı · ·· tun lngı ız ıcare 1 osunu ma t ı Heral ga2ete'Sine nazaran a • ~ \" ' ld • · · .- ınc b. • a·, . ANKARA 1 } 

Heyet bundan sonra Bardo ismin- d kt" " J\'assanda rıkan bir fırtına 20 ki•i- 1 lUJ< ' U U milli mecliste ispati' vücut etmiştir ıre sogudu her kes soba kuruyordu. 'p· . . • . 28 (Telefon~ pıf 
. Ba d da bah · ve ece ır. · ' · · · · · · • • H b . Ba kil t f d k .. · İPEKLİ KUMAŞLAR mnçlerı tetkık eden heyet pil'.· .A 

de birini dinlemıJtir. r o n- Wakeınan bundan sonra ne diyece- nin telef olmasına aebebiyct vermiş- ey elıadadakil Rum mektebi har mer• b• ara m ~d od una? huku- ALEYHİNDE CEREYAN rimi iyi bulmuştur, Maraş ve il" 
ye tezgahlarile alilı:adar büyük. bir ği hakkındaki süallere cevaben: tir .. ı:3ütiin·binalar,' hasara uğramış- bı wnumide Hüknııµçc satın ahrunış "H lkt -~annamesın e._,"niliyor_ ki: ANKARA 28 _;Keçi üren f rka lisindeki zeriyat çok iyidir , tı 
müessesenin müdürüdür. Bu adam _ Ben Cenevre konferansmdan c- tır. Nassa\>', ı karanlık lçindedit, tele- ve Bahriye çarkçı lttll:ktebi. ittihaz e ~etka·k· ~ . anunu esasıwn yeı\tden . binasında mahalli halkı toplana! rak TUZ M''-E""TİŞLE. RI tiıl~ 
demiştir ki: ı 1 Sh . . fil . . . 1- fonlar işlememektedir . . 25 Ey!Olde dilmişti, • 1 ' ' • ı ı ıçın uyanan arzu o kadar ar- , . . : y Ul' ., ...., 

_Deniz ticareti hakkında neşri- ve er~r 1 tır:•;t ;~'.tın ~a. zuhur etm!ş olan fırtına 29 Eylfile Fakat mütarek.e;,içinde bu bina iş- t:niştir ki hükumet bunu bilmemez- ~e~ıt Galıp.beyın Daııımarka seyahat ANKARA,' 28 (Telefonla) ıı' : 
yat yaptırmak içln 102,347 dolar gön- :ış~. nun °.Y. e : ~ktııt .ettin: kadar devam etmi~ ve mühim basar- gal kuvve~i tıınifı.q<lan alınarak Rum :ikten gelemez. Bu hareketin bir ıntibalarını dınletl'işlerdir. Ankara, İzmir, Bursada münltal ,;_ 'ı 
derdim. Diğer yedi şirket de 41,000 ~~-ı 0?a~ası> ıçın v gı lara bais olmuştur. !ara teslim olun"™1!1;u. ftükumet darbesi şeklini alacağına . ~u esnada Avrupa kadınların_m gi- lunan tuz müfettişliğine talİP Ot•~ 1\ ~ 
dolarla buna iştirak ettiler. Fakat yol m 

1 mı~E~UEN PARA Princess Montague vapuru Nas- Son aylar zarfınqa y~ılan tetki- ~ail .. olmak do~r_~1 addedilemez. Mil- i;ın't;len Amevzuubas olmuş, Reşıt Ga- , larm _im~ihaıu yapılmıştır. rl< ~ ı 
!anan _paranm h:mı;n _ya;ısı oteı . ma... AZ MI > sav yakınında kayalıklara oturmuş- kat neticesinde ,.binaya ait paranın li m~dafaa. ~eşkilatmın haklı ve meş- i ~k~y . vru[a kadınlarının pek a~ hır ıkı gune kadar arilaşdacaktıl· ııı 
rafı dıye sarfedılrniştir. YAZILM . ... tur. Dalğa kıranın bazı krııımlan yı- vkti,le tmmen tesviye eclildiği tekrar r~ ısteklerının kanun dairesinde ha ~ . e§}'a .. ullandıklannı, halbukı ANKARA YOLLARI /!it ~t, 

Shearer in Cenerveye yollandığııu . -:-Shererar a ".erılen_para d~e~lc- kılmıştır. Ahvali havaiye tnüt'ehaıı- görülmüştür.. , kikatleşmtsini temin i~in hüküme- bızı;' ~u yuzd:" bır __ çok pa~alanmı- ANKARA, 28 (Teleionl•l .,ıı 11.ı'.'s: 
kumpanyanın diter erkiıundan gizle runızae ka)'.dtdilmezdi. Kendısını; sısları Iırtınamerkezininl 50mll şarkta Bunun üzerinıı D.efterdarlık bu tın bu hacekete rehberlik etmesi zın Har~e abkdıgını_ s_oylemıJtır. Büyük Mllet Meclisinin öniiP~ ""il, 
dim çek ve ekserıya da para olarak tedi- ld . sah·ı d 'r kl k binayı Hazine namına tapuya raptet ve bu teskilat ile temasını muh f er es unun ıçın cezrı bır hare- yol T · · r . . . lıY l>c 

Ona yollanan para bütün bahriye yat yapılmıştır. Bu senevi 17.000 do- ot buglunud v~ ıbe og u ytma ktaşmd~ tirıniştiı:. Fuzuli iJgal .altında bulu- eylemesi ·vazifesi icabattndandi/ Daza ket yapmak lüzumunda müttefik kal- ikmal. eşdrnl1ıe.vke _ın yırınısıne • 'l 
. . . lan Jar dd . d eli a u un ugunu eyan c e e ır- . . . e- mıştır e ı ece tır. "tıt 

tezgihlannm velrili umumlaı o ve ra esın. e r.> . !er. Binnetice Florida ve Gübada nan bina tahliye ~ttirilece.,tir. vletm elınde bulunan vesait kafidir · , 0 1111 0 , - •tı 
Shearer ile vasıta olan Hunter c yol- Heyet tahkıkata devam etmektedir. büyük bir ko~ku hüküm sürmekte- • ve onlara itimat gösterilme•ini hak- POLiS MUTEHASSISININ tr ~ &~ 

dir. Dünya serserisi 1ı addettirece bir derecededir. TETKiKATI Garip ve karış•" ~ ~d 
le "i'lmaaı mümkün olmayınca biz-ı ma bahçe) hatlan nıüstaceliyeti ikin CENUP KUTPUNDA ·-- ANKARA, 27 -Ankara da erani- ~ 
:rarur bırakılmış ve yerine (~chnde ci derecede olanlardır ki şimılilik NEVYORK, 28. A. A. _ Kaşiile- 1 Basil Zaharof hakkında J\1alı.Ve 'reJ r ı"}ı" yeti umc.miyede çalışan polis müte- . . . at/ L'' 
başı-Unkapanı-Eyip) hattınm inşa- mevzuu bahs delildir, rden me§hur ıir "Hubert Vilkins"I ~ hasoısı mesaisine devam -..,tedir. f Bımıcl sahi/tdtn ma/J 1. "t...._ 

;ına ehe~yet verllıniftiı. iŞrket, ihtiyari olan (Aharay - cenup kutpu ve bilhasa Graham 1.ra- yeni if$'.l<lt yapılıyor . Müteha~s!sın bu te~tı ~~ çolr yol yürüdü~nden dolayr •f".6 ~: 
Istanbulun tramYay oeferlerini iki Silivri kanı), &:aalm paşa - Yen;- · · o·· d • t f • ıınde meaaısı madde teldıacle teıı-t -~-- · bul "°' •• "=J "'~ 

r -r- zııııne aıütCYeccihen bu gün "Monte- İngiliz ve Alman gazeteleri dün- emış en zrnı re . . r- rn".""ı muztarap undupn~ "'1 .. , 
re •}'llrtlcak olaıı ı.u yeııi b.attm cü- hir- • Feri.lröy), (Maçka - Beşiklaf) video" da vap•··a b;,,..,;.,ti·r. bü lr . . 1 edilecebır. ettıği de .ilave olurunalrtadır~,ı · 'ltıı 1 

-'hı da (G · Mustafa Remal) (Ş hz d b Y ·ka ) h ti - ----., Ylllllll en .. yü serserısı 0 an Basil d"" d•• f" b- • B d-'-' d ·-'-'- .. ··•-- " aer,.. n azı e a e aıı - enı pı a arı, . on U, şere ıne uyuk uma ...,..,. "'"muv11n,. coru.., ... talıu. Bilecik haotahanesi s '-" "' 
caddesi bulunmaktadır. mecbur? hatların ikmalinden sonra Bir me11ele Zaharo( hakkında yenı ve dikka.ta şa- teri yıqula~ ~ yeni polio lıanu- kutlrulandımıq. ve sertabip. bll ~ lı~~ 
Hattın Zeyrek kıomına kadar teı- (10) sene zarfında yapılmadığı talı: yan malOmat ver- bir ziyafet Verildi nuna vazedilecektır. e•ellri gazetembdelri tegaytilf ~ ~ ... 

viyeııi yapılmııtır. Mütebakısının ia dırdc bunların imtiyaZI ıirlretten a- Zavallı şu·· kri H mcktedir. Bu yeni . ~~ da lstaııloulda ol~ sesini okuyup, reıımi de eöiiı""a.I lı~lltı 
timlak işlerine devam edilmektedir. hnacaktır. iŞrket senede (3) kilo- ye . ma!Unıata eöre.za- İzmirde VC diıı-er iki mahaJd ~ı,; bir pohı mecmuaa ç~~ ı- hul phaın Ali Piifa zade NiJıaf" · 
Tramvay şirketi, Taksim meydanın- metroluk hat in~ etmek mecburiye- h .. b C çm çahı~r. Bu lt~suıta .. tih- duğunu aıılallllftrr. fi • ~ 
daılı:i a;ıel~yatı t.itbirdilakten :ıu-a bu- tindedkmir. Evini, malını nasal d:rg.:u ... ~uğ~;=aç musak:kafat vergisinde ~~podevliı .. memediurlalmektn edirt·-~~ REMZi BEYiN tzAıJl>·.11 ~~İli 
ranın erşıyatma aş yaca rr. Hü et (31) sene sonra şirketin d• I ""Jd .. ? •- ._ nrn .,.., .. IÇln Bile ·k rt b'b' -it< r .~ 

Emaneti. b••t ·ndeki r250 000) h t t .. ba .... 1 k . ver 1 nası o u d M -ı 'd seh ] .L.L- L'-. __ .. • t ılma -'" cı se a 1 1• gazete··· '"' ı... ~ n u çesı ,. • u u unu mu yaa e .. r.·ı ece tır. , aşm • ug a an vo muş.. ~ u..- "'--: nqnya yap .. -- derdiği izahatta şöyle demekt•'!'.J,f ""·· 
lirahlr tahsisat yeni hattam istimll- Ş"k . H .. 1.. .. Istanbul'a naltlet- . .. . !unulmelı:tedw. E ,,..,._ 2 "·-" .,_,_ :ınU P".~• l 
kltuta kafi değildir. F.manetin ur- Kar mı yağa ak? u nye anımın o umu __ Bır muddette~ berı Ödemişte Göl- ANKARA ARAZISlNDE YA- c y~ 4 ......... ~ e- eti'·~ ~ 
feUi paraya niıpetle şirkettA>n alı· C • Şükriye hanımın şüpheli vefatı et miş ve aıncasile cuk yaylasında ı.stirahat etmekte o- PILACAK TETKiKATI AN GAYE hıs muracaat_ •.tt~. Polisten gd~ı~; 
nan para çok azdır. rafında yapılan tahkikata göre Şük- kömür ticaretine lan Maliye Velcili Saracoğlu Şükrü NEDiR• evrak~a kendısının seyyah 

01 0~·· tıı' I 
HALiÇ ŞiRKETiN ZARAR] Havaların lslnac8ğlna · ha k. ı b Em' b••ı•-••tır. Sonra bey Pectcmbe vünü avdet ""'!emiştir · esnayl seyahatinde köprüdetl ti.() 

rıye nım se ız ay eve e e ıne _..,.......,.. Maliye Vekili Ödemı·ş't-, Ot k . ANKARA, 28 - Darülfünun na- ayağından yaralama&ı miln•• :V"•-;_' ,;ti 2 
VAR MI> d • b" 1 ~ t k hanım tarafından dövülmüş ve o va- amcasını dolandı· en o ar A k · · · · · be · . . det! lJY.J ., . aır ır a ame yo ile gelmiştir. m~na ':' _ara ve cıvar erazı_sının ıeo- . ~ayı tedavl gönderildiğu_ı p ''·~ !it 

Şehade başı - Unkapaıu - Eyip) kıt evrakı mahkemeye verilmisti. rarak Atina'ya lı:aç Maliye Vekili ~ükr·· b loıı ve fızık cagrafya noktaı nazarın- dıliyordıı. Mumaileyh hakik•~kııf'"' 'c 
hattmın yapılmasile Haliç vapur tir S ·· ı d h •·'--'-'- f Kendisi sonra Davut paşada Sabri Lo beşte Oto'-ar 1·ıe d u_ ,•ty, sah at okn- dan tetkilı:inc memur edilmi• olan ı·e- !arından muztarip bulundu•., f ~ · 
k . . . on ~un er e ava '4llmllUll ".."- ef. nin hanesine gelmiş o vakıttan mış' ve son.ra . _n- ·K emış en are et ol .. b.. f .. •h 1 h tlı'" I •i~ ~ 
etının zarara uğrayacalı iddiasına kinde sogudu. 1'.~sılalı surette yag: beri hanede basta olarak yatmıs ve dra ya g_ıtmıştır. etmiş her istasyonda, bilhassa Torba- o~ı ve ta fıı ~og.,r: ya fmutef aks.".'ls a: ashtaJ;ıaneye yatırılmış v.e '~ JJI~ ... ~ 

gelince, bu hattın yapılmae: o yerle- ~ur ~ağıyor. Dun hava adet~ Teşn- vefat etmiştir.Vefatında ev ııahibi Sab Zaharof Londrada lıda çok parlak bir surette istikbal e- rm ~~ pro_ esor ,,..p~. _en a u tesı ya ,atı ~orulunca, kendisınp• e ~~ı . .,tı 
re rağbeti arttşracatı için neticenin ?ı;;aru_ sonları_ru hatırlatacak bır hal~e ri bey zabitaya müracaat ederek bu bi .. .. mal V Zaha dilmiştir tatbıki erzıyat muallimı Ha~t Nafız !ya da tıcaretle iştigal etnıekt , ~ "l 
hem Tramvay, ve hem de Haliç §ir- ıdı. Bırçolr lrimscler paltolarını bile ölümün tabii olmadığım söylemiş _r curumden . 1 ·İn&' _rof Tor.,;.lıda biraz istirah tt fen fakültesi jeoloji muallimi Ahmet duğu ve bir ciln cSent EtYenj{ıi~-' ~ile 
keti için faydalı olma1<1 muhtemel- giymişlerdi. Havanın böyle b_ ir_denbi- takı.bata başlarunıştır • k~m olmuş ve bir. kaç ay d iliz ha- halk mümessilleri ile ö:ü ~~kt;~ Malik, ed~bi.yat Iak_ültesi tabii. cogra- varında sakin olup afiyon v". tJ:f'ıs"I. t'-iı 
dir. Bu kısundalri iskelelerden va- lrı k hali al . pıs~~sırule y&tmıştor.- Bun an son- •onra İzmı're hareket tm'·sı şd_ !ya muallııru İbrahım Hakkı ve fen caretile iştigal -eden tsvirrelı " "· · 

1 1 kr t ·· d 20 OCO re •men ış man.~ara~ı nı ma- Zabita tabibi tarafından muayene 1 ı tı tıne baslanmı • e ı er ır ' ıtı"' I "'"il 
pur a yo cu na ıya t gun e • aı, ceçen laştan gozlerı yılan Istan- dilerek cesedi Morga gönderilmiş- ~a sı ~ılh care_d_ :Maksi ·ı ş vet ';;eş- Gece Maliye Vekili Sük~ü bey şe- fakliltosi jeoloji müderris muavini isminde bir tüccar ile aral~' d• ''I "'~ 
kadardır. bullulan telaşa düşürınüştür. Bilhas- e ur sı . ınucı ı m ı e or a o- refine belediye urafmdi'ın üz kisilik Muhsin beyler buraya gelerek tetki- kua gelen bir iddia neticesJ.Jl ııtl ' 

Mezkür şirketlerin biribirlcrine ra sa odun ve kömürünü tedadk edemi- tir. . !arak milyonl~r lı:azammştır. Gazete- b' . af .1 • • . Y , • kata başlamışlardır. hate çıktığım ve mumaileyııl•• j~ ~-1 
kip vaziyette olmaları lrıaa bir müd yenler bu günlerde mahrukat almak- Ayni evde ot~ran Naz~re hanım ler Zaharorun Yunallİstana son Ana- /r zıy et verı m_ışt:r. Zıyafette: :''- Tetkikat iki ay evci kararlaştığı bul'da Ha ar hanında Nuri Jl·,~ ıf Q°"t 
det iki tarafı izrar etse bile rağbet vaka hakkında bır muharcıcımıze şu 1 dolu muharebesinde 4 mılyon İngi- May_etk~kanı, ~e~ usİn. ar,_ Fırka erkanı, halde Nafiz ve Malik beylerin Of ve zıhanesı'ndvye N t ı·k e ~ıısaıl~.,,ıı.r ~ ~1 

. la meşguldür. Soğuk ve yai1;murlar lü t e mi•tir. )' 1. d.,. .. bild. kt d. F us ırat ve tutun hısarları Umu- 0 er 1 Ç ~ °R"'. ır ·~ 
artınca vaziyet diizelecektır burada olduğu kadar Anadolunun ma ma ı v r • . . . ız ırası ver ıı;ını ırme e ır. a • "d" l . z· ' .... Sürmene havalisine gitmeleri üzerine kavelename yapıldığını ve ıl"~ ili . 
NE ZAMAN BITEBILIL/R?. bazı kısımlarında da kendini göster- - Şükriye H. 63 yaşında ıdi. Bıın kat bu milyonlarda!'( daha büyük yar- mı mu_ ~r ~rı .. ıraat bankas_ı mudirı bugüne kadar gecikmiştir. Yapılacak deki se ahati ikmal ederek b~ ti"' ıı..,t 

Yeni hatlar, istimlakatı bağlı oldu miştir. Alınan haberlere nazaran mem d~n ~ekiz ay ev:ı ha_sta olarak gel: dım, Lloyd George'u Yunan lehine um~ısı Şukru_ beylerle, .. tuccarlar- tetkiklerin gayesi şudur: 1 - Ankara da Ist.a~buldan Mersine k•ı1$' ı ı' "!>; 

b
. '" . di kı 1 mıştı. Teyzesırun oglu olan Sabrı kazanması olmuştur O kadar ki Llo- dan bılhaııııa uzum mcır tuccarları ve tak . 1 .. b.. . . h . ·yJ• y•{., _-:; il 

ğuna göre, ne zaruan ıtece.ı 'ım leketin bazı snn arında şiddetli yağ .. . . . • tecil h b l 1 d mın asının ıeo OJl unyesınm tet- attını takip etmek şartı v• il" 
katt ıurette kestirilenıez. murlar yağmıştır. Yağmurların neti- beye. muracaatl~ Aks_aray~akı evını yd George bir İngilizden ziyade Yu- gaze er_ aıır ~ urunuş_ "': ~- kiki, 2 - Yer altındaki au şeraitini ahati a makta olduğunu ve ı>' 4f 

B b. .k k d p . ·ı K kendıne vermeğı teklıf ettı. Bu tek· nanlı olmuştu. Nihayet milli zaferi- Tamamıle aılevı ve sa_mımı bır soh t tkii< 3 - ~inin . yalı . y h!' d H enden ~·~~ 
u ıttı ten sonra tramvay şır -e cesin e ozantı ı e arapunar arasın lifi Sabri bey kabul etmedi; Çünkü miz üzerine Lloyd Geor_ge sukut et- bet malııyetıru alan bu zıyafette mem e Tetki• ' k t tı nedvı_ Anka yli atinl ~tamıniI da an~. ised• (f'': 

ti Aksaray - Silivri npı hattını inşa dairi lı:öprii sakatlanmış ve Adana ş··k . h A d 1 da ., . b. İ !ek.etin ve bilhas.a İz · · lı a ne ceaın e ranın ra a acagmı a e etı:ııı, ıı·ı v •' 
d b ·ı . u rıye anımın na o u ı.a I• tiği gibi Zaharof ta ngDtere'de mev- mırın en caas b--..;;ı,. b. · ı .. k ha ·ta w d · d b aha · hiç 1 vr'• 

edecektir. treni 8 saat ~eahhurla gi e ı mıştir. raderi vardır. Bunlar bu işe razı ol- kiini ka betti ihtiyaçları ve dertleri konU§ulmuı .u!- ·~ ıeo oıı n sı cu ~ ~e sın e ~ sey ta aıt •""" oP ~ 
Z iNCi DERECE HATLAR Gerek Kandilli ve gerelr Yeşilköy mazlardı. ıı•ıeıJ;•ıeıeıeıeıeıeıeıeıeı Vekil beye birer birer arzedilmiş ve tırıle~ekt_ır: Harıt~~an su bentlerının ve nakdi mevcut bulu~ ,nt•I~ 
(Karaköy - Azap kapı), (Kasım- rasatanelerinden aldığımız malumata Bunun üzerine Taşkasapta bir za- ÖBÜR TARAF 

1
NE DİYOR?.. bilmult.ı.bele hükümetin bu meseleler me~lrılerım_n _teshitı, maden "'."':vetle- tı!'da beyaz bir ceket, bır !af'-~f.l 

P• - Sürp Ağop) ve (Taksim-Dol- göre soğuklar devam edecektir. tın refikası Feride hanıma bundan Diğer taraltan ı:)>c Emine H. ın etrafındaki düşünceleri teli.itki edil- rının tayını, '..nşaat malz~mes;mn ne- bır ıskarpınden başka tr 1~ '~ 
~--ntl 11111 1 . 1 r LI tlll'I t L'\ dört ay ev~! evi verdi ve elmasları. damadı da muhar;lrimize şu ma!U- miştir. red~ ~ulundugunu te~pıt, su a.~ ne olmamaıa ve her neka d• b•'' v~ç 

Mektepliler sütunu 
Mektepler açılıyor 

Arbk mektepler aç.ılıyor. Mtlllyet küçllk okuyucuları için bu 
j haftadan itibaren bir slltun açmıya karar vermiştir. Bu sütunda 
'1 on güzel blklyeler, mlllt manzumeler bulunacağı gibi arasıra 
"! bilmeceler, müsabakalar da tertip edilecek, mektep karilı:atUr
~ !eri bulunacalı:lır. 
i Perşembe günü ilk yazıyı okuyacakıımız. 

nı da Emniyet sandığına (1500) lira matı verınişti.r., .:, . Bunlar meyanında İzmiri en çolr de_nnliklerde __ b~lundugu, ne _gıbı .'!": münasebeti!~ aral•larıı;ı riideıı :~ 
~ kı met konularak yatırdı. - Vaka bilndan sekiz ay evel ol- aliikadar eden müsakkafat vergisi i- raıl:'e yer yuzun_e . çıkarıla_bılece~mı husule gelımt ısede k?P eaer fil~(. 
- kvkafa da (150) lira verdi. Bir muştu. Kendisi bi~çlen sekiz ay eve! çin Vekil Bey \>iihaasa deınişlerdir tay~ hus~un!~ı'stl!ade eddil:ce~tırka tuna delil~t cd:cı;k b~batınd':,;t ~ 
~ gün ebe Emine ve kerimesi Münev ayrıldı. Akrabasından Sabri efendi- ki: . . ey~t an 1 cıvann ~ a u o~aı- tfadcsının "'da ıaltl<l. )i:,ı 
§ ver H. !ar ile damadı İzzet bey Taş Jlin hanesine gitti. Evvela başka biri - Müsakkafat vergisinde İzmirli- b.il _tetkıkat_ yap~ş, ~radaki su setle- evlit etıruş ve hak_kın dilı1'jjtlf,"( 

kasapta Feride hanımın hanesine gi sine bakmak tartilo hanesini vcrıniş- ler aleyhine bir sehv vuku balduğu rının mevk~le':"'~' tayın ede~ek nafıa- pd~ zabıt:ıY? r~ •.,nı ~çıı,ill 1_ 
derek. ti. Mücevherat meselesi le alakadar tamamile sabit olmuştur. Bu mesele ~ J:'a?acagı ıs a velasuhtesısal tr ame- yet'ın 25 tari?lı ?, 8

01 k•n~
1 af•·,~ 

· . · d h · · b • . . d. · · · h" b. 1 k d b · h .. ,,. liyeaı ırın bazı esas r azır amıştır. ilk sayfada bır gun ev tog' .• f'. 
~ _"Biz, dıyorlar, sana a a ıyı a- degılız. Ken uıını ıç ır şarta a- esasen g~çen sene en crı . u~umctçe - ... _..~ ... --:-···~-... ~ ..... ·:--·-. u:.•· .. .. ' ·ıe hin fo 11ıv ti" ! ka bilirdik. Evi niçin başkasına ver bul etmiş değildik. Mahza en yakın nazarı dıkkate alınmış ve ıcap . eden kafilt vergılenıun tabu halıne ifragı ruştuğum mumaı >M:·ıliyet ~ 0;ı;,ıı 

din?.. akrabası bulunmamız dolayıoile se- muam~latın ikmaline teşebbüs l!Gil- mukarrerdir._ . •?rn~a. çarpmış v:iza:e ı:ııal<~ıJİ·Jll', 

Mekteplller ~ütunu, sizin en lyt bir arkadaşınız olacaktır. 
. _______ .., 

rıırrsnı ıımı 

;: Sonra Şükriye hanıma ait eıyala- faletten kurtarınak için aldık Geldi- mi§tir. Umit ederuıı ki busene zarfında bu aılesının mera.kın Igrafl• b ;J~;I 
= rı almışlar Emniyet sandığında mev- ği zaman rahatsa idi. Ancak; ayni şekilde ııelıve tnı'ru• husuata icabeden eşkfili kanuniye ~t- r~da bulund~gu!'u t~ahtrted•~Jir" 

cut elmasları almışlardır .. _Feride H. . Bir gece haneden. çıkıp gitti. Ka- kalan yalnız İzmir _olma~ığ1 için, bu ~ edil~ek v.e mü~kkafat ~ergı: tim. Kendısı clanu unu bilÔ'' , 
ada bakmak halı:kı olmak uzre (220) ın validcm veya refıkam tarafından hale maruz kalan dı&er bır ıkı malta!- ıınden mutevellıt ıehivler taıılıilı edı- ve burada bulund ; yoıctıl1'' 
lira kadar bir para vermi1lerdlr. dayak atılmı• 'ör. _le biclikte bunların tubibi ve mliııalı: Jecektir.ıo den henilz maluma 

1 

._ __ \ ınaao ------,,...~.,,,. hava. 
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lıonoml 
- --- ·- ·- ~ - -~ 

konomide istikamet nedir'? ( MİLLİYETİN ŞEHiR HABERLERi 

ı,~~~ ekonomi yapabiliri:ı. . . K t 
1 ... uguınuzun içine çekilerek indi kararlar vennz: Eko- Emanette ur u u, · b:l ~ili zanne.dilen gayelere sevk az~le i~,. üç, .~ört b l : ~ 

lcırı." ay rekoltesı peşinde koşarız; fındık :ııraatıru, dunya orç iti a., ı 
'ıur~ .. bakınadan islah için ağır fedakirhklan göze alınz; lstanbulun Mı 

vu•ı•tt• 

Tevhit işi 

] 
Mahkemelerde: 

Acaba benzetme mi? 
İki kadın, bir olup beni 
avukat diye mahkemeye 

sokacaklardı •• llıutt u sa_nayi tesisi hevesine kapılınz. Tilrk-lnglllz malı- emur ve maaıattan 
roı~ .. cıhan içinde, bizde yer alıru. Ekonomimizi, cihan- ke.m•o/nd• diln kurtUlU.fl. ne kadar tasarruf - Hatçinmı., huu .• Hatçlnnn... . gı'di 
tibi . uze göre sevk ederiz. Meseli, bu yıl Amerikanın yap ..,.,. .., Y' f/Bpılacak Sulh ceza mahkemesinin kapısı önünde bır feryattır 
.~~•atı.muayyen hesapla teksif ederiz, bir hadden yu- tescil edildi bayramı yordu. 
~ v ~a ımkin olınıyan airaat nevilerine dökdüğümüz Emanetle Viüyet idarei huıuai- Fak3 t, Hatçinuna benziyen bir kadın yoktu meydanda .• Bı 
. 'Yey' sa~ı zekice başka sahaya dökeriz, dünyaca mühim .Muhtelit Türk - lngilis ve Türk - yesinin birlettirilmeai hakkındaki te- kadın acaba kime sesleniyordu? Benden başka merak edet ~ oı~ ın~a. sır madenleri i"leterek bazı büyük piyasalara İtalyan mahkemeleri reisi M. Hame- Bayram bu sene nasıl tlı:ihllta devam olunmaktadır. 

unak ddi " rih evelki cün şehrimize celınİf ve Yapılan tetkikata nazaran Emanet- yoktu. . kan 
Vletj 

1 
.. asını ileri sürebiliriz. dün Muhtelit Türk - İngiliz mahke· tes'it edilecek'? le idarei huıuıiye bütçeıi ve memur KaJıncağu da artık bağtrrnaktan vaz geçmış, sıra ape hiç b'. bu ıki ekonomiden ikisinede sevk kabildir. Fakat bu mesi toplanarak ıehremanetile 909 is- kadrosu birleıtirildiği takdirde elli terden birine çömelmişti. 

lil\ !:, Yerde yalnız milli denen gayeyle ekonomi kabil de- tllı:razı hamilleri arasında imı:a edilen Istanbulun lı:urtuluı bayramı olan bin lira bir tasarruf temin ediliyor ve Dedim ki : 
. olu., Yle e.konomi, milli olmayor. Milli kapital ve sayin itilifname teşçil ve tastik edilmittir. 6 Teırinievelde yapılacak merasim i- yirmi bet kadar da memur açıkta ka _ Kimi arıyordunuzı 

rOr C h d · b b l d 'h Muhtelit Türk - Fran11z ve Tilrk- çin Kolordu, Halk fırkası ve ıehrema lryor. Fakat Emanette münhaller şim Yekten cevap verdi: · e gö · 
1 

an a 1~ ölümü aş a ıktan sonra, cı an ga- Belçika mahkemeleri reiıi M. Aserde netinin iştirakile bir proıram hazır- diden mevkuf tutulduğu çihetle a-
ltertde re ekonomi yapmak, hikiın temayül olnıağa başladı. Teşrinisanide şehrimize gelecektir. lanmıştır. Hazırlanan program şu- çrkta kalacak memurların mağdüri- - Hay Allah razı olsun, siz avkatısınız değil mi? ~ l~İttikç olsun, Fransa, İtalya, Almanyada olsun bu tema- dur: yetlerine meydll!k erilmiyecektir. Artık benim «evet!• veya «hayır!» dememi beklemiyordu: 
.utltiy e a~ıyor. ÜSKÜDAR TRAMVAYI ı - Istanbulun Kurtuluş bayramı- Mamali proje henüz ikmal edilme- _ Dünya sizin gibilerin yüzü suyu hönnetine duruyor. Bes 1 

. biıi~ı~a~ç mi kalacak? İthalatı sekiz milyar Türk lirası, Üsküdar tramvayının Haydar pa. nın yıl dönümüne tesadüf eden 1929 diği cihetle kat'i şekil sonra anlatı- bedavadan, tuttunuz davayı üzerinize aldınınz, değil mi? Val· 
e ıunın 40 . r t .1 'h . b"l" .. b • şaya temdidi ameliyatına devam edil- senesi Teşrinievelinin altıncı Pazar lacaktir. lalıı' beyfendi dokuz cennet sevabı kazanacaksınız. Eh •. 0 ek llıuti b' mıs 1 ngı tere, cı an ış 0 umune aş eger- mekte olup Kara°" Ahmede kadar gilnü bir ihtifal tertip olunacaktır. ··=~ 

~lı\Jış 1 ır ekonomi yaparsa, biz hangi ameli kanuna daya- ray ~erşiyatı bitmiştir. Bu kısım üze- . 2 _ Yevmi mezkurda bilümum e- ELEKTRiK lŞLERI düşecek bir kadın değildi ya .• 

1. llıiiJi~ ara~ milli denen inziva ekonomisi yapabiliriz?... rinde önümüzdeki halta içinde bir makini resmiye ve hususiye ve mağa- Elektrik şirketi müdürü Mösyö O sırada turuncu yollu çarşaflı şaşkın !j&Şkm dolqan bir ka • 1 'icono a~a. ıle (Büyük mesele) ye yalnız dokunduk. Onun •~rriibc yapılacaktır. za ve dükkinlar, v~urlar, tramvay- Hansens dün Vali vekili ve Şehremi- dmı görerek: 
l'rııtnızden mesul olanlann işidir. N I !ar, gündüz bayraklarla donanacak ni Muhiddin Beyi zir,aret etmiştir. _ Hah, dedi, işte kendisi de geliyor • 

., -" .\" KÖMÜR DEPOLARI VE gece fenerlerle tenvir edilecektir. Gt1' ...... -. ŞEHREMANETi 3 - ihtifal ordunun geçit resmi MEKTEP iHTiYACI Sizi sok bekletmedi ..• 
\J l'~ UN İKTiSADI HABERLERİ Hükumet tarafından ittihaz olunan yapması ve mektep talebelerile cemi- Muhtelif viliyetlerden şehrimize Hatçlinm;t badi badi geldi: 

d karar üzerine şehrimizdeki kömür de yeder ve halkın bu resme ittiraki su- lise ve diğer san'atler tahsili için son - Ayol, kadınun, nerelerdeydin sen? a Olu' d b d ı· ş h. d polarınm bir kısmı kapatılmııtır. retile olacaktır. günlerde bir çok talebe gelmektedir. Hatçinun öfkeli idi: an Uğ ay az ge 1 VOf. e lf e Şehr.emini mu~".in~ Şerif~· ~u h~- 4 --:- ~htifal alayı şu suretle tertip Bunlard~n mekteple~de yer .~ulamı- _ Sus, dedi, şu dünyada sözünde durur adam kalmımıı,, 285 susta hır muharrırımıze demıştır ki: edilmıttır: yanlar bıc kısmı Vıl.tyete muracaat . . iııı.d 1 Ü() tOfl Stok bu~day yar - Kömür depolarının Halice nalı:- A - Motosikletli polisler, Kuleli ediyorlar. Vilayet bunların mekteple- Giiya, beni burada bekliyecektı. 
~ t 0 11dan bu· ı1a 5 . . line dair bir karar yoktur. Şehremane lisesi. B - Kuleli, Halıcıoğlu, Maltepe re yerleştirilmesi ile yakından ala- Öteki bilgiç bir tavırla kıs kıs gülerek ı,.na yavqça: fl:i ~tlı:ı.,dlr, ı:: Y az gelmekte bey,. avdet ettıkten sonr:' Manısa ve tinin müracaatı üzerine İktısat veka· liseleri. Sanayi mektepleri. H _ Deniz kadar olmaktadır. - Azav:ıllı dedi, sizi gönnedi. 
lı,,t ı. eveı Und A~ı.sa~ taraflarına da gıdecek ve ~~- letile mutabık kalınarak mütehassıs- liseıi. C - Sahra bataryası. .H - Polis Sonra Hatçinuna dönerek: 

itle cı., C•ldi~ h e 100-120 va· lebı ihtimal oradan Bandır~a tankı- !ar tarafından tetkikat neticesinde ka kıtası. Z - Zabıtai beled~ müfreze- Oç AYLIKLARIN TEVZU - Ayol etrafına baksana .• Bey demindenberi seni anyor. •tı~~liday 30_:~de buclln ye• yle latanbula avdet edecektır. Iacak depoların vaziyeti hakkında bir si. H. İtfaiye. T - Me!<itiİıi muhteli- Üç aylık alan eytam ve eramilin 
''"'~""· vagonu ıı;eç- KREDi KOOPERATiFLERi harita yapılmıştı. fe talebeleri. y _Mehterhane muzilca- maaşları dün de verilmiştir. arada bir yanlışlık olduğunu izaha mecbur oldum: 
"-'•lı •ıı büyu1ı: •ebe 1 . d b" HANCI KAZALARDA . Boğaziçinde bir iki depo kapatıl- sı. K - Esnaf cemiyetleri. Bu ~den itibaren müracaat et- - Hanımlar, dedim, ben avukat defilim. 

Al, >wrupa ve Am p ~~daen b.;: AÇILACAK mış olup kalan depolar kurucqme, s - Teşrinievelin altıncı günü Ko- ~eyenle.rın maaşları merkezden ve- - Allah bilir ama gücendiniz, dedi. Siz onun söylediğine balı. 
~iy.:rlııtandan ceı:~ •bu'! daı _ İzmir Vilayeti dahilindeki kaza ve Büyükdere, Hali~ ve Çengel köy ta- lordu kumandanının Sirkecide Istan- rılecektır. maym. 

8 lııel1 dlİlünnu, olması ı:: g/.- köyle_rde kıck üç yerde kredi koopera rafındadır." lfükumet tarafından. ~- bul toprağın.~ ayak bastığı ta.m ~·~ Maarifte Dertli bir kadın .. Ne söylediğini biliyor mu ki? •• 
ıı;~.N.d r. tiflerı açılacalı:tır. hırkapı ve ya Paı;a lımanında b~yuk onda mevakü muhtelıfeden yırmı bı- Ne dersiniz, iki kadın birlik olup bizi az kaldı avuliat diye 
:. ~ ~t~~ !üccar yeni ı:;ümrülı: ta Kqtan eni açılacak Kredi Koope- bir depo yapılacak ve ozaman diğer rer para top atılil;c~k ve top sesi d~: T l b d . I k 
~t~lünı belı:!emelı:te ve mah ratilleri Torbalı Cuma ovasından son depolar kaldı:rılacalı:tır. . .. yuldugu zaman bilumum vapurlar du a e e yur U teVSI O UOaCa mahkemeye sokacaklardı. Yanlarından ayrılırken beriki kadılı 
lııi Cliııır~lrtedir. ra Kemalpasa Ic'..zasının Armutlu kö- Istanbulda (35) komur deposu düklerile mer:osiıni .t~s'it e~ecekler v_e Türk maarif ~e~y:ti bu •:ne de hala Hatçanımla cenklepyordu: 

· '<>nr, .ulı: tarifesinın tatbllı:in- yünde Ödemişin Ada gide nahiyesin- mevcut bulunmaktadır. Halk ve hem vesaıtı naklıye de hır geçen sene oldugu gıbı umumı mer- - .,. Gördün mü, adaıncağzı gücendirdin. Tuh, yazıklar olawı.. 
tb"fO.~~~ ço~ olduğundan ec- de, B~rıamanın Kınık nahiyesinde, OKTRUV:.. SUl lSTIMALI dakika olbdu1klabrı yerde tevakkuf ede- k1~z h~yetid·nin hazırladığı ~ütçe ile fa- Boş boğ:ız kadın ... 

k.Cdellıi Yerlj butdaylara re- Çefme kaza merkezinde ve Barbaros .. . . .. . . . . rek Istan u u u saadete kavuşturan a ıyetine evam etmektedır. Fakat Hatçinnna da ne dersiniz ki: 
i•~fi ı;.~ektir, nahiyesinde, Dikili Seferihisar, Urla Oktru.va mududrluğunde~ilsuı ~:tı· şehitleri tahattur ve takdis eyleyecek Önümüzdeki senenin faaliyetini ._ l"ayır, bana avukatlık edecek olan bu d.JUldf 

1 
Diyemiyor., 

... l' •toıt 1 haıırda tehrimlı:de ki Kuşadası, Meneme~. Bayındır mer- mal ta~kıkatına. evam e me e, !erdir. 6 - Resmi geçide iştirak ede kanunusanide toplanacak olan umu- ı "'6~ C'çe~ ı. ~ Z8,soo tondur kez kazalarında Tire kazasının Kah- Nurettın Şefkatı beyle S~dık beyden cek olanlar tam saat dok.uz buçukta ml merkez heyeti kararlattıracaktır. bön bön bakıyordu. 
5 ıııllhıe~ ta .\~•doludan °338 va- rat ve Gökçen köylerinde, Değirmen bafka Gal~t~ :veaned~r< ıle G~l~ta Sultan Ahmet p .. rlı:mda toplanmıt bu B~ sene Istanb~lda~i tale~ yor- • "' "' 
i çuvaı :rurlı: limanlarından dere nahiyeıinde Karııyakaya civar m~kbuz katibıne de ışten el çektırıl- ıunacaktır. 7 -Alay on buçukta par- du bıraz daha tevsı edılerek lise ta- GÜN N ADLİYE HABERLL'Rf ıı~Y rcı:..~~ıctel\ de 1047 çuval Hacı Hüseyinler 'köyünde açılacaktır. mıı bulunulmaktadır. . . ktan hareketle tramvay caddesini ta- lebcsinden müracaat edenler de ka- U ı:, "'' """.,.-;;:tir. .. , Fak~t bu memurlar tevkif edilme- kiben soğuk Çqme, salkım ~öğilt bul olunacalı:tır. Yurdun lı:ütüpanelİ, 
Y reı..,"11U ~l 'I'ralı:yadan hi huğ- . Koylerde .açıl~cak olan dığer Kre- mifler~ır. Mevkuf bulunan Nurettın Rep.diye caddesinden köprüye gele- kıraat salonu, gazinosu bu sene yeni- V f'k b • "}d.. k • ..:-ı 
' O~ııa .tir. ç di Kooperat~erı yukarıda saydığı- Şefkatı be>'.le ve~~e~ar ~adılı: bey k:- cek ve köprilden geçerken bilfımum den tanzim olunmuıtur. Bir seri ha- e 1 eyt 0 Urell 0ID1Sef IDUa Y WJ 

ırı lı fiııt -.ı~ . . mız lı:ooper.atıfler açıldıktan sonra fale~le tahliyelerı _ıçın mu~aca~t etmıı vapurlar tarafından dildllkle selamla- linde talebeye yurtta faydalı konfe- Ah b • h k • 
<st c tr ~lin n.;.lleri - Tıcaret peyderpey açılacaktır. lerdıc .. F~kat ~en_ilz tah~ıkat ıntaç e- nacaktır. Badehu Karaköy, Şişhane, ranalar verilecektir . met eyın mU a emest · · 
tııı.;~dv.elindeJci ctmclı:te olduğll Kredi Kooperatifine aza ve hisse- dilmedığı, ve ı~tilas edılen_ p~ranın Tepebaşı ve İstiklal caddesini taki- Müracaatın çokluğu dolayılile Beyoğlunda Hüseyin Pf. zade zimmet varda. 

t•t1tt ~.Uerjniıı C§y:ı ve ı':;e~ad- dar olabilmek için bazı şartlar arana- miktarı da tespıt olunmadıgı_ ıçın ~~ ben Taksime ı:;idecek ve Taksim me- Bursa talebe yurd11 tevsi edllmİf ve Vefik beyi öldilren komiser Ahmet Hey' eti hakime müzakereye çctdl• 
~1.•lrdı_ ~llnltij bir 1:fik!.:U: ~~"ı: caktır. Kredi Koopera~~ inin ilırazat t~ep r.edd~~u~muıtur. rar..kikı;:. te~ ydanındaki tribünde ~~nacak olan Bursarun en cUzel binalarından biri- el. nin muhalı:emeıine dün Ağırce- Neticede Kulalar ef. 3Zl 7 Urayi • 
·""'"Ilı .u huıusta Ticaret odası yapacağ~ lllJntaka harıcınde bulunan mulettış Huınu ve Mu s y kolordu kumandan •ekilı pap hazret ne taşınıruıtır. zada devam olundu. Dünkü celeıe- tilla ettilfndeıı müçrimiyedne b • lltxılai Cemal B. demektedir kımse hiHedar olanuyacaktır. menul olmaktadır!!!',;,, !erinin önünde ı:;eçit resmi yapacak- Cemiyet gerek Türkiyede, gerek de Dr Mazhar O•man B. dinledi. rar nrildi. 
~ .\~ . Ehliyeti ~deniy~ ".e kanuniy~y~ CALATAIŞARET KULESl tır. Bu ~eraaimd~ Iat":nbuld~ bulu- Avrup~d~ki ~ebeye bütçesinin mü- Mazh~r Oıman B. ifadeainde: _!tarar fOk ağır rciı Bey 

~ tı.«., fil &tire C&ıeteainde (Ticaret o- haız ol"?a~, ıffet v: ıstilcamet sahıbı BOZULDU nan. ~eb ~m ~ıram ı~e ".alı ve f~h- ~ade11 nısbetınde. ya~dun .etmekte- _ Velik B. i evelce muayene etti Bunun üzerine reı. Huaıt Liltfi llıliııd ~lYat ucuz) unvanlı fık- olmak, ıflas etmeDUf bulunmak, hıc- Ş h ti A nın büyük şc- remını Cemıyetı umumıyeı bcledıye dır. Bu sene terbıyevı neırıyata da ğini ve kendisinin emrazr asabiye B. mununa hitaben. 
, 'llf.ı.... ·•rıç etya ve erıalı: fiatin- sızbk, suiistimal, hile, sahtekarlık, . e. rdemanlde ğ vr.ub~aGalatada Ka- ve Meclisi umumii Viliyet azası ve ehemmiyet verilmittlr. ve akliye ile m.tUU bulundu ... ·-u mü - Öflum dedi bu •it .._t o~- ka ·ı U .. 1 'I 1ı:· hırlerın e 0 u u gı 1 ril · il Cuınh · t M lı:t b' 1 1 · h k •-· ' ' fahıataıt ııi / ıt..:' Oldu• ""nın her cün neıret- tı c rum en e mah um olmamış .. da b' ifaret kulesi ko· esayı memurın e unye e ep ve ter ıye mese e en a - şahede ettiğini beyan etti. Bundan yade hey'eti içtlmaiyıye ıeırıa Yal ~ litu •il piyasa cedvellnde mün- bulunmak, teşekkül etmit diğer bir rakoy mey nına ır Halk lırkaaı erlı:iru hazır bulunacak- kında seri halinde neıriyatta bulun.a- sonra maznun vekili baz• müdafu nu lkametflh aahibl olduf~4--
~ •r tae bu fiatler toptan fia- kredi kooperatifine mensup olmamak, ydu;"~'it~le alçak meydan ise dar tır. . calı: ve geçen ~eneden munt~zam bır tahitlerinin celbini istedi. Mahkeme temyiz neticellne kadar ıeni tey. 
cr~lıc mürabahacılıkla iştigal etmemiş ol- ~ d b . 'ti ekseriya u- 8 - Alayın hareketı zamanında talebe almanagı ne,redecektıc. bu phitlerin ç'.ağmlma1t için 17 tct- kif etmiyecefb:. ~ •1 ~ .. ilde ye bakkal fiati odanın mak, arazi sahibi olmak ve ya arazi oldkugun -~·ı u ·yıı:;e ileerti idare eden güzergahta tramvay arabaları bulun- CALATASAAAY

2
tlSESINDE rinievele kaldı. Bunu mütealıap cen olı:wıdL 't" :ı'•ltj~· (u L'- lı k "'lf"l . tlhııal il 1 za tan goru emı • • k mayacalı:t r 1 . ıı "•riııde ·~ nayat pahahlığı) o.ua yara "' 11 19 e menu memur, bazen el ile ip.ret verme ı · IST FA YOK BEDiA H.I ÖLDÜREN FIKRETIN Muhtar ef. S aene afıc hapee ....ı.,. ~: ted•eıılllliııderiçtir. olmak prttır. mecburiyetinde kalıyor. .9 -:- Öğle~en sonra sa.a~ 1 ~ida Ce- Galatasaray lisesinde bazı mual- MUHAKEMESi kWııı edildi. Relı yeni ccsa mııhak .. " o.ı; ~tedd e_rde ~ünderiç erlı:amın * Vapurlarımız lirortalı deii! mi? Fakat dünden beri bu ilet bozul; mı ye~ belediye .ve Mec~s~ v~ ye~ a- limlerin maaşlarının tenzil ve den Eren köyünde Bedia iıminde bir melcri uıulli kanununa ıtıre - • 

1 ~'41ıaı Ut ve lJ_tibah huıl olur- Dünkü akıam refiklerimizden birinde muştur. Şimdi i!}&ret memurları .. eskı- za.la~ ~ Cu:h~rıyet -:;a :• ~~ın a~ saatlerinin tezyidi dolayıile iı~fa et: kızı öldürmekten maznun bulunan larak ıu aösleri mununa allyledl. 
"erlllece hazırdır. vapurlarımızın sigorta edilmediğin- si gibi el ile iıaret ederek yol goster- mun .•

11 
ap kırı edyetk e cemdaye erkmil. tikleri yazılmıt ve mektep ıdaresı Feyzi Ati lisesi talebc9inden Fikret - Haldaııdaki karar böyle. Töbr 

\L' lıt L.' d bah' b' flk d d messı en ° or u uman n ve ı b · kı ld - u bildirmi• ve iatiffar ... bl da.ha ., __ _ ."'il . 'lltr ~~ sirorta ettiren- en . _ıs ır r~ var ı. meğe başlamışlar ır. a a ı kolordu dairesinde ziyaret e- .unun gaf!'' va o ugun . , dün muhakeme edildi. Dinlenen ,a- ... r yap-. ..._ 'iti; lıtorta U\ı barıçte icrayı faaliyet Mılli vapurlarımu:dan bazılarının ~ ş ~ d 'f . "k ·r ti. Bu meı ele etrafında maanf erki- bitler Fikretin mekteptelı:i vaziyet dann kabili temyladlr. ~. tıı ltc"ırı Ituınpanyalarına sigorta sigorta edilmemesine sebep olarak Müfe'errlk H. dere kol r d~muza vazı eı şu ranı 1 
a nından bir zat demiştir ki: e ahla· kına dair bildiklerini söyle- KARAGOMRüK CiNAYETİ .., td· er h LL. Lo ) · k /' e ece er ır. L" 11. 1 • . 1 v K .. il ılıııtlı:te . • ..... nda takibata de- ( yt sıgorta umpanyasını!' ıa.~t- FESi 10 - Gece her taraf donanılmakla - ıs~ mua ıu_ı erının maaş arı diler. Bütün şahitler maznunun aaa- aracu.'."'!lkte bir tabanca alım ~~Lll lacırı dır, lanna vapurlarımızın uymadıgı gos- SON BAH~R TARI b b B T k . d 1 ._ orta tedrısat kanunıle muayyen oldu- b' "lmiza• oldu"unu tekrarladılar tabını yualinden çıkan bir mil.nana-•· ..._la. enn h , .1 kt di S . 1 . era er eyazıt, a sım mey an arı • d t T . k' ktu b' ıyu ~ ı; • da ,____ İrf ~ı •. l'in ını:. _şe _rımizdelı:i bazı ten me e r. ' . Şirketi Hayriye ve eyrıse aı~ a~ le Üsküdarda Şemsi paşadan havai gun an enzı ıne ım an yo r ve ~- Mahkeme bazı şahitlerin celbi için 19 . ~p . R?ı ~!düren arabacı Ha-1tı.,'\~dı14i~· ..,terden arasında olduk Bu hususta yaptıgunız tahkikata b dan itibaren son bahar tarıfesı· 1. kl 1 k naenaleyh bu esasa ıstınat eden bır t•ş . ·evele kaldı lit, bıraderı Şiikrıi ve eruıteai Klınl-• •tl'i ı...,:~ınden b .. · t d . Lo t k aşın y . ışe er atı aca tır. . ·r d . . . , rını . lin . ~r. ~ u.bankaların mUJ nazaran vazıl'.e şu ur. Y. ump~- ni tatbike başlıyacaklardır. en~ • 0111 • ıstı a a gayrı varıttır. I I I OMI I muhakemeaı diln afrr ceo· 

, da lctkılı:at yapılmakta- nyası vapur sıgorta edecek şırketlenn tarifeye nazaran vapurların seferlerı EDiRNE DE KOŞULAR B R ~ T L N MAHK YET. da yapıldı. Milddei umumt muavini 
l. ·~lıi . vapurları~ muayene etmelı:t; ve son- azalacaktır. İ _ . . Kendisınde? dolandırmalı:., -•~retı- Burhan B. Şükrllniln üzerinde .suhuı ~~lir 1o fiııtleri _ 0 .. bo da ra baıka ıırketlere bunları sıcorta et- - , ED RNE, 27. A A. E~ıcne vı- le para ıotemıye gelen Nurı yı öldil- eden &'Ömleğin ilıtündeki kanlanıı 
L~llı l 1007 k un rsa tirmelı:tedir. POLiS CRUPLARI TEKRAR layetı tarafından tertıp edilen son- ren Ağa bin Han baba nın diln mu- tahlili halı:landa Tıbbı dli ı1a 

t ıoos lı:ur UtUf on parada Yalnu bu kumpanyanın şeraiti iHDAS EDiLiYOR .,,... ___ ,..._..-.. bahar at koşuları, büyük bir halk hakeme•i yapıldı. Müddei umumi mu tezkerenin teldbini iıteda . Mye hayakz n ı;;- ır uş otuz parada ka- S •~t d f t k 1 b 1 - h · d ff . ı, u eme ""•t g ı çok atırdır. Loyt kumpanyasının va- Geçenlerde lagvedi!en polis gru- el\. e en Ve 8 k~ a a ıgı ":Juvace esın e muva a- avini Burhanettın B. maznunun be 22 teşrinievele bırakıldı, 
lir ' l,s, Altın 879 k ka artası olmadan vapur sigorta ettirmek plarının yeniden te~ki.lıne. ~arar ve· ıyetle yap mıştır. raetini istedi. Fakat mahkeme bu FERHAT ACAYI BOOANLAR 

1 'l11c· ·. uruşta te hemen hemen imkinsızdır. rilmiştir. Bu grup polıs.lerı uçer:. be- Hasan Basri bev - -- 7 -- -: - :- - . talebi reddederek Aca 15 ıene ve Ç 
1 

'd . 
M>. ()da"' ilıl'llcat Fakat bütün bunlara rağmen te- •erceleri şehrin muh. telıf ycrlerınde .J nan 600 !ıra kıymetındekı cameklnı- esbabı muhaffefei takdiriye ve lı:a- ğ a~ a çıftllk kihya11 Ferhat 
~ ıı •ıtıın t .ınıı.z - İzmir Tica- min edildiğine nazaran hemen bütün devriye gezeccklerdır,Bu g_ruplar e_s,- k kt d Üşer ek nın çalındıil;ını iddia etmiştir. Şuphe nuniyenin bulunması dolayisile rus- a ayı .,mak suretlle öldürmelı:teo ~ tyıuı ~~~lere da!r tanzim ~t- büyük vapurlarımız sigortalıdır. Se- kisi gibi İstanbul, Beyoglu, Üsku- SO a 8 ~erine _Mehmet ve Mustafa isminde fi tenzil edilerek 7,5 sene ağır hapse ~unun Mehmet'. İ~r~im ve . Nuri ~ tı: d,•ıiç'"-. 9 

tarhll raporu zır- yriselain Uc kendi vapurlarını kendi- ki d veiat ~tti ılri bekçı yakalanınıttır. mahkum edildi. nın muhake~~t;n .diln ıntaç edildi. .., • t•111ııı . "". . . k d' dar cihetinde bulunaca ar ır. ' Mehmet ıpı ilmık yapm" ve ınak 
" ıııc; ıpti<1uı ~-- . 11 aıgorta etme te ır. u k H lk f ka h' HANEYE TAARRUZ Muhtelis memur 5 sene aıtır tul.. bo" · ' İL'-L· -··~ b r llıiiy n...n ltJ!ldiye ka- . _ dık . KA YERiNE NAL n_ apanı a ır sına ıye m~- 0 . "." gazına gcçımııt. .,.anım ~% llnO.n •redatı 13,350,886 kilo Fm~ık ~ı~aaa1& Fın pı~a- OK . temedı ve Kara Mehmet mahallesı Unkapanında Hacıkadm mahalle- h k üıtüne çıkarak harekette bulunma-'lı.. '· 'i,1 

9.so3 047 kil tıl saaı vazıyetıru muhafaza etmelı:tedır. Muhteli.1 vilayetlerde okka ve dı- Ocak reisi, ticareti bahriye. idaresi sinde oturan koltukçu Seyfi diın ge- apse mah ı'ım oldu sına mani olmiı19 Nuri'de bu clna t ~ "''ı..._ IJt• son'halta osu! sdaki- Şimdilik İktisat vekaletinin Tica- h bazı esnafın kullandık ı H B be d" d s dk h yardım etmi.tti'. ye' 
1 ".,. .... ~._ı zarın a --" . . .. d reli,. r em yerı?~ . . 1 . d'l- katibi mesu ü asan asrı . y un ce komşuların an ı ı a anımın e- Dün Ağırceza mahkemesinde Muh 
tıı,;>cn •e• 2,,680,880 kilodur. r.et ~ası.tmtih-=ı11ndın go.nted bı;ı ra~or lan nal, çıvı gıbı .şer erın mene ı - Galatada Mahmudiye caddesınden ge vine taarruz etmit: tar efendinin muhakemesi yapıldı. Ferhadı kasten öldilttnek cürmiln-
t """ ~e ay . . uzerıne ı az e eceğı e a ıre ın- . tekarrur ~~r k .. . b' 1 !ık gele ek K S . 1 b be . . . . den maznunl•r 15 h tı,.; "Or'-aı nı ınuddet zarfında . dilm lı:t di mesı ·- · ·"' çer en uzerıne ır ena .. .. r ye- - apıyı aç, enın e era r sa- Muhtar efendı 6 ıncı seyyar milıye tb • . aene atır apse 

cJ:!. •e bu na 14,999,400 kilo incir tızar e e e r. RÜSUMAT U MÜDÜRÜ re düfmliş ve hemen ölmuştur. Mua- baha kadar eğlenelim. diye bağır- fubcai tahsil memuru iken zimme- ve fakat rabım ve Nuri 21 yatını 
, ...,.tı, "dan 10,208,924 kilosu MUHTELiT MAHKEME REiSi . . .'. İh Rif b yene neticesinde sektci kalpten vefat mıftır. tine para ı:;eçirmelı:ten evelce muha· ıkmal etmem_ıt bulunduğundan 12 

, · ~ 8. Türk, İngiliz ve İtalyan muhtelit dü!ü~~=:a;:.il~~~t e::ı7,tir. at ey eylediği anlaşılmıştır. Mütecaviı :J:JJ' yakalanmı~tır. keme e.dilmit ve zimmeti adiyeden 3 .W:~. 6 ay agır hapse mahk<lıD edil-
~tiıı~ lll«;.tll>ffe-Tütün in- mahkemeleri reiıi M. Hamirih 1ehri- TORK TIP CEMiYETi TRAMVAY OTOMOBiLLE ÇAKI lLE CERH ay ~ap11 ve 6 ayme~url.ye_tten malı- ALMANYADAN CEZA MOTE-
' de llıiiba Udül'\ı Behçet bey, re mize gelmit ve bu mahkemeler dün- ÇARPIŞTI Halıcıoğlunda Turıucu sokağın- ~umıyete ma~lı:Um edı~tı: Temy- HASSISI CETIRILECEK • 'ıt ~ lıcy ol Y&at tubeıi müdürü den itibaren fealiyete ı:;cçmi§tir. Tllrk Tıp cemiyeti senelik ilk iç- ız mahkemesı mevzuun ihtıU.s oldu- . . . . , ~ l!J~_-·du~u halde Urla ve Çef- Türk - İncilis mahkemesi dünkü ce- tiııaunı 1 Teşrinievvel 1929 aalı gü- Ögleye doğru 1655 numaralı oto· da kömürcü Osman ile asker Fethi ğu noktasından davayı nala:etmi9ti. Adliye vck~ımız Almanya nın .e!' 
ltr'-b~ ~ıtıni9 ve oralardaki lesesinde Emanetle Türkiye milli nil saat 18 de Beyoğlu - Saka çıkma mobil ile Sirkeci hattında ifliyen 132 alacak yüzünden kavga etmiıler, Fe. Muhtar cf. memuriyeti esnasında ~aruf ~eza ~utahassıllları~d~ bırı-
'btr 1ctltik eylernittir b k d kt dil 909 . t' zında akdedecektir. Heyeti idare in numaralı tramvay çarpı mış, bu yüz- thi çakı ile kömürcüyü sol kalçasın- 1137 5 lira 11 lı:uruıu zimmetine ge- nın adlıyemızde çalııma11 ıçın Hari-

l dıiınııza ft>-ara· "-h kran ası a.rasınka la te .1endil .
11

• ı- den yol kapanarak yarım saatten faz dan yaralamıştıc. ~;rmit vt bunun bir kısmını ödeye- ciye Vekileti vasıtaaile Almanya bit-
·- n ..., !et* •azına aıt mu ave e eııçı e ı mııtır. tihabı icra edileceğinden bütün iza- la seferler durmu;ıtur. ,,..._.,. • ~k 3217 lira bakiyeıi kalmıftı. kumetine mU~caaı. etmi~ti.r .. AlMan· 

~ !arın teşrifleri rica olunur. OZERINE KAPI DOŞMÜŞ Müddei umumi muavini Burhanet- ya hilkilmeti Berlin Sefırımıze dör1 
~tı,... qamblo Bonası28/9/929 TAHlR B. CELDI ACABAiı: Ki~ VURDU? Fındıklıda Türbe sokaı:;ında 6 nu tin B nakzı vakıa ittiba edilmesini mütaha11ıs adı vermiıtir. Sefirimiz 
i:'ı-. ~••ıu ISTiıRAzı..u TMIVILAT . . İ . . Gece Bakır oy 11tasyonu cıvarın- maralı ev~e oturan Ki§if kapt~nın o- istedi· ve davayı izah etti: b~ mütahauıa~.arın i~ ~il~aceİ •ı~' "'•••Uı 1 97 oo ou A--~-ı.} ı. T. 37,ilO Bı~ ~uddet evel svıçreye t~davı: da polisler istaıyon haricinde yerde ğlu İbrahım, Fındıltlıda İbrahim bey _ Memurlann lmnzhtmm adı ~ ~rafla hulı:Omctimize bıldıcmiJ-

hJt ,..,it de' 195 'i5 ı)i t. T. 37 50 ve. ~ıt~d b~lunaTahn. HBukukd fta~lt~sı beyhuı yatan bir adam cömıütlerdir. il'! arasın~ o~arkeıt llıerine eıki zimmet .,e ihtila,tır. Eter bu adi tir. Mütahasaıalar •:r:da ilı:i bin lira 
ı. 1 ~. • IO • • 1. T. 4U.- r~ısı mu errıs ır · av e e mı§- Batından kanlar akan bu adam der- hır kapr clütmUJ, sat ayaiuıdaa ya- hırsızlık olursa adi zimmet n men- aylık ı1temelı:te ve bır seneden aptı 
ı'--l 5'ılıt.'TLb, Tlatl flttad 4ıli0.00 tır. hal bir eczaneye kaldmlmış, ilk mü- ralanmı9tır. auf olursa ihtiliı denir. Muhtar efen- olmamak ~zere muknele akdini ileri , ,ı:, f.hbtrtt ıırt.. 4 

80,00 f Ofd tayyaresi davat yapılmıttır• dinin cilrmU ihtiliıtır. Kendisinin a~elı:tedır~~r. Alman ctıa muhak<>-
l t,._ d""ı, 101 11 IO aı1ıu Şirketi. 16 75 Bayğın ve ayni aamanda sarliot SARHOŞLUK YOZONDEN mevkufen muhakemesinin dnoamını meaı uıulUnu kabul ettiğimiz için bir 
1 \;, S '•r. ş • ti .o H. '• Mau flıtlll Avrupanın en büyük payitahtları- bir halde olan bu adam cüçhal ile iri- Hasköylü . kunduracı İbrahim ile istedi. mütahassısm memleketimizde çahı-• '- ş; ıııt,. 7t 7$ nı gezerek her yerde büyük bir ali- mse ile kavca etmeditini naaıl yara- ara~cı Recaı Aku':"yda Ac"!"' Mdı Bundan aonra defterdarlık vekili ması olı: faldeli ohcaktir. 
1 111 l'lo,ı ..,.. ÇULU Ira uyandı~ıı o~n bu ~e~hur tar,- !andığını bilmediğini söylemiştir. medın poatahaneaınde ra~ı ıçerler- bu 321 7 liranın muzaaf hakla p.hsi 
~ttı~ <\, \ 31 so yare önümuıdekı 2 Teırınıevel Bu- İsmi Cideli Mehmet olan bu adam ke~İsab rahh~~ ilkavdııa be!mi§lldaer, Re- olaralı: itaaıru istedi. Maznun Muhtar 
~•tı '' Ş. ıo 00 Loadra 1005 00,75 Ne...,ort o,48 52,00 kreıten gelerek Yetilköy tayyare Cerrahpata hastaneaine yatınlmıştır. caı r ımı yuz n en ıça yara- f üdaf tı· ~ \ı.,.''"•• 'S. N.IO Paıı. it OO.Jı Atlu ş7 ıt.00 meydanına inecektir. Ford tayyareıi- lıyarak kaçm,.tır. e · m z· aaıw:ıı ydap ,:_la b' 
~ '"1• • > Cntrıe ı 5 R · · d b'l' h !' SAATLi CAMEKAN ÇALINMIŞ - ımmetim e ... n ır parayı ~ltıo_ • •.• 90 49,7 ••• 09 tl,50 nin yı:t'e ınmesın e ı umum e a ı CErlC'K( YANCIN valı:ıa ödeyemedim .. Falı:at. annem. "' ' ~8 00 llltrtt 14 75,00 Amlterd111 oı 00.20 bazıc bulunabilecektir. Tayyare 3 Bcyoglunda İstildi.l caddesinde .,.... 
"•;,:·''' Ş. •d 50 BrUuııt 3 46.$0 Sofra ı,o oo,:ıo Teırinievel Perşembe günil şehri- 2 numaralı dükkanda saatçilik eden Dün gece, Gedikpaşada Dikranın huta iliİ paraaını ~e te~ ede~ı-

GÜNDE 10 PARA 

) · 4 75 Pıar 16 21,50 Berlla •; o.'.37 mizden Sofyaya müteveccihen hare- Samoilof dün polis merkezine müra- kahvesinden yangın çı:lan'f, sirayet Y?rum.. ~ fıcaat~. eyec~gım. a 
1 ~ 00 Vlyı,. J 42,'lS ket edecektir. ·aat etmiş, içinde 45 adet saat bulu- etmeden söndürülmilştür. diacde ihtilia degıl belkı olu olsa iiıı••••••••••••• 

Aaadoluaua her lr.öfeal•d• 
birer Çocuk aarayınıo yDlr.ael· 
meal için HIMA YEi ETFALIN 
hepimizden bclr.ledltl yardım. 
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~1 E L E K S N E :\I I ' D 

A'P a 1 "."111.LhET :rııt 
21! F.v'fı\ 19~9 

Bu ctın saat 11 de verilecek hu6ıı.sl bir matinede gonderl'en dl 
!erle rlcıll lııil<tlmeı ,. mekam n ailı e ve madıuaı ~ıe ipler' 

ANKAHA POS1'ASI 
1 BDG-U.NKÜ HAVA 1u.z~ı•m c.a eser icra ohınac kur. 

Maç nasıl oldu? 
11 iy~: l$bıı fil lrae.I "' '<ideıincc seri- ı duhuU c kari 

Duf\ harH<I azami 1 il asgari 9 
dtrece 1 L Rllzgtr p [U:dan e 
mi·ıir. ~ür'ıtı 12 metredir Ru(Ün 
rüz,,.-.1! poyraz ese ek, ha ı p41ı 
ve va~murll\ olmuı muhtemeldir. 

edl(cmeyı:ceıtindcn mezkur kmlar•-ı h miUaı l-u ıı;un ıl rııtit 
ile: ~ör!ııelerl tica oıı. ıur. -Bursa muhabirimizin 

1 verdığ'i tafsilat 
~ r '.L'lr Cw;ıı. ............. _.......v..,.• lsıcrsımı.a dclıakAr lttln 

FELEK 1 'lllTR~ ~7 _ Fenerli R r&fa- JE~=~Albncr Noterliğine 
lrırı ~en ı:nah.ırnrlmudcıt: Güzel 25 T 992 iııii Vıli 
ve eğlenceli bir deniz yolcuğundan t . edmmuz d .• tar y . EY~1 t gd~-

KOR 1 
AS R 1 

G R 1EF1 Tin Gü 
~ d ze esın e mun enç ve orgı en ı-

MED ET I sonra Mudanyaya muvaaalat e en den utın aldığım Ymicamidc Hoca Sl EMAD 
M ele h • 1 N-.ı· L._ kut Fenerbahçelıler orada Buna sporcu- Alt.ettin mahalle11inde Çilingirler cad B kil 1 Dün~ü bllmeceml'ID 

e t ya u. ....ır uu • lan tarafından kııqılandılar. OtobU. desinde kain 50 numaralı Bakkaliye U iün yen A 6 
nadir ıtörülilr bir mehared 11n'atlcirane ile ıem>il eımelıte olt: 

SOKAK KADI 1 bu andıran havalar? Ne oluyo- yolculuğu de neı'cli geçti ve hafif, ve tütüncü dükkanı derunundaki q- bilmecem la halledil mit fekll 
ruz? Deı·ecet hararet düıhikç.e fakat devamlt bir yağmur altmda ya ile mcsdut bulunduğu halde gayn SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: 
dütüyor utanma•a kar yağacak. Buruya &irdik. Otelde iıtirahatla ce- kanuni olarak Luari tarafından du- ı _ Sopa (6) 1 - Tecrtlbe etmek (7) 
Halbuki Istanbul ıonbahara gir çcn müddete ait tafsilatı hufcdiyo-lhul ve derununda mevcut eşyayı ahz Rakk ( 2) 2 - Ren (3) Esrar (3) 

rum: Tara dörtte maç şahasmdayiz. ve gaspetmesinden naşi hakkında ta- 2 - Boyun akıı (2) am 3 - Nef<r (5) 
fllmlnl görmeıe gidiniz. Bu~ tam saat i(ı J i2 marin• 

uıedı,· yaz mevsiminde. Seyfiy~- k 3 ı "fh (« B. · · (6) K. · ( ) Saha dar, çimenli ve çamur olmasına· kibatı kanuniye ifa edildiği ve dü - - stı am ~ı ır ıa<m 4 - ırli 3 '° her akşam VARYETE 

leı- hali dolu. Boğaz ve Ada pos rağmen çok kayıyor. kanda bir gfına alakası olmadığından 5 - Uzaklık (6) Tok olmayan(2) 5 - Göz rengi (3) 
taları yine dolu. her kes bu say Bursa sporculanndan Vecihi bey- gerek Lazari gerekse şahsı ahcrler ta 7 _Bir ipekli kumaş (9) 6 - Fahişe (5) 
gısız ve akı\&ı:l ':>ğuğu geçici in idaresinde maça baılandı Takım- rafından yapılmış .. yapılacak kar-

8 
M.. h (

3
) 7. - Sevdalı (4) 

a , · t · l • hulu var lar u kilde · fei muame le~in hükumsüz bulundu- , - unezze 8 - Kese ( 5) 
"~ g_) • ft • ;t ı! li bi S ş 

1
,:_" "'B ' ı. A N _,ı_. H r ğunıi ve bundan daloyı vukua' gelmiş 19 ...:_Çok olmayan (2) SalJanan (6) 9 - İstifh~ı.ri (2) Çq·mıck (5) 

am ır ı En a,• 1 g n .r .. 3 . • ursa ta. egını, a ıt ve gelecek kaffei zarar ve ziyaıurm ---;-;;;;;a;,::-1 . J • ı. - -;-1 ., , , . -~~--• 
..>tırcc 4 a düMivor Eg" er bır Huseyın, Refılr, Hakkı. Uyaı. Cemal t 1 d . . k <l. . "htar ve a :-Jlll"'° lımk, lllHll "aı:t ve otom,.,.,ı s~ort.ı ,ırıııızı ~ 
., ı · • ~ • • . . a ep e e:ce1ı1ımı en u;ın~ .a - ..... "(_"" • . 
ilci giL,e kadar IC1d0i rüzgarı Saım, .ı.smail . . . . ; Jakadarana bcrayı miUumatkeyfiyetin · Galat"d& nyon haı ııd& kain nyQn sıgtırlıl kıınıııanyasına l 
batlamazsa latanbula ıon ba· Bun~ mukahıl .~cnerhlcr eksı~ bır ilanım. t~mcnni ederim. ' pyatınnız. , . . I' 
har ba,ında kar yıtvacak .. Şirke kadro ıle '.°aça ıoyle çı~yorlar: Ga1ata Bos~or h~rıı~~ 6 No. Türkiyece hılafasıla ıcr:ıyı mıı:tmele elmekt~ ol:ın 
··. H · d h ~ b h rt Alı, NeJat, Rua. V~ht, Sadi, M. . , Koıtakı Kaclcmıdıı B. •• , 
tı . ayrıye a a son. a ar '-- Re§at, Niyazi, Ala Zeki Muzaffer . 1h~rnamele~den .bu ~~aha talep u y o 
fesme ancak 29 Eylulde baılı- Fikret. daircşınde berayı ncşır Milliyet gaze-
yacak. Ben bu mevaimıiz kışı OyUJt başla.. b&tla~ Fenerliler tcsine tebliğ olunur. 
Yakıtaız misafire benzetiyorum. hüciıııa geçtiler ve da>ia yarnn -dairi- ·-----------~~ 
E • d h b" ··dd t bö" 1 d lra bile olmamı4b ki Niyazi ilk oayıyı lsıanbul sekizine! lc•a memur· 

ger a a ır mu_ e Y _e e- kaydetti .. •. 
·nm ederse zannederim ki ken- B .. 1 hi bekl b" ü luğundan: Bir deyn mablwmubllıın 

• . u go , ç cnmcyen ır ı · h 
· diıini iıtıskal edeceğız. ratla olduğu için Bursalilarda fena temini iaıifası zımnında ma cuz ve 

NEDEN EZiLiYORUZ? bir tcıir uyandırdı. Top ortaya gel- furuhtu mukarrer olan iki adeı Kırım 

B. fik" . b 1. t di, oyun ba§ladı ve Fenerliler yene ine&! 1 Te<rinlevvel 929 tarihine 
· ır re ımız u ıua ı 0 omo- hüçuma geçti. Ost üıtc yapılan hü- • • 

Kumpan ıısina blr kere u~amadan sigorta y~ptırmayınız. 

Te'.r.fon: Ik yni:ln - 2002 •iiiiiiiiiiiiiii 

Leyli - Nehart 

TURAN ORTA MEKTEBİ 

~ P ER! Sf NEM4~1 
clyevm ~ii ttrilrnck.ıt oldufu 

KAHiNiN HARBE tlDl~I 
ilk sc.li filim ile muzaffer 

11Jmakra berdovamdır. 

...::======:! Büyük \'e emsplsiz artist JACKl 
KOGA..'< lle müteaddit şıbuer-

lerin harikulide mümessili 
LARS HANSON u yakında 

MAJf k SiNEMASINDA 
irae olunacak 

Bu sGD 

MAJIK SINEMJ~ 
lıil kazaeına dair yazdtil bir ya- cumlar, cayretle dcnm eden müda- müsadlf salı günü saat on radde
•ıya başlık yapmı,. Altında ver faa Fenerlilerin ikinci uyisını ıcki- terinde Şehremini Saraynıeydanında • 
diii izahat ile suya bu ıuali ten zinci dakikaya ~da~ tehir edebildi bUmüzaytdc ıurulıt olıcıtı ılın 
'rir ediyor. Halbuki hakikat ıu- v~ ~o~crden Fık;etın attıfı top, Sa olunur. 

dının bır vuruşu ıle Bunıahlann ka-
dur:. . . lesine ilrinci defa girdi. Otu2uncu !1•••••-~"!l!'-11!'•-= 

Kı:ı: ve erkek ana ile birinci eınıftaD 8 !Del aıoıfa 

kaydına devnm olunmaktadır. 

K~~K BlHBIJEtl ~lüme·•ille~ 
filminde ~l\recehlnlz. NORM.AN KERI ~ 

MARION NIKSO· 

K 181 K Kltf~ 
Bı:ı: otomobıllen altımıza al- dakilcada Zeki bir uf §uta üçüncü ı1rcınanct! ilanla 1 

madıkça onlann bizi altlarına al Niyazi bir az sonra dördüncü aayiyı 1\İ•••••••••••D 
•alan ihtimali daima vardır ve y~ptı ~~ ilk d~vrc 4 - O Fenerin le-! l 
l>ir kere alta düıünce akıbetin ~ınc. bıtırd!. ~kin~i devre yine Fener- BÜJUK TAllARB PilANGOS~ 

~ID'lll"Jm:~-=---- --------~ Tepeba ı Gardeni 
• • lilerın hakimıyeti altmda geçti. İkin-

De olacaıı da malumdur· ci dakibcla Muzaffer bqinci gölü sı-
IFLASLARA KARŞI kı bir şutla yaptı. Bir kaç dakika son 

TEDBiR ra Bursalılar kendi kendilerine altm-
Gazetelere nazaran Y unaııia- cı golü yaptılar. 

Otuz yedinci dakikada Burııalıla· 
tandaki tüccarlar iflaslara kartı rm aleyhine bir penaltı oldu. Fencr
tedbirler almaya baılamıılar. liler bunu havaya attılar. Fakat bir 

ehrtmınetinden; itfaiye memur 
\ e elrıdı için Jıpıınlıcıık 290 ıakım 

kışlık elbloc ile 290 çilt çizme ka· 
pılı zarfla münakasaya konulmutıur. 
Taliplerin şarmıme için her gün 
levazım müdürlüğüne gelmeleri ı~k· 

W mektuplarını da ihale l(Unü olan 
JO teşrinievvel g~ cumartesi glinil 
aut on be~e kadar mezkOr mUdUr
lill• vermeleri. 

Bana soraraanu:, ifliaa kartı u ıonra Ala yedinci sayıyı yaptı. 
en büyük tedbir kedileri öldür- Oyunun bitmesine bir dakika vardı 
mektir. Böylelikle sermayenin ki Bursalılann sol içi takımının yc
kediye Yükletilmeıi ihtimali kal ğinc sayısını yaptı ve maç bitti. 

Buru talcımı için vasat lcıyıncttc Üsküdar Kız San' at maz. 
bir talom hükmü verilebilir. Yalnız Müdürlügünden: 

------------- çok sert oynamak iatiyorlar ki yeğa- · · d b ne zayıf noktaları budur. Mektebım.ız e mevcut eş 
lek~pliler Li--ı ı.. t ı. . d san'at sınıfı ıle orta kısım se-

- -• mu yu omuyonun an: . . . f 1 · 
ŞAKI YOK Nİf&ntııtı kız orta mektebinde ber kizmcı sıru ın kayt muame esı-

20 • • &-'ta b" • -"'"'-' •-- mucibi keıif yaptırılacak olan inşa-' ne başlanmı tır. San'at sınıfla-
ınc.ı ar nın ınn....,.. .... _,. t t . . 1i • . • p .. -• d 'd 1 d d 

Miıcl u-inden Sabih Nizamctti.n a. eş"fcdvc ,~_y1 ır~ncı •--~~-g~u rın a naz~rı. ers er en dma a 
Be kazanmı tır B d . sut on;ı tı a ""' ~ ıcr~ AUUllllillk u• dikiş ve bıçkı, şapka, mo a, ta-

1 1 • u yazı '" .ar· re kapalı zarf uauhle munakaııaya ko- ·· ·· k 1 k d 
cBu hafta zarfında cazctenızdc net ulm t Taı · 1 . . k "f bahat, utu, ve o a, na ış, er-

edil üh. . h b 1 k ,_. n uıı ur. ıp crının eşı name ve j . d T h .1 .. dd . 
r .. en m ı.~ a er. ~r pc ço,._,u;. ıartnamcyi görmek üzre komisyonu- slen var ır. a sı mu etı 
ezcüınlc dahilıyc ve~ı .bey cfcndmın mına müracaııtlan, 1 beş sene olup derecesi ortadır. 
mcmlekctınılzde aaayııın mükemmel 

~~u;*'~n:~~EhE,ı.::;i~~~ Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
inpama baflanaca&ına dair tebşira- 285 km. yol malzemesi kapalı zarfla münakasaya konulmuş-
tı; Daıiilfünunumuzun T\irkiyc cüm tur. Münakasa 22 teşrinievel salı günü saat 16 da Ankarada 
huri7..Unc llyık bir ıurettc inkipfı Devleta Deıniryolları idaresinde yapılacaktır. 
için J&zımgelen çarelere tcvc11ül edil 

YEDiNCi TERTİP 
3. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 
Büyük ikramiye: 

40,000 liradır 
Aync. : 

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

ve 10,000 ,, Bir n1ükafat 
kedede cem'an " 3,900 ~ numara kazanncaktır-

diil; Tcrkoı tirkctinin müddeti bit- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-
ırıck üzre olduıtundan mukavelenin kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür- Lranbulun kurtnlu~ bayramını iştir1k etmek üzre 17.cl n •ivil talebenin 

K~ VE ERKEK l ~ti HlYlT 
mektepleri talebesine: 

Bütün Taksim trupu ve mq
hur DUO V1CKY ve ANITTA 
çılgın danaları numaraları ile 
muzikhal müsamerelerine bat
lıyoı-. Muhterem mütterileini 
memnun etmek emelile müdüri
yet lokantasının tam fiatlarmı 
artmnıyarak yalnu 200 kurut 
mukabilinde ıayet müntahap 
bir müzikhal programı ile nefis 
bir yemek temin edilecektir. 

Her Cuma ve Pazar günleri 
hava müsait olduğu takdirde 
Taksim bahçeıinde ıaat bette 
birer matine Yerilecektir. HaYa 
müsait olmadılı halde matine
ler T epebafl gardeninde Yerile
cektir. 

Har~iye ınekte~inden; 
Askeri tıbbıye mektebine 

talip olacaklann 1 S - 1 O • 929 

urthine kadar mezlcQr mektep 
idaresine müracaatları kabul 

şaraitini anlam:ılarL -------
Emrazı dahtııye 

VEREM 
tecdit ve ya feııb.I mcaelcoinin bizzat liik kalemine vermeleri laznndır. 6 Teşrinievvel 9'29 paur i(Ünil saaı 8 • 30 da mckıcplcrinde hazır 
nafia vclrili bey cf. tarafından tcdkik Talipler münakasa şartanmelerini 50 lira mukabilinde Anka- bulunmaları. ve göliis hastılıklan miıtehıs~ısı 
edilmekte oldueu •c saire. · · rada. Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasın- --------------------------- doktor 

Faloat müubaa ıcraitinc riayet rlantcdarik edebilirler. Ticaret işleri umum müdürlügünden: ŞEKIP HABiP 
etmit olmak için bunlardan en mü- ----------------------------
himmini 1ı: lh gcli Q • • kf • . Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabası hakkındaki 25 Hazi 

Fikrii=timcer~uha;;_deTür- rnan ve arazıı va ıye filU- ran 927 tarihli kanun hükümlerine göre yangın, nakliye sigorta Ayasofya Yerebataa Hacı 
kiye Cümhuriyetinin her tarafında işlerile iştigal eylemek üzre tescil edilmiş olan İsviçre tabiiyetli SUleyman apartımanında Cıa-
aaayiıin kmamen temin edilditine dür} ününden: (kompani Dassürans Nasyonal Silis) sigorta şirketi bu kere mü marteat, Paıı:arteaı, Çarf8•1Nı 
dair dahiliye vekili bey efendinin mü l1 · d k" akli · "" "h ve Perte111be. Tel. lıt. 303!1 racaatla Türkiye e ı n yat sıgorta muame ... tına nı ayet ve-
hiın beyanatıdır. Çünkü devlet otori- Heybeliadada otuz çeki mıkdannda yanık ve kurumuş yüz a- rerek yalnız yangın sigortacılıgı""le iştigal edecegı""ni bildirmiştir. Jandarma 

1
·ma1Atha-

tclinin temini ancak inzibat ve asa- det Çam ag· acı satılacaktır a 
. ..:.ı kabil Jd " ·b· · tih--••t · Şirketin nakliyat sigorta losmile alakası bulunanların cirkete ve • d. . . d 
..,~. 0 u .. u rı 1 11 

..,.. ııru- Müzayedesi Teşrinievelin on altıncı Çarşamba günü saat on .. nesı ınü ırı.vetın en: 
zın artmau, köylünün n bütün mcm . icabında Istanbul mmtakası Ticaret müdürlüğüne müracaat ey-
Jeket ahaliainin refah ve -dctide be e kadardır. Talip olanların Istanbul Evkaf müdiriyebnde Or lemeleri ilan olunur. Jandarma imali.dıanui milclirİJ .. 
buna vabestedir. Memlekette ı.cr l"Y man ve Arazi İdaresine müracaatlan. tinden: 2930 .adet ekmek torba11 Jıa. 
dCJl evci asayiJ temin edilmelidir ki "' * * Partevnlyal vakfı ldarealnden: palı zarf münakasa uıulllc utın alı-
herkeo canından, malmdaıı emin oJ. Büyük derede dere sokağında kabristan mahıtllesinde vaki bir Şişlide bıeı paşa aokıfında Valde ıparıımanının 5 No dain!ai. A.1<11- nacaktır. Mllnaı.ua· tll-t0-92!1 aımar 
ıun, Ziraat, tk.aret, sanayi inkifaf ey- bap kulübe üç senelik icara verilecektir. Müzayeden Tetrinieve rayda Gurtba Hil. eyin ağa mahallesinde 14 No hane. tesi günü saat 14 tt lstanbulda Ge-
lesin. lıte bu nolrtai naıardan Tür1ri· di.lr papcla Jandarma ima!Wıanain-
ye cumhuriyeti hükumetinin aalihi· lin on dokuzuncu Cumartesi günü saat on beşe kadardır. Talip Klraya v<rileceğlnden talip olanlann Birinci Tetrlnln 23 Uncu çarfamba de yapılac.aktır. lja- ima!itha-
1ettar bir rüknü tarafından katiyet olanların lstanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi idaresi- gilnU sut 14 ıe Imnbul Evkaf mUdtriı·ednde Pertevnlyal vakfı idaresine nede verilir. Telı:liJaamuiA tar.ıi im 
ifade eden bir liun ile memleketimiz ne müracaat etmeleri. milrac11ı e JemclerL tası rtııamcdc münde · 

Dr. Ihsan s.ıııl 
Gonokok ;\Ş 

ı 

l' 
hl'Şl pek tellrli Ye gıt .\tık 
Divınyolıı Sultan !\fi il 
tür~! kırşt!lndı No,2 ~tc 

lnıubul ikinci ncarcı ~ııl 
sinden: Kcndroı H1nı .ıuo~ 
fatura dcareıiylc , miltıegil ~ 
11aa tarar verilen M, V .. ,w 
Efendi maHllU kayıt etil"'-· 
caklılar hakkındaki blldıııotıl 
ve masıencdat ile birlik!~ •• J 

lınn veya vekili musaddll"'# 
bid durun iein tayin oloıı•"_,a! 
rlıılcvd 9119 tarihin• ıııüP":. 
şen be gllnil saat 14 tt iki ~ 
ıııahkcmulndc müıqekkll ;' 
usına lüzumu müracaaıl~_,JI 
takdirde muıadel kanun•)"" 
olunacağı usulen ilin oluoııl· 

Zazl- lzmlr YUlılck d,_,.ı, / 
ıtbinia IOa 11nıfındaıı .ıdı_l'...ı 1 ~ 
dllma-yl gaip ettim. Y-" 
karacatımdan hUkmU yok'!'J 

Ecve~ 
lnanbııl lkınd d~ ,. ~ 

ılnden; Milflis Rlfat Vt&afı.;/, 
tarafından Bank Jeneral put 

111
% 

ya ıariı1n e4ilta baWarıWI 'f. 
doma miluyedaya ar.ı•~1'. ~ 
Uyılaaı bıılaadı&ıııdaıı dol'~ 
edllmcyın atı parça Ttbril 1 ~ 
7· 10-19 ııu-• gtlall ,_ -o/'1 
latanbııl Rııeumat Trantk ,ıı P 
bUaüza7cde irabı olıııı1'1 
olunur. 

!!!!!'~~~!!!!!!!i!!i!!!!~!!!ıiiiı!_!!ı!~~.- ~.-~~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~iill.-!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!ı!i!!! 

"Mllll11et,, in edebi te/rUıaa :46 7 Teşrin ... kardılar. Benim neyim hoca, ne- da. Babadan yığın yığın mal; çyü
0
"krdgue.·lin sofada Eınineye ıoru- _· ·Kız· ·ha. di. :haz· ·.:. . ...ıl. ı11!:J 

Bu sabah bağa gideceklerdi . remde hocalık?. Ben burada hiz- sıra sıra ev, han, hamam, bağ, .. ıı:ıJV' ~ 

AŞK G 0-N E 
Erkenden kalktım. Aşa indim, metçiden bir numara yukarı bi- bahçe kalmış. Haftada biri iki - Kız o beynamaz daha kalk Yırtmaç oğlu geliııle~ııd~ 
Emine de öteki kız da hazırlan- riyim. Böyle düşünerek geldim, gün çarşıya dükkanına iniyor, matlı mı?. göremeyince benimle ~· 
mışlar. Emineye: bunun için geldim. Halbuki yırt- paralan toparlayıp geliyor.Öte Emine de: ıwıı keııti, ııaılendi. ~ıdi: J 

- Baban nerde yavrum?. maç oğlu da, çocuklar da bir her de beride gündelikçiler çalı§a - Kalkmadı. küçük gelinin se11i iş•reııdi 
Et~m lzzd Dedim. Bağların da artık son canımlıktır çıkardılar gitti. Hele dursunlar. Ağa hazretleri kaza Dedi. Halbuki kalkmıştnn. - Ben geliyonıın e rd'ı. 
""'-___. günleri. Kışlık wümleri hevenk şu hacı ağalığın hiç manası yok. meclisinde de bir azalık uydur- Odadan çıkmamıştım. Emineye Amma Zeynep abarn .rı' 'ie:, 

ettiriyor, pekmez kazanlarının Kimin ceneıinde bir tutam ıa- muş. Ondan ıonra. sinirli sinirli söylendi: Yırtmaç oğlu Erııi11' J!il· 
severliğin «kibe»Sİ , vatan se·ı · · ".lsti~l~I ~ar.bini yapan vatan sonunu alıyorlar. kal olsa' hemen hacılığı kondu- - Gel keyfim .. Gel ı. - Zaten onun yüzünde mey- - Kız seğirt bak·· 
verliğin kaynağı. Aşkı zayıfla- şehıt!e~ının ılkı buradan topra- Emine: ruyorlar. Yırtmaç oğlu da bu . . . . . . menet kalmamıı.Hacı ağa onun aban nerde?. .! 
yan , imanı cılız düıenler bu ğa gıttı. insan ve ··· vatan aş- - Bir yol bakayım... değişik hacılardan. Her ııakal • . . nesi oluyor sanki de yiizlinü gö- Dedi, .. ıor.'.ıl 
kabeye gitmeli oraya yüz ıür- kını birleştirip güneşe yüksel- Dedi, yukarıya seğirtti. Ben koyuveren, namaz kılan, tesbih . Ag~ n~azdaı;: son~~ .~ndı. ~e zünü •Namahrem» gibi sakın- - Bir türlü peşlerıtıı ~-
meli , Hasanm bir buhurdan fi- ten bu büyük şehit vatan hav• ne kadar erken kalksam gene çeken Hacı olacakaa bütün Ana nı er n en •y.a ta .ıorunce ır ıruyor?. Bu kadın eve gireli ten- yam.azlar ki.. QiiJteŞe ~ 
bi tüten ve ciferlerimi.%e ferah sının en ziyade karardığı gün- onlara yetiımek, onlar gibi ol- doluda hacıdan geçilmeyecek az şaşaladı galiba ki : cerede aş kalmadı! Her gün ka· ğrz... . o<ıs.J'.J 
veren kokusunu almalı. /erde milletinin kurtuluşunu aş- mak güç. Akşamlaym yatıyor- demektir. Amma yırtmaç oğlu- - Ne o hocanım?. Böyle er- zanları ateşe vuruyonun. Erte- Diye bir iki söylendı, rs. IJY 

Onun bütün ejyaaıru ifneden kının nuru!11a bulm'!ş~u: Bu i- lar, gece yansı kalkıyorlar. nun sakalı da yüzüne öyle yakı den ayaktasın?. si güne bir kaşık bir şey kalını- l~~~.ya başladı. sofi il'" 
ipliğe bir odaya topladım: lihi •Ek bızu:, hepımu.ııı ... ve.. Sabah ezaıu okunurken en şıyor ki! Top siyah bır sakalı Dedi. Zaten evin içinde bunu yor. dondu: S ıı &e/ 

_ An" ha K bu- karanlı~ yolumuzda. bize ıplı geç kalkanı bile ayakta. Emine var. Kendi de esmer. Siyah, iri dedi kodu ediyorlannış. Yok Bu sözlere üzülmedim değil. - E .. HO<_'.anmı; ~'io' 
d ~ tun.· u:ı:wn olan daıma o dur. . ......... bir saniye sonra geldi: göz .. Uzun kirpikler .. Esmer, geç kalkanın kısmeti kesilinni .. Üzüldüm amma ne yapılır?. Ca zırlansana baga gıtıl1 ,ıı 

na 0 
• • • • ·.Türk! Şimdi. zalerile biltiln - Hacı ağam namazda... gölgeli, yanık birten .. Hoşa gi- Sabah namazını kılmayanın bü- bil kadın. O kentlisini değil bir sun?.. . ı fııı f 

De~. O~· y~ız bir «Ki- dünyayı ~ydınlat•!_I· ve zencire Dedi. den bir cComposition» oluyor. tün gün işi rast gitmeı;mi .• Da- z~h?İyeti .~e~.~l ed~yor. Düş~n ~edi .. Bu ışabah ~:ı-ıırıı'' 
he• değil·· Bır muz_e d~ .. Aşkı- vurulu 11}'/letlere ornelc olan b~ - ~eki... . . ~aten boyu,_konuşması, sesi, ~a ha bilm.em ~eler de neler?. B.un- gı~~ bu d~§U!1uşlen de tepel~ye- ~e~mlen? geç k~l Beıı: ·dl'~ 
rr.ızm muzaffer oldugu gun ner- aşka daıma sadık ol, her sevgı- Dedim. Bekledım. İki şeye fıf dolgunlugu, huyu, bodurlugu !ar benım bır kulagımdan gırer cegız! Muraı olmaksızın daıma sınırlendı ne oldu.. · f 
dn olursam olaJ:'Ml~ gelece~im ne ondan kat. Türk! vatanı bu çok sinirleniyorum. Biri «Hacı da ayn bir ahenk! İşi gikü de öbüründen çıkar. Hem bütün bu mücadelenin merkezine doğrul - Bağa ben de 1111 ı 
ve ~uraya kendı ~elımle şu kıta- ~uduts~z. aşk .. ve ortak. imanın ağalıkıı öbürü «Hocanımlık!» ev kediliği. Ayran elden, su göl- laflan çıkaranlar gelinler. Ge- gitmek. müşkülatı göğüslemek ğim?. J'[Jıf Pp 
beyı yazıp asacagım: oz eserıdır. · · · Evin içinde admu h~a:ıım çı- den .. dedikleri şey tam bunlar- c;en sabah kulağımla işittim. Kü lazım! B 
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oı·,·e~·,·a11111 lıali~ \[orina halı<i·ı 
ıa~ 1· l .. " 1 ·· 1 kt'? 

y ııı· ı~u tı a ('fll~tın u nuır a BA IK YAGI G ıvet taze ol:·rak gclıniştir. 100 kuruşa kiloluk 
şişelerde Hı\SAN ECZı\ DFPOSU toptancılara 
büyük tenzilat . 

' 

.__., .......................................... _ .. ..:ıı ______ ...ı ________ __ 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek 'çin düşünmeyiniz 

Ve bu ınuaye~ ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

ELEKTRiK ŞiRkETi 
.. tün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize 

MECCANE 
T11ra11a11:tıı 1'11111 ... a81ı: ...... ....._ en eon model al 79 ı1 lı c P sljlc 

tı w ua111tı •-* lllr • ., .... ll:nı •••s. 

n•-cbetle alitt beytiycnizin muayenesini temin edebi rrsiniz. 

tamirat Meccanen diterleri Mal olduğu fiatla icra edilir. 

SATiE 
ı Tesisatı elek:trikiye Türk Anonim Şiri-.eti 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. 
Metro han, Tünel meydanı, Beyoğlu Elektrik Evi, Beyazıt, lstanhul 

:--------------------------------------------· 
t ~tal ıoıneını mnaviBliği inıttbanları • Ticarett BabriJe metle i alisi ınMOrlüğün~eu: 

Uç ~:af. IUÜdiriyeti UIDUmiyesinden: ~eş.~~evel~ oni~~i Cum~r -:ı:-aıip ~.la~lann Teş~ni.evelin bi 

t ve fctt14 Muavinliği için icra kılınacak müsabakaya ait şe- tesı gunu tednsata ıptıdar edı- rıncı gunune kadar ıstıdalarına 
İttıti~ôltn: leceğinden talebe kayt ve kabu atideki evrakı rapt ederek Orta 

l -- 't.t d~huı şeraiti: li!11e başlarun~ştır. Mekt~~ n~lıa köyde Çırağ an sarayı ittisalinde 
2 -- Si~tibi filiyeden veya orta mekteplerden mezun olmak, rı ve meccanı olup sefamı tıca- kain mektep müdürlüğüne mü-

.3 -- !' 1. 
1 ıı den dun ve 35 den efzun olmamak, riyeye kaptan ve makinist ye- racaatlan lazımdır. 

n a 1Pler · · · d · ··k kt' 
. 0lunınaıc .. lt\emurinden olmadıkları surette me~uriye~e_ ta- tıştır~r ve .. ere~e~ . Y'.11 _:;~ . ı~. ı - Hüviyet cüzdanı, 2 _ Aşı 

~ ~uıUtutıalÇuı nıemurin kanununda muayyen saır şeraıtı de 1:a~~ıl mud.~etı ~~ısı talı ı~- şahadetnamesi, 3 - Mektep tas-

.ı. '1ıple k. ~ı alı olmak uzre dort senedır. diknamesi veya şahadetnamesi 
!ıı~karad r tarihi ilandan itibaren 30 Eylılı 929 akşamına kadar Ali birinci sınıfa liseyi ve tali bi .. . · 

~ ~diti a. l!:vkaf Müdiriyeti Umumiyesine ve İstanbulda Evkaf rinci sınıfa lise dokuzu ikmal 4 -:- Mazı_ıun v~ muttelum ol 

ı..c'k !retıne baistidaname müracaatla kaydolunacaklardrr· Veri- eylemiş veya o derecede tahsil ~~dı~ma ~aı~.polısç~ musaddak 

"<t\>cçı/U~aliere muvazzah adres yazılmak lazım geldiği gibi J gördüğü alelusul tasdik edilmiş husnühal ılmuhaben. 
llıııkteıj:Uti evrak ve vesailı: •ureti musaddakalarmın da raptı talebe ahnır ve liselerin onuncu 5 - Veli veliyelerinin musad 

1 -..... !'<l·~· on birinci sınıflarından müna- dak imza suretleri tı-4 adet kar-

~a1tag1 ~~s .tezkeresi (memurinden olanlar için tercümeihal kale suretile talebe kayt edilir. tonsuz vesikalık foto~raf. . 
~ ...._ .,, "i!fıdır.) 

tı ıst· • erciitn 'h . 
lıııı ılıdaın eı al varakası {memunnden açıkta olanlar ceva-
rıı ~ karan almış olması ıazım geldiği gibi memuriyette 
'ltuı Oldş klanlar mektepten çıktıktan sonra negibi hidematla 

Tütün Eksper kursu 
Tütün in~isarı umumi i~aresin~en: , lıııtdatı. u !arını ve hukuku siyasiyesine sahip ve hüsnüahlak 

~·-~eyl" ~~up ınuhilli haysiyet ve namus suç ve alelıtlak ağır 
~erecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkilm bu- Tiıtiın inhis:m idare! umumiycslnce küşat edlldljti evelce il&n 

~lıu Ve han . v~ ecnebi kız ve kadınlan ile müteehhil olmadık- edilmiş olan kurs için ~imdiye iıadar müracaat etm · olan tallpleriR 

Ilı lttıı.di · gı liaanı.ara ne derece vikıf bulunduklarını mübcy- kısmı azamı vesaild Jlzimeyi ihzar ve ita etnıq olduldnından şehri 
~ddaıt ~alarmı havi ve ziri mahallesi heyeti ihtiyariyesince halin gayesine kad:ır atide mürakkam vesaiki Ortıköyde kurs l\IU

~ ıı.ır 1~ beyanname ile mektep şehadetname veya tasdik- dUrlü!!;ünc ita ve \trll'cmiş olanların miısabalı:afa kabul edllmlye
Cib· ...._ beetı ~usaddakasmı raptedeceklerdir. 

ırı '" llıu k ~-•-- cekleri il n olunur. 
• Ce ask .~n anununım 4 üncü maddesinin (h) UJUası mu-
~~' l'cf~lıge ~t vesika (memurinden olanlar ve olmıyanlar) f - !\lus:ıdd:ıl.. nufiis tezkeresi sured veya aslı 

~(llıij"it ş V~ifesin.in icap ettireceği seyahate ahvali sıhhi· \!- ~lektcp ~ahadctnanıesl vtyı omı tah·iii ikm 1 ettlğıne ia!r 

Qltı\ 11) ftk~lduguna dair memurin kanununun 4 üncü maddesi- maarif idarelerinden musıddak resmi vesika 

~r,anıar) t tnucibince sıhhat raporu (memurinden olanlar ve 3- Mahalle "e)'!l kanyesl ihtiyar hey'etinin Polis .,,eya Jandarma 

. \itıı~ dairelerinden musaddak hüsnühal şabadetnamesi. 
~ia ~ıg da~ tahriri ve şifahi olacaktır. Tahriri !asını 4 Teşrini- 4 - .ı kıt'a ,·csika fotog-rafları getirmeleri 
~~aıııde İsta nlı:arada ve lstanbulda ve şifahi kısmı da ı ı Teşri- -------------

'ttır. nbuida ve ı6 Teşrinisanide Ankarada icra kılına-
ilhtirt . 

'\\ ittin t:tihanda aldtldan numaranın yekanu tertip olunan 
l'tı1&fnıdlrı numara on itibarile mecmuuna isabet eden mıkda

aı,,_illıtir( · ~un olanlar şifahi imtihana kabul olunmazlar. 
~taktır ltnübanda muvaffak olanların isimleri gazete ile ilan 
''lb. . 

•e I> .~ı asıt 3 . -!~ 

Pa!ftÜn 
Pouc/,.a 

~ ilb.illthlt O liradır. Buna ait tahsisatı fevkalade ve uzaklık W ..-,[ 
filtaıı lle).>ahatt ı1n1ını ala<:aklan gibi merkezleri haricinde vazife- ~ .fiY - • 

Harp Akademisi 
kumandanlığından: 

<1455) numaralı Askeri memurlar kanunu 
veçhile hesap memuru yetiştirilmek üzere 
Harp akademisine mülhak Yüksek Levazım 
mekte inde dokuz ylı bi tır. 

ezkür kanun tevfikan as p 
memuru olmak istiyen ihtiyat .zab·t e ·nin 
lstanb lda ve taşra ki büyük uman-
anlık makam ha istid müracaa rı 

EN iSTIFADEU 
KAMYON 

ğlamlılc kuvvetli mot6r, ve az İf(ctme masarifi ... 
Bir kamyonda bundan iyi evsaf bulabilir misiniZl 
DOÇ kamyonları memleketimizin her tarafında en anı:alı yol

lara tahammül etmek ve en dik yokuşlan azan1i yükle kolaylıkla 
tır.11annıakla şöhret kazanmıştır. 

Yedek parça teşkilatımızın mükemmeliyeti sizde de takdir his
leri uyandıraca 1·: tır. 

Kamyon alınadan evel DOÇ ları tetkik ediniz. 

TürkiJ e için Umumt vekili 

Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekası 
idarehane ve satış yeri : Garaj ve tamir yeri : 
Beyotıa laft.IAI caddesi No 168 Ayazpaşa jandarma karakolu b&fla4a 
Tdefon Beyotıu 742·743 Telgraf : Tatlı:o Telefon Beyotlu 1755 

Taşra acantahkları : 
ANKARA : Zabıtçı Zade ve şeriki DIY ARIBEKIR : Pirinççi Zade Sıtıa 
ıZMıR : Mahmut CelAlettln Bey Nedim ve Edip Beyler. 
KA YSERI : Muhaddls Zade AllmBey SAMSUN :Esat Efeadl Zade Seyyit• 
ADANA : Muharrem Hllml Bey Bllll Bey 
OAZıAYINTAP:Oilze!BeyZade Hasan it OIRESON : lsmall Zade Vahit ve 
TRABZON: Hacı Abbaı ve mahdumlan Şilreklsı 

BURSA :Naıuhl Esat Bey ISPARTA : intibah Şirketi 

' 
MALATYA :Badılı Zade Tahir Bey 

h~ı~ alrrtca e bulunduktan zaman harcırah kararnamesine tev- •. :.~.· _ ~!j;i;PJM As K R U.ü 
~lltıa tı'l§ Yol masrafı ve yevmiye verilir Evvelce memuriyette . 

~~t~~~::::~urinkanunumucibincenamizetolarak Yüksek orman mektebine 
ıııutııuha1t ve nızaınat -Kanunu medeninin tesis bahsi ve memu OSYQN k d • k b 1 •ı• 

h;ti ~Utı~tı, ~~murin, kefalet, maaş, ceza muhakemeleri u- l ay 1 a u şeraı 1 
~cı "e ilci~ bınnci kitabının sekizinci ve ikinci kitabının kolonya S~u 90; 
>-.,.e:tini ın·~ fasılları, muhasebei umumiye, damga resmi, 1 _ Türkiye cümhutiy~ti tabasınl riye ve tisaniyesi tam ve nevakısıl üç kıta vesika fotograh ile sıhhat 
~Ultu e, llıiin~k Ye ha~crrah, memurini mülkiye tekaüt,~ mü- ~ dan olmak. aaireden beri mcp ve harekete ve raporu. afı şahadetnamesi, hüsnühal 

~ ilVnjy asa .. ve ıhale kanunları ile kanunu medenının hu- r*; "'"' 2 _ Müddeti tahsiliycsi üç sene- rükuba ve niizüle mütehammil oldu· a_ıa•bat~sı, .ve enson bulunduğu maa-

1" illu!llat~ ivke mu~ellefiyetl~ri bahisleri.. _ .,"" den ibaret olup leyli ve mcccanidir. ğunu müşir tabip raporunu ibraz et- nf vekaletı~den müsaddak tis~ şa-
'>, . Ct\ni iktı trsadıye ve malı ye ve hesabıye; 3 _ Sinni on ~ekizden aşağı ve mek. hadetnamesı ıle nuluı teskcresı ya· 

1•1to sat ve us J.. ali ( !'' 1 ) h (f yirmi betten yukarı olmamalıdır. 6 - Tam devreli Llıe mezunu nmda bulunmak. 

tJ nto ni be u u m ye ma umatı mücıne e esap a 86, Faube. St Honorı · (Parla• 4 _ Hüsnü ahlak eshabından ol· olmak ve yahut o derece tahsilde bu 9 - TqraJan gelecek bikes tale-

İt \f

6
Ulij d~ft 

8 
• t ve tenasüp, ve şirket) mebahisi. en face l'Elys <• e duğu ve hiç bir güna cezai müstel· Jundu~u Maarif vekfile~":>den n;ıusad benin masarifi ıahiyesi mektepçe te· 

C heg ba erı v~ evkafın usulü hesabisi (kaydi muzaaf ve ba· zem ef'al ve harakatta bulunmadığı- dak Lıse şehadetnamesını hamı! bu- min edilecek ve derslere başlanacak-
t_cartye) Türkçe kitabet. "' mübeyyin mahalli zabıtasınca mu lunmak.M lrt b •·- ld ,__ tır. 

r - ll --~~~~!!'~~~~~-~~~~~~~tiİ. · · · · ba 
7 

- e e e .... yt 
0 

u .... n son- T ı· 1 · b' T · · J 929 

Ş 
....::y ve Nchart - Kız ve Erkek ·~·ıııM••4~~ •addak hcyetı ihtıyanye mu usı· ra mektebe dahil olmak . . lba - a ıp erın ır eşnnı eve 

l• şl • T kk L -- - - --- nı hamil olmak. taki şeraite tevfikan kat~fu a~ild.;.; tarihine kadar Büyülcdere Bahçe kö-

·' • l era i isesi KARON - iman kllaphanesı s - Her türlü ileti eınrazdan sa- musaddak kefalet senedi ita etmek. yünde k.iin mektep Relrtorluğuna 
tdıı~"ll, ıfk • orta 

1 
Beroğlu Tünel meydanında 25" tim ve bilhası;a kuvveisemiye, basa- 8 - Mektebe kabul edilmek için müracaattan. 

~:!~drisa~al ~~;::g·v:; b:;~~:·:;n:y;:;· kıyd Devlet ~eıniryolları YI limanları umumi i~aresin~en Dr. Ihsan ..__ı 
l'ıl Haydarpaşadıın Cuma, pazartesi, Çar~amba ve Ankaradan Cu- ÖkSÜfÜk SUrUbU 

Şantaşı - Halil Rifat paşa konağı marcesi, Salı ve Puşembe günleri hareket etmekte olan 6fl06 ve ÖksUrUk ve nefes darlığı 
• ... Tal. B. 0.2511 5/ !05 numaralı sür'at katarının 1 Te~rinicvel 929 tarihinden itibaren için pek teılrli • ...... • ....... ~H~••• her ı:ün seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilan olunur. ilaçtır '4 

Darüllünün ~uiuk f atiiltesi umumi tati~lilin~en: 
Hukuku Hususiye, Hukuku Amme, ve İktısat grupları Mü

derris muavinlikleri münhal bulunduğundan ilan tarihinden iki 
ay sonra yapılacak münakasa imtihanına girmek isteyenlerin şe 
raitini Fakülte kaleminden öğrenmeleri beyan olunur. 
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Devlet nıarnaası ımıdürlü~ün~en; 
suo 
;JOO 
200 
500 
500 

Ayo \ i .. ~1t: le.o 1ın mıruken 
cif 

• ·ıyaf'> 
\ ı..,nc 

cftı 
ıarm• 

• • 

••• 

~lik 1r c cin t:n ı.k .. \a go·;;trrı\:"'l bir. 3\ak ko\un ''bin 
avak \.;lr.ı1a marukt: .ı. mu ... aa. nkK.ırıda 11\'1 • n ırı naki.i .. aJa .. cn1ı:n fiat 
yÜkst:k gclrüldüı1;ünc..ll'"l ~lnlllcn muııal..1s.l ıl:\nıııa karar \Cl'ilıncklı.: Lalip 
olanların .ı 1 Eılul 9~9 ırnh ~c rnü,adit >•lı güniı t Jh da maıba:ıda 
müreşekkil müha~aat komi~'< nu ıı \C t-ırtııanıc\il ıronnc:k l!'tcvcn1crin "ıcr 
gtin muha>cb<\e murıcaaıl . · 

Devlet ~emir yolları ve limanları fünıııni i~aresin~en 
L ~ r !\om ıt harn UZlit-ıtle 1 ınarlır. .\lt·ı d:ı'l ı't'"' onları 

r ı<ıııd.t .ı'l.'i inci kiloınctrcıda ı ak ta~ocaıı:ından 1 .'iOOO \1 .ı lı·t 
st ir ac kapalı zar[ u>ı:' it ıP cıak ı a ı 'az oıunınu~cur .\lur..ı
< ltı k,rınicvycl 92'1 çar~~nıhı ~· ,a,ıt 1 tı J; llt\ let dcııı -

\Ollrrı 11 rı:ı>ında \:tpılacaknr. \iunr.~a>aı a i<tir.ı cdea~leriıı teklif 
t lcktupı u• ı ı c mll\ ııkkat wır ınaılarını a\nı gurdc >;ıat ı s .. ıoa 
auar l 'lltorr mudıırlu~ kaJ, ı \ C'rmC'lcr. 'lzrınıl r. 

Ta ıplcr rnunakasa >a'tııamdcr· ıı iki lira ıııukal'il ndc \nl..arada 

z:tdt biraderle"" 

2tl0 
1 elcfun (,ıanbul 

. \)\' \' \l'l'RI. \RI 
• • 
zmı r postası 

Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN \apuı ı 
L\lııl 

20 inci PAZAHTESj 
guıın l!ı <la c;aıat• nhcınıınd•n h.ırc· 
ketle lzmire 'e <;arşamba ~unü 
lzmirdı:n ı .. tanhuıa harcktt cdt!r. 

(,nlat.ı (~ümrı.ik kıtr~ıo;ınd! ."'iit' 
Fra.n~ z h11nındı 12 numarada. L1 mu
mi ıLanuı1ı~ına nıüracaaL 'J"clcfon 
lleı·o~lu: 1041 

Mesajeri Marltlm ve Pake 
lunıpanyalarının vapurları ile 
Güzel sayahatler ıuha'd .ıt dairc,iııdcn l\onı.. 'c l lııydarp:ı~a ı~lt·tım·krindcn 1 !er h:dü •· \la ·,,Ju .. ) a ha

-----·---- 1 rl·kct eden \ ı url l ı c \·c ·a· 
tc .. 1ri. ukhi' rlcr. 

aarif ~ ~ 1 e : n de p.ıh limanlarını d:ıhi ı.~rarlar 
' \",... ~ l n: Tal' il.it ,1l•naı.: !Zl'rl' ı..:ır:1kin de 

c;azi \(; ınu ... ıJ...ı 111 il ı t ı.: ı l1alııli t .. ı. dl a ait ınL . nın 
~.ıl ~unu ~ :lt l S ~ t.: h.:Tdar tlhır .. c~i l 'J c~rirıc.:\' ı. q2ıı 

diln11~tir. 

.ı .ı 

2u t 

\ L -:~irL ... ına ınu
l lPlP. . (\_~t.'ı•J.1 [ L~ng.u . 

.... u+ - · .. u~ 

Merkez Acentas~ Galatı köpril 
>ışınd•. Beyo~'I 236l Şube 
accntesı: Mıhmudiye Hanı altıtda 

l<tanbul 2740 

Mersin sür'al posluı 
(MahmutŞevketpaşa)vapuru 

ı Tc,rinc\cl ~alı 12 de Calata 

rıhtımmdan kalkarak ('ar~am
ba sabahı lzmirc 'c ak~amı 
izmirdcn hareketle Antalya , 

•\Jaiye, :.\ler.<inc ı.,>idccek w 
dönu~tc Ta~ıını. Anamor, Aıa
i ve. .\ ntal ya, 1\ ıı~:ıda>ı, iz mire 

l;ltrt\\ ar!'\k ~c cccktir " . . 
-

TRlBZO~ BiRi~~i rosusı 
(("L \11 iL Ri\'ET)vapuru30 

Evllil l'azarte,l l 2 de C:alata 

rıhtımından hareketle lııl'lıolu 
Samsun~ ( ~ircson, 'l'rab?.ı ın, Rize 
l lcıpaya g-ükcek ve döııu~tc, 

Pazıır iskclesivlc Riz~, Sürmene 

Trahl)n • Tirebolu, Circ~on. 

Ordu, Cnye, ~aınsun, lııcbolu, 
Zonl'.uldaga ıı~ra yarak g-cle~ek 
tir. l larckct !(Unti ytik kabul 

olunmaz. 

lyvalık ıür
1

al poslası 
< \ kr,in)' apunı 1 tc~rinicnel 

Salı l 7 de ~irkeci rıhtımından 
hareketle (;eJibcılu, Çanakkale, 
l\u~ukku~·u, Edremit llurha

niyc, .\\"\ alıp;a v;idccck \'C 

dömi<tc mezkür i;kclclcrlc bir· 
!iktL ' \ltıııınll'~·a uj!Ti\ ac·aktır. 

1, ( .elihohı 'ı.;in rtılnı;. \'Oltu 
alı.', . ıı a!ı· ın:ı.z. • r ,.. . ~-- .. 

Maarif vekaleti tarafından ka· 
bul edilen programa muvafık 
kitaplar Türk Neşriyat yurdu 
Sark ve Maarif kiltiiphanelerinde 
hazırlaıımıonr. J\lekteplere, mual
limlere ve ıoptancılaro levkallde 
bkonro \'C teshil!\• v;tpılu· 

.......... llll!'llİlmll!!m ... 

Ziraat aletleri 
Bur'" Ye lstanhul depolarınd• 

bulunan l.thistan fabrikal.ın ınamu
lanndan tek ve çür demirlı mükcm· 
mel pulluklar gavct ehven f-atla 
satılıktır Galatada Gümnik karşısın
do (hakimyan hanında Türkiye ile 
'ricarct ~irkerine mUracaat 

ı\1.UHASIP aranıyor 
Tecrübe görmüş bir muhasibe 

ihti\'aç \'ardır. '\. T. rumuzil"le lsıan
hul \"eni j1<1'tahane 176 «ı kutu 
adresine tahrireıı ınllracaat olunması. ........................... 
J)r. \ 1

. Sırtll\'a11 i , . 
Helsıııı;ul.luıı;ıı, frengi, prostat, 

ademi iktidar Ye idrar vold:ırlık 
hastalıkları ;·ııı usul (_Jirnı<rmi) 
elektrikle tedavi eder. 2.\ saate 

• • • • • 
ı 

t kıdar zührevi hastalıklardan te : 
• hafluz. Sirkeci g,,,..,, ı_ • ., .. ,rnda • 
~ .... "\' rni Tilrki ı t ll1n 1 İ! •••• ~ 

-· NİHA YETıı:ımm• 1 ~ık hanımlarımızın >abır<ı !ıkla 
bckhlikleri 

M 44 MAR'\4LI 

irE~ti ~~H!Pt!H 
~rİ!r.ı~ Başlu·1 1n ı~azalarda ~a· 

ıdınJk,a l ,nu•rl dtp,ı'L" l<ıan· ı 
bu11'al:ta ... ıh: ( 'r Jit 1 Lın ~ u -1-8-49 

PAZAR 
29 E)'LÜL 1929 

! · lstanouı Hilalia~ıner nıer~ezin~en: . ~ 
Ol fclıll<etzedeleri için mubayaa ı mukarrer 37590 kilo san ıııı·., 

çuval içinde ve paket halinde çürük kokulu ı variya olmamak. ' 
bulunmak vt vıpordı teslim etmek üzro kapılı zarf usulJle ıııuP 
konulmuştur. ~ 

!tasına talip olanlann Teşrinievvelin ikinci çarşamba günü ıut 0 

kadar yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve numunelerini haıniJ•P 
zimlze mıiracaat etmeleri. 

........................... 

i TİYAT.HO : 
'c : 

S/NEMA!.AR ! .......... - .... -......... . 
DARüLBEDA Yİ 

Birincı teşrinin birınci salı akşamı 

başlıyor. ilk temsil :\lany Dugan. 
~--

Kuşdili l lilftl tiyatrosunda 

Komik Cevdet bey 
Bu ık~am Facia 2 Perde Alil 

san'atkdr se[ahetin neticesi komedi 
3 perde. \'arın aksam Pangalcı riy•
rrosunda. 

Komik Duınlıullu !sınai! Ef. 
tlu gece Şehzadcbaşı l lihl >ıne

masında Caıclhan hofız Burhan il. 

BiOKS 
SABUNU ., 

• erı 
Bal, lanolin ve gııs ,1 
saye >inde istihzar ' 

Fujer ile ta'tir 
edilmiştir. 
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