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l Tafsilat son haberler sütunundadır. / 
ltuv e ngıltere ve Amerika 

~'dır ~tlcrı meselesini konuşa- R . ~. Gazı· Hz. 
'"'t•y' uı~ıdcvimasabaşınage- unı ı)atrıg1 
lıel.ip~ul~.'dcali değil, kupkuru .{ 

"&tan h -~· Lon~ra hükümeti, Wa- ., ..Jt" 
Otfaıııı u Cımetının büyük bahriye ~ 

Jcu in n~an vazgeçmesini istiyor ; ,,..-
"'tiıı•· gı tere Amerikadan daha az . "ır ve 
Yonıar .k.gcrek kendisi gerek do

'1tıııda b.' ı Anglo-Sakson devleti 
Ilı ctıııck:r ~arp olmasından tedeh

-~ a.,. llu f edırler. -Monde " 
'<ıı ""'1tl k . .. ' "•ru a endı kendımızi, her-
'. gibi '::Un her köşesinden yağ

>, ı:a{ ı:arak, kontrolsiız ve ten-
' tı ıiı •:elcrimize geçen sulh edc
Uyoıu/;ı~dc biraz düşündürmek ' 

n i•Ie . Ylenen nutukların ve ya
r. T tın dı• ., il • 
·• tebliJı: . • yuz ınsana artık 
ır •ata e~ı olmadığı hissini verebi

h;ıyaıı n aşları harp kadar tehli
.\srı ere •cvkcdebilir. 

rn~ın e . 
, n b' . n temız sulh taraftar-

•• bir kit:~; bu yakınlarda dört cilt
'11 WeUs•r turkçeye terceme olu-

51· c~1!tr gib'ır. Büyük harbi bir pey
al. orı Ugu gib/ ~aber verenlerden biri o 

ed · '1,ı~h atan' 914 de şu meşhur sözü 
.. llreee1t,> da o dur: "Bu harp, harbi 
·niP · Gene . 
ı.ı.ı )e değil ~f"~ adam yeni bir harbi, 

t ·~ buıı:ü~k·· ç hıırbi haber vemıek-
1~Y•ti }{ ~ aulh çrfrmın, Akvam 
.. ıtiliıı,;r ~ ogg misakı ve bu çe
/"l.ırıağa ç ğrı~n ancak insanlan 

1. •lt;ıntad Yaradıgını söylemektedir: 
~•k lı:oıa~femek iıter gibi sulh is
! 'nıelı: ha ır; ancak onu tahakkuk 
~lı: nıtsel~ka. bır. i§tir. Nasıl zihni 

Ut doy ı U>erıne teksif etmekle 
tb• UruJ 

tir ı nıenet aınazsa sulh hevesi de 
~· Çetindir~'· Asrı sulh yolu ıert
t ç tatlı k • ırkaç hoş beyanat, bir 
aırıı, Onfera b' 'k' . tııcu .ve <ih .. na, ır r ı ahıt de-

iıın e'.ın; atı:.,"..ıumul bir sulhün te
d, ~ıllıdiki d ga kafi değildir: bunun 

' u devı eyJetlerin hüviyetlerin-
2ı~dıfilürıe:~ıerin istinat ettikleri e
' B r." e derin bir ihtilfil li

u oat 
•hıta 11ları W 
•ansı g llıtcı;,; ella'in Berlin'de Rei

kr an illıy0,:de verdiği bir konfe
hn ~· rııisaı illa z. Wells Kellogg mi
lilıc;0"1etıeri '•le, bu ahdi imzala
ı.,~nrııa rııan l 92g ve 1929 seneleri 
:lir • lllaarafın sraflarını nisbet etmek 
q1' hS•bep ba . a~ttrğını göstermekte
~ Udutı Sıttır: "Bu ahdi yapan
b; llıi;81 ~_rı müebbcdcn tespit edil-
i~ ~iinya~ ıl devletlerden mürekkep 
() •gin; a)u~ başka bir dünya olabi
di~arın lik 1~rına aığdrramıyanlardır. 

Londura'dan //alkan ellispres Slrkecl'de hiç durmadan 
Adana'ga doğru yoluna devam edecektir. 

Herşey bitti, Şirket 
işe başlıyor 

Şirket biitün tesisatı kendi parasile 
yapacak, 4 ay sonra işe başlanacak 
Aktarmasız nakliyat başlayınca 
nakliyata ait fiatlarda yüzde 65 
nisbetinde bir tt:nzilat olacak 

Avrupa ile aktarmasız tren nakliyatı yapmak üzre Sirkeci ile 
Haydarpaşa arasında tesis edilmesi mukarrer Feribot tesisatı 
hazırlıkları bitirilmek üzredir. 

Bu işi deruhte eden· Belçikalı kumpanyanın Istanbul teşkila
tına memur ettiği mütehassıs direktör bu hafta içinde şehrimi
ze gelecektir. 
Kumpanyanın Türkiyede acentası olan Beynelmilel nakliyat 

şirketi mümessili M. Femandez dün bu hususta bir muharriri
mize atideki izahatı vermiştir: 

Aktarmasız nakliyat nasıl olacak? 
- Sirkeci ile Haydarpaşa arasın·ı 

da feribot nakliyatı için tahsis edi· 
lecck (2) vapur üç aya kadar bura
ya gelecektir. Bunlardan başka ihti
yat olmak üzre bir Yapur daha geti
rilecektir. 

Vasilyos dün öldü 
Çarşamba günü Bahklı'da 

defnolunacak 
- --

On beş günden beri ağır surette 

Bugün ı\.ııkara ya 
avdet buytı

ruyorlar 
hastalanmış olan Ruq> lıaşpapazr 
Vasilyüs Efendi dün ıaat on ikide lstapbul, 29 [A . .4.J 
ölmüştür. Relsicümhur Hazretleri 

87 yaşında olan Vasilyos'un rahat- garın şehrimizden Anka
sıılığı ihtiyarlıktan ileri geldiği an-
laşılmıştır. raya avdet buyuracaklardır. 

Son günlerde gıda alamıyacak bir * * * 
hale gelen başpapas, gittikce ölüme 
yaklaşan kalbini kuvvetlendirmek i- Gazi Hz. dün bir tarali teşrii 

etmemiş Sarayda istirahat bu-
1 yurmuşlardır. 

Bir köy yandı! 
BügDk evkaf inşaatından Bahçekapı'da -J DncD Vakıf hanı 

62 ev,20samanıık Bir mesele mi çıkıyor 
Silivri'de Celaliye .. --.-----
köyü büyük bir Mutevellıler ve Evkaf ! 
felakete uğradı Son ıslahat teşebbüs

snıvri kazasrrun CelSJ.iye lı:öyiinde }eri IDÜtevelliJerı·n 
müthit bir yangın olmuı ve biitün kö-
Y_Ün harap olmaaına se~biyet vermiı hoşuna gitmedı" 
tır. Y angm lıkender oglu Ahmedin 
evinden çıkmıftrr. Bu hane yanarken 
ateı etrafa sirayet etmiı, •aman!rklar Avrupadan getirilen 
da tutuşmuı, bir takım kollara ayni- mütahassıs 
mıtbr. raporu-

YANGIN FELAKET OLDU nu verdi, bir komls
ltfaiye ve~ti~n ol~aı yiiziin yon tetkikat yapıyor 

den yangın brr felaket halim almııtır. · 
Etraf köylerden yetiıilmit ve jan. 

darma da yardrm etmiı iıede ateti 
MOfevtffa 11aşpapaı Vaslliyos IÖndiinnek kabil olamaınrıtrr. 

çin doktorlar tarafından ~;ıpılan ••- . 62 EV İLE ... 

Mütevellilerin noktai nazarı 
nedir, ihtilaf nerden çıkıyor? 

ringalar kendisine hay;ıt vermeğe ka- N~yet Y.~~ 62 ev".! 20 IUllaD· 

fi gelmemi§ ve dün sabah ümit keıil- lı~ .~ır ~ç. d~kkıin yanc!Jırı halde sön HükGm,et evkaf işleri.niA kati •.u 
miştir. Dün sabah kil' 1 rd t 1 duriilebrlmiıtır. rette hallı ve etrafında bır çok dedı-

ıse e e op ana y· . . .. . h kod ı la h ı · f' 
rak Vasilyoa efendinin şifa bulması ırmıyı mutecavız ayvan da yan .u .a~ yapı n u me~e enın tas t· 
için dua ile 1 1 R 1 k mrıtrr. yesı ıçın Avrupadan bır mütehasara 

meşgu o an um ar, en- y 1• d" el getinnişt· M Le · · d k' b 
disinin vefatı haberini alın k .. _ anırn ma umatı un t grafla, .. ı. . . man rsmın e ı u 
teessır. im 1 d V .1 ca çof mdi~ Silivri kaymakamlığından Vilayete mutehassıs tetkıkatını kısmen ikınal 

o uş ar ır. ası yos e en - bild' . . . tmi f kat · · ld - · 
nin vefat ettiği dün patrik vekili Yer- irilmıttir. e .. t t. a 

1 
~azıyet~n ~k.'lg~·şe~ıl 

Evkaf umum mltdOrll 
Nlgazl Beg 

ted·''İ tib· rınce milletler gene iste
du~lcıer; g:?aşıyacaklar, tarifeleri ia
~~u gibi 1 ı Yapacaklar, her şey ol
~ P •tıııe~ a~~k: yalnız bir tek fark, 
· h~.~ktalar~gı v~d_etmek farkı. • E
'lirı . Ve •ta an. hırı bu devletinin 
o~ hile hiç b~ım• dedikl~ri şeyler 

Feribot iskeleleri de bu müddet 
zarfında inşa edileceği için nihayet 
( 4) aya kadar feribot nakliyatına 
başlanacaktır. 

Feribottan yalnız Türkile değil 
Suriye ve İran da istifade edecek
tir . 

manos efendi tarafından hükGmetimi- NASIL ÇIKTI .. ? m
1
.hu e kssı~ ar an muteşek ' l' ı . ır ıs: 

ze arzed··ı · tır' Öl tr. •. B"tü·· b' k'' .. har ed b a at omısyonunun teş ı mı zarurı 

ı 
ı mış . en pa ıgın cena- u n ır oyu ap en u yan k im t B k · •· d 

ze meras1mi Çarşamba günü saat on- gmrn ıureti zuhuru hakkında Vilayet b 
1 

• ıl :~k t u ~mısyon on guk n dc;n 
da İcra edilecektir. etraflı tekilde tahkikat icrasını Siliv- erı . e a ıı~a ev"?' etme te ır. 

Yakında metrepolitlerden mürek- ri kaymakamlığına tebliğ etmiıtir. Si- ~o:ısl'.on ~etıc~de b;{ rapo: ve pro 
l;ep Sinot meclisi toplanarak yeni pa- livride bir heyet teıkil olunarak tah· ı: ~ım ı"' 1;:et ~e . aşvekiilete ve
triği intihap edecektir. Fakat buda kikat yapacak ve mes'ulleri teıpit e- Je~~e ~ .;:,,, a omısyon~n~n pro 

her tarafındaki mütevelliler komis
yonun teşkilinden sonra harekete 
gelmişlerdir. Istanbuldaki miltevel
liler cemiyeti merkezi umumisile vi 
!ayetlerdeki cemiyetler arasında mu 
habereler yapılmış ve bütün vilayet
lerden intihap edilen murahhaslar 
şehrimize müteveccihen yola çık
mışlardır. 

Bunlardan yakın vilayetler murah 
hasları Istanbula muvasalat etmiş 
bulunmaktadırlar. .\ llıa!arıd ır otorıte tesıs etmemiş 

d '•l tuJh ır. 
talı: ~tıı, ko/01u beynelmilelcilik yo
l;ını. Unun i ':"0 politlik yoludur. An-
ı. '<tın Çın hep im. . b'· .. . oqb· Prcn . . ızın, utun ın-
lıııı 'Y•ler;ndesıplerınden, hislerinden, 
it n t•liy0r Bn ~ıyrılmrş olmaları ııı
)tıy~ •ata~ u ıdeaJ tahakkuk eder
~, Uıunde ~~ millet olacak, herkes 

· ıns ·• 1 . an sıfatını alacak-
.,_ tın 
.... , .••naı.c 
~ e~ıYoru ı noktasına burada te-
(,\la hıaıer; ~· Weııs diyor ki: "Ben 
'lıııı. llıanya) buvvetli bir memlekette 
ltıı (f Ynı de u kon!eransınu veriyo
'at;ı ngiltor:}ce miUi bir memleket
~! n •ıkr biıd gelıyorum. Krflannu 
llıt~1 (Fran en de fazla bir meınle
"'1 1 tlı:et 'Ii:') ~eçiriyorum. Her 
)ey; •tbiyeyi dekı bütün vasıtalarla 
buıı:n ku.,,,,;1 •ulh aleyhindeki terbi
ı,lirı;jıııct; h •ndırmektedir. İngiliz 
ttııı0{ri her a;p sevgisini telkin eden 
llıeti tedir. !~mandan fazla himaye 
di\; lt;ı Ve Fr gıltere, Alamanya, A
bi~d,ncaı; rn;~1~•a~a ders kitapları şim 
'arıı n fa21a b k.ın ve muhabbetlerle 
na •nCenıiyeti i'lıy~r, İngilterede ak
tilıy '•Ydaı b'ngılız İmparatorluğu
lı: s%~ ı ır miieueae gibi öğre
"la. Propa 

)ll,İi .~<reeck ga.ndaaına en uzaktan 
~nu hük·· tııilletler bizleri.ı. Yer
li,, nduranı urn ve nüfuzlan altında 
~.;i ~Uk!a~r hergün daha siWıla
'lrır ,:~l'İ.rlı:en "~.~er g~n harp terbi
'• on h •er~ 1 Urk mılletinin naza
~lı: ~ tehlik~ı~rına ?o~ru çevirmek 
l'ıııı1;ı.:'hu 01 nıkbınlığe sürükle
''laı hüyükınaz. Bıiyük devletler 
~ •d ta •oıe ınenfaatlerini daha a-
1\ı~L~<eJı: d~ _ına'.'tığa ve felsefeye fe
)ıl\i "'•ra gıldırler. Wells· "B"t·• b' Ve büt . . • u un 
"1tııı· q barb . u!' ahıtlere rağmen 
ııı,k ının do· a gıdıyoruz." diyor Bu 
t •ld gru çık . • 
Cııd; •n gel mamasını rateme-

ı~· 1/olunda m~· .. Fakat eulh fikri 
~. •nhlıkeler iY;::urken, yakın ve u
~ıı,tl Parına 5 en hazır, en has-
tı,~dcn b'g~ tetikte bulunacak 

bir d~~k kendimiz olduğunu 
a çıkannıyalım. 

lı\..ı.ç~FKJ 
\ın~?°kçJ1~LARA AMAN YOK! 
l\ıj .... , k .,ın men talU . 

~·~ıe de:~~nun tat~~katın:ıeh~:-
<ın~ 3 Uncu edılmektedir. Kanu
·, il hilhassarııaddesi kaçakçılar hak

)ade u kanuna ço~ ağır ahkamı havi
~l;ı,1 kaÇakçıhk gore 3 Ye ya daha ıi-
~t •Una ilhetenY~panlann hapis cc
"• '&un aklannda mu.,ak

cezaaı da tatbik edilecek-

Bu işi alan kumpanya İngiltere 
ile Belçika arasında da feribot nakli 
yatını idare etmektedir. 

Bu suretle vagonlar aktilrmasız o
larak vapurlarla geçirileceğinden 
yolcu ve bilhassa eşya nakliyatı çok 
kolaylaşacak ve ucuzlayacaktır. 

Nafia Vekili Recep Bey 
Mavna masrafı kalkacağından nak 

1.iyc ücretlerinde yibde 65 niıpetin
de tsarruf olacak, mallar bozulma
dan &evkedilecek, Londradan hare
ket eden yolcular biç vagondan çık
madan ve fuzuli zaman kaybetmek
sizin Anadoluya geçebileceklerdir. 

• FiYATLARA ZAM 
YAPILACAK MI? 

Anqdolıı ve .,,ark dcmiryolları 
U.nıüdürleri 

Haşim Bev M. Pashel 

Bu seferler her gün yapılacak ve yal 
mz eksprese değil bütün posta tren
lerine teşmil edilecektir. 

ŞiRKET NASIL iDARE 
EDILECEKi' 

Kumpanyanın şehrimizdeki teşki
latı sadece fenni işlere mahsus ola
cak ve işin ticari cihetlerini Beyne) 
milel nakliyat şirketi idare edecek
tir. 

Feribot Türkiyeye rağbetin artma 
sına amil olacağı gibi, ticaretin inki 
şafını da teshil edecektir.> 

Devlet demir yolları müdiriyeti u 
mumiyesile Şark demir yolları ida
resi feribot seferlerine ait tarifeyi 
yakında hazırlayacaktır. 

TiCARET HARiCiYEMiZ 
ARTIYOR MU? 

Beynelmilel nakliyat işlerile meş
gul olan M. Fernandez, Türkiyenin 
iktısadi vaziyeti hakkınılaki son mü
nakaşalara temas ederek şunları söy 
!emiştir: 

- Türkiye ile ecnebi m•mleket
ler arasındaki ticari nakliyat müte
kabi/en artmaktadIT. 

Yolcu biletlerine feribot için yapı Binaenaleyh esaslı tetkikata isti
lacak zam ancak bir kaç kuruştan nat eden M. fakarm noktai nazarı 
ibaret olacak ve ayrıca vapur bileti doğru olduğu kanaatindeyiz. 
almağa lüzum kalmıyacaktır. Tecrübelet, bu hususta bazı tüccar 

Bütün tesisat ve nakliyat masraf- tarafından ileri sürülen idiaların 
larım kumpanya deruhte etmiş olup yanlışlığını göstermektedir. Zaten 
feribot hükfimete mühim menafi te- böyle olmasaydı İngiliz lirası 20 lira 
min edecek ve bu hasıllittan başka ya çıkardı. Bu sene yeni gümrük ta
memlekete milyonlarca lira para gir rifeai dolayısile itha15t eşyasında 
mesini de mucip olacaktır. nakliyat yüzde yetmiş artmışsada 

Feribot vapurları her seferde on ay başından itibaren vaziyet nonnal 
dört büyük vagon nakledeceklerdir. hale avdet edecektir. 
# ın.ı ,, 11 . ı ı ıı.ı:ını~mırı;ııı ııırı1uwıımır11111M1111Jmll•ı11ıt. 

Mektepliler slltunu 
Mektepler açılıyor 

Artık mektepler açılıyor. Mllllyet küçük okuyucalan için bu 
h•ftadan itibaren bir slltun açmıya karar vermlttfr. Bu sütunda 
en gllzel hlklyeler, m!Ut manzumeler bulunacajtt gibi arasıra 
bilmeceler, mllsabakalar da tertip edilecek, mektep lı:arllı:ıtflr- i 
lerl bulunacaktır. 

Perşembe gllnll ilk yazıyı okuyacaksınız. 
Mekteplller "Utuou, sizin en iyi bir arkadaşınız olacaktır. 

u 111111amm111t111amrmı11Ji 

ı bir buçuk aylık bir meseledir. Rum decektir. ta 'ttı'haz. dmlanmk r~pho!"'kau usus-
. · · · 1 ı c ı ece nı aı rara mea 

m: tropolitler arasında rst~~kap ve en- ZAH RE DE YANDI net olacaktır. 
tn <'.11,ar !>"şlamıştır. Va~iliyos Balık- Yangında nüfusça bir zayıat yok· Komisyonun teşkili ve mesaisine 
lı lcılısesınde Rum patrıklerıne mah- tur; fakat yukarda yazdığımız zayiat başlaması miltevelliler arasında iti
sus mezarlıkta defnolunacaktır. husule ıelmit ve bir çok miktarda za- razları celbetmektedir. Türkiyenin 

Yunan emlaki 
Vilayete dün yeni bir 

emir geldi 

bire de yamru ıtır. 

Karadeniz'de fırtına 

Pek şiddetlidir, vapurlar dün 
hareket edemediler 

İcabında bütün Yunan emlatrine Evelki gündenberi Karadeniz'de 
vaziyet edildiği vakit gayri mübadil- çok tiddetli bir fırtına hiikümferma 
!ere yapılacak tevziat için şimdiden olmaktadır. Şimil riirgiırlarrnın teıi· 
bazr tedbirler ittihaz olunmaktadır. rile huaule gelen dalgaar ıenıierin 

Dün Vilayete bu hususta HükG- aeyriıeferine mani olabilecek derece· 
metten yeni bir tebliğ gelmiştir. de biiyiiktiir. Diin Karadenize hııre-

Bu tebliğe nazaran Balkan harbin ket edecek vapurlar, fırtına dolayıı· 
den sonra Yunanistanr terkederek ile hareketlerini tehir etmiılerdir. 
Türkiyeye gelmiş olan eşhasa ait o- Kaza olup olmadığına dair henüz ma 
lup da Yunan HükGmeti tarafından itimat ıelmemiıtir. 
işgal edilmiş bulunan emval ve emla
kin devairi aidesince tahakkuk ettiri- MEMLEKETiMiZiN iMARINA 
len bedelatı icarelerinin yekfinunun AiT FiLM 
tespitine lüzum görülmüştür. ANKARA, 29 (Telefonla) -

MüteYellilerin harekete geçmek 
suretile istihdaf ettikleri gayeler ve 
itiraz edilen noktalar hakkında ce
miyetin noktai nazarını öğrenmek 
istedik. 

[Mabadı 2 nci sahifede] 

Alakadarların da bu hususta vaki Amerikan, seyyah kumpanyalarından 
olacak miiracaatları mümkün olduğu biri memleketimiıin imarına ait bir 
kadar tevsik edilerek Muhtelit mü- film alacaktır. Bir komiıyon filme a· 

badele komisyonuna bildirilecektir. lınacak şeyleri tespit edecektir. Garip ve ş ay d . kk t 
Ankarap-:ıstası Cemi yeti Bele- .. • anı 1 a 

:ı;>ün matbuat ın;ressille~in•. gôa-
terılen Ankara m;ası fılmınden 

bir rfü~ 
-Yaus• · hifemizde-

diyetoplanıyor E. Ruştll bey 
Şehremanetinden: 

Cemiyeti Umumiyei 
Belediye bugün saat 
on birde ictima ede
ceğinden azayi kira
mın teşrifleri rica olu-
nur. 

BUG N 
2 inci Hhlfemlzde: 

ı- Dil anketi 
2- Son haberler 
s- Adliye vbklli-nlzln izahatı 

3 uncll sahifemizde: 
ı- Mahkeme intihilları 

2- Donoml 
4 Uncu sahifemizde: 

1- Hava raporu 
t- felek 
J- Roman: Aıt cılaeşl 
4- HlkAye 

Üç defa Atina'da 
casus zannile 
tevkif edildi 

Ekrem Rf!şt/J bey 
başından geçen 

macerayı anlatıyor 

Yunanistanda seyahat etmekte o
lan Türkler daima kaba Ye dürüşt 
muamelelere maruz kalmaktadırlar. 
Bunun en son ve en yeni misali Ek
rem Rüştü beyin tevkifi hadisesidir. 

Ekrem Rüştü bey eski bir suvari 
yüzbaşısıdır. Aıkerlikten istifa ede-
rek çekilmiş ve bazı A nupa fabrika- Ek •• .. 
!arının mümessilliğini kabul ederek . rem Ruştu Bey 
ticaret hayatına anlmrgtır. Ekremll. takıp edenler, deniz sporlariylc alakJ
yalruz ticaret aleminde değil bütün dar olanlar Ekrem beyi tanırlar. 
sporcular tarafından tanmmıg ve sc- Ekrem Rüştü bey geçenlerde kotra 
vilınit bir fahıri:yettir. At yarı,ıarınr ( Ma/ıadi 2 inci snhijede ) 



'·'fİLLlYET,, i~ DİL ANK.ETİ: 3 

Hariçten gelen sesler 
Bütün türk lehçelerinde 

alfabe birliği için 
kongre teklifi 

11111 .Ll\I·: r !'.\/. \ l' TJ:~ı 3il ı:Yı.L L 1929 

~---~----m-aııi.ııiı.. .. -.-.m.~-lliiıı.ı;:----.... ummam.'l~-...~---
___ H_A_R-İÇ_T_E_N_A_L_D-=ıJG-IM-JZ=---H~Aı:z:::ııB_E_R_L~E R ıı 

l~~~~~::;zı;:c:I-"-' 
•-u•ı•erede A.ImaJDlya-:a Cinde el çektirildi 
Başvekil gidiyor Tamirat Ruslara karşı u • • 

Amer~a büyük bankası Orduda İ<-;Ş* hazırlığı Acili ye vekili l~f.niıı g·azete11111.t' 
t . ı ı ğ d k b ı d \' t•ı·dı.bo·ı· ı· zalıc'lt Anketimize g~len cevaplar razı olmamız icap edeceğini sö- ne ıce er a aca ın an Miizakerata gelece aş a l 

arasında bazda.rı da ?'.ürki~e yliy~~·.. .. . . .. emin görünuyor haçta bati:./anıyor MOSKOVA, 28. A. A. - Harbin- Hı.kmet Beye hakı·mıer kanununa tevfikll~ 
hudutları haricınden gonderı~- Butu.n turk lehçelerının muş- PARİS, 29. A. A. _ Berangary- I' V den bildirildiğine göre Çin kuman-

miştir. Biri Rumanyadan, dı- terek bır alfabe .ka.bul ederek a vapurunun Şerburg limanında te- PARİS, 28. A. A. - Beynelmilel danlığı kıtaat için kışlık karargah- işten el "ektirilrniştir 
• ki l k bankaya ait teşkilat ile uğraşacak lann hazırlanmasını emretmiştir. T b 

ğeri Nişten gelen iki mektub~ medenı yazı şe. ını a. ma~ı ço. ve~kufu esı:ıası~da Eks'.'l~i~or ga~e- hey'ct birinci teşrinin üçünde Ba- Harbin ve Mükden şehirlerinde be- Kadriye hanım hakkındaki tahkika olanlara,- bu şikayet kimi~ 
1 bundan evelki makalemizde zı- arzu olunur bır şeydır. Şımdi- tesı muhabırlcrınden hırını nczdıne den Baden şehrinde Amerika murah- yaz Ruslar arasında muhafız kay- tı idare eden müstantik Hikmet beye' da olursa olsun - CümhurıY' 

kretıniştik. Bu defa da Azarbay ye kadar muhtelif dil v.e iliın kabul eden M. Macdonald şu beya- hası M. Gackson Reynoldsun riyase- dına devam olunmaktadır. bu tahkikat meselesinden dolayı itten kemelerinin kapıları açı~r. cJıt 
candan gelen bir mektuptan işleri için toplanmış kongre- natta ~ul~nmUJ~ur ~ 'k d tinde toplanacaktır. RUSLAR NOTA VERDl el çektirildiği hakkında son günlerde Medeni dünyanın hangı A 

. l 'b' b' a1f b k si - nı: tere e men a arasın a- BERLİN. , 28. A .. A. _ M. Hermes MOSKOVA, 
29

, A. A. _ Tas a- şayi olan rivayetler üzerine dün A- kilatı Müstentik kararma bahsedeceğiz. er gı 1 ır . ~ e. ~":~e ki bahri vaziyetin geçen üç seneye Almanya ile Lehıstan arasında akt- ı'ansı bild' . D" Al dliye Vekili Mahmut Esat bey ı:aze- mahkemece beraat ettirilen;; 
AZARBAYCANDAN BİR toplanması pek ıyı bır duşunce- ait seyri ve tarihi iki memleket ara- 1 k t. t h d . hakkın- ınyor: un manya ıe- mize şu beyanatta bulunmuıtur: lruf ve ya gayri mevkuf-.. .ı 

di B .. 1 b' b' lik ' ' h d •. L b' · ·ı•f lüz · ha 0 unaca ıcarc mua e esı faretinc tevd' dil S t ta ..., 
1 

"' 
SES r. oy e ır ır ıçın er sın a .... ı ır ıti" umunu ıı t et da .. ake c e me r murahhas he- ı e en ovyc no sm- - Hikmet beye Kadriye hanım nun için tahkikat baoum1" 

. lehçenin ihtiyaçları düşünülme- mcktedir. Bu uzlaşma İngiltere ve A- • tmuz 1 .. ~ ~ ~~fa etmiştir da Çin mabafilinin beyanatı hilafı- mes'elesinde dolayı işten el çektirildi tutmuştur? JıJııt. 
Baküden aldığımız bır mektu- s' d k tabi"dir merika hakkında olduğu kadar bütün Ye reıs ıgın en ıs · na olarak bir çok Sovyct tebaasın- ği şayıası doğrumudur? Kadriye hanım itinin her ııl: 

Pta Azeri Türklerinin litin as-
1 
B~ pe k 

1 
' t b dünya için de büyük bir ehemmiyeti COMHURİYETIN MODAFAASI 1~ ~~h~k~me edilmclr~izin. ~şuna _Hayır. Bu hanım hakkında taki- vatandaş itinden üstün tutul• 

ıze me tup yazan za u- h · d' Lo d v h' b'' dızi!di><ı bilhassa e ıaı - .. · 
1 

di 
lmdan alfabe kabulü hususunda . . il ri e ~ız ır .. n ra ve.. ~· ı~gton u- BERLİN, 28. A. A. _ Gazetele- .. " . . Y . un yınnı u~u?- bat emrini ben verdim. Ondan sonra zete suttin anna sermaye .. e . I' 
bütün Türk milletlerine takad- il_~. ıçın şu noktalan e y kumeleruıın me~ ul rıcali ~rası~da rin neşriyatına nazaran Cümhuriye· ~e muteaddı~ ş~e~dıfcr .. amelesının tahkikat batladı Temyiz mahkeme- manasını anlamıyoruz. çun~ı' 

.. . -· .1 . ürül' •• k suruyor: temas elzem oldugu kamsatındeyım. tin müdafaası hakkındaki yeni ka- ıdam oldugu ıddıa edilıy~~· _No~- miz ilk tahkikatı kafi görmedi, boz- bi A_dli hadiselere bizde ve bU 
duın ettıgı ı enye s ere I B .. k l h l · d · 1'-' miJJ t ahl.k. rih tt d nın son fıkrasında Sovyet huk meti d 'd k'ka 

1 
ka d ı k ı d h •-' 

.. . . • . . azı tur e çe enn e ı- "' .• a 1 ve sa .. sure ~ .e- nunda 5 iyasi faaliyetlere matuf malr- . . . . . . . u - u, yem en tah ı t açı mauna - .enı mem e et er e er va"" 
Turkırenın. de bu esası ıltı~~ ki türlü "E" sadası olduğundan ~okratık maksatlar dahilındc buyük satlarla bir kimsenin hayatını tehdit ~ Ç~~ tıddetlı hır ıtıraz notası ve- rar verdi. Bunu da Temyizden ben olunur. ~ 
etmesı tebcıl olunuyor. Fıkn- bu sesi de göstermek için "ö" bır rol oynama!ıdırlar. Bu sey~at: için her hangi bir cemiyete dahil o- :•.lmesıı:ı.• ~lm~nya?an iltimaş etti- talep etim. -Hikmet beyin ne gibi scb<PI 
mizce böyle takaddüm davaları ...... 'b' b' d 1 ten faydalı netıceler elde edecegımı lan şekil ve reisi devlet aleyhinde bu gı ve hukumetın .. Çınde .b~lunan Rus- Şunu eyi bilmeli ki İnkılabin ya- naen işten el çektirildiğini sO 
lüzumsuzdur. Türkiyenin ye- ve .u. gı ı '.~. e trema ı «a» umuyorum. ıun'an nazırlara ve Alman bayrağına lann. ~aya tın'. mu.dafaa ıçın mukabele rattığı eserler vf! zihniyetler etrafın- miyim? 

il 

nı. alfabeyı· kabul etmesinde A- §eklının kabulu • .. KAZANSAYDI O DA h. ak. a~et. eden, .hiilkı cebir ve .kuvvet b~~mısıl .tedbırlcn almakta tereddüt da çok kıskanç olan Türk milletinin - Tahkikat neticesini evelM' 
b d k' h k t' · · II. Gene bazı turk lehçele- GiDECEKTi ı ıstımalıne teşvık eyleyen kimseler gostermıyeceği beyan olunuyor. bize tahmil ettiği klınuni vazifeleri tirmck mümkün olamadığınd~ .. ~ ..... :.ı.. .. ı 

zar aycan a 
1 

are e ın tesın rinde eh» nin gırtlaktan gelen LONDRA .. .. ş· . . hakkında hapis cezası tayin olunmuş- EK .. .. büyük bir hassasiyetle yapmağa çalı- dair şimdiden bir şey söyli. 
yoktur. k 1 b' · d h 1- • 28. A. A. - ımdiki tur REM RUŞTU B şıyoruz ve yapacağız. İcabında bu Biliyorsunuz ki buraya teftil 

. . sert ve a ın ır sesı a a 
0 

siyasi vaziyet hakkında neşrcttig· i bir · • kanu • lah' tle · · · b kim h k idim H'lan t be h icinıl•1 . ~ektup sahi~ı. bu~~~~~. da duğundan bunu göstermek i- beyannamede sabık ba•vekil M. Bal- PARLAMENTO KONFERANS! - nı sa ıye rımızı er a ge . ı c ye a ·hl 
k - b • il 1 { B 'r' · l '/ı d /J J kında olursa >lsun yeniden kullana- nunun 18 inci maddesi mucı ;ıl ın .. ar .~tmez .gı .

1 ~~runuyor. çin «x» harfinin ve «k» sesi- dvin eğer muhafazakarlar son inti- Berlindc bu sene beynelm e par- 1 ıncı sa 11 e en ma ad rak derhal harekete geçecek kadar ten el çektirilmiştir. Fakat g• 
Çunku Azenlenn la tın aslın- nin kalınına mukabil de «q» habatta büyük bir ekseriyet kazan- lamentolar ticaret konferansının top- il~ adalar denizinde bir spor tcnez:ril- gözümüz pektir.Kadriye hanım işinde nun ve gerek yapılacak tab ~ 
dan gelen harflere bir iki tane harfinin alfabeye ithali. mış ve mevkii iktidari muhafaza et- !andığı ve Türkiye namına sabık hune çıkmış, Pireye gitmiş, oradan müstentiklcr kanuni vazifelerini yap- Kadriye hanım mes'elcsiyle 
Rus harfi de karıştırarak mü- IH. Bazı lehçe ve şi~elerde miş olsa~rdı ~merikaya gitme~ h.u- Maarif Vekili Vasıf B. in iştirak etti tayyare ile şehrimize dönerken tevkif mışlardır. Kanunsuzluktan şikayeti münasebeti yoktur. 

• bo dukl T" k' , . . susundaki eskı arzusunu mevkiı fıle ği malumdur. Son posta ile gelen A- edilmiştir. ~ 

c~e~etı z .~ı, ıı::: ?- belırli bir ses sahıbı olan sa- koymuş olacağını söyledikten sonra vrupa gazetelerinin verdiği maluma- Ekrem bey hadiseyi §Öyle naklel- Jş bankasının Ziraat bahisler!, 
enın ıse yalnız ~.atın a~ • a a- ğır «nef» sadası için «n>> harfi- İngiltere ve Amerika arasında hakiki ta göre konferans ayın 24 üntü günü mektedir: -· 

rak tam ve mutecanıs bır al- ne bir işaretli şekil verilmesi ve samimi bir mukarenet tesisi em- öğleden sonra Alma. millet meclisi -Ağustosun yirmi ikisinde arka- Konya şubesi Merinos koyunJ3 
fabe aldığını da söyliyor. Bu bahsedilen teklifler bü- rinde M. Mac Donald tarafından sar salonunda toplanmıştır. Konferansta daşnn Von Branconi ile birlikte, Rlan 

Mektupta takip edilen esas tün Türk lehçeleri arasında f~lunan bil.yük gayr.etlerin. ı;nuvaffa- Almanyayı temsil eden M. Hilferdin kanese kotrasıyla birlikte bir spor t~ Konya, 29 (A.A,) iş ban- Bazı şeı·aı't altında çifÇİ 
fk ' T" k ' · k b ! " d .. . . . kıyetle netıcelenmesı takdırınde her bir nutuk irat ederek bu toplanma- nezzühüne çıkmıştık. Maksadımız A- k 1 ır, ~; ıye~ın .a u un. ~n m~şterek bır alfabe ıçın kabul kesten ziyade kendisinin memnun 0 _ dan maksat ne olduğunu anlatmıştır. dalar denizinde bir cevelan yapmak asıoıo Konya şubesi bugün damızlık ven·ıı·yor 
sonra dıger Turk mılletlerının edılmez şeyler değildir. Fa- ıacağını ilave eylemiştir. Alman murahhası ezcümle demiştir ve bilahara Venediğe gitmekti. Se- merasimle açılınıştır. 
de soldan sağa yazılan medeni kat İstanbul ~ivesi için lüzum- ki: yahatimiz bidayetinde çok mükemmel BURSADA KOZA iSTASYONU Karaca bey haraaı ıruyun.., 

~ v APUR 'HAREKET ETTi T -h' k f y ı• ş 't it d . p b ~"" yazı şeklini kabul edecekleri suz olan şekilleri 0 şive esas - ""' 1 on eransı oung P .. nını eraı a ın a geçtı. rogramı günü ANKARA, 29 (Telefonla) _ mütehassısı baytar Nazım e,. 
muhakkak olduğuna göre bü- tutularak yapılmış bir alfabe- ŞERBURG, 28. A. A. - Mac Do- kabul etti ve bu surette tamirat mc- gününe tatbik ediyorduk. Istanbul Bursada bir koza tohum istasyonu ya harririmize şu izahatı vernıişt;I 

1 . b'l nald Berangarya vapuru ile saat on selesi yeni bir safhaya girmiş oldu. Y~nan konsoloshanesinden icap eden pılacaktır. Esaslar hazırlanmıştır. - İkinci defa olarak Mac• ııl 
tün Türk lehçe enne uya 

1 
ecek de düşünmemek tabii idi. yedi buçukta hareket etmiştir. Baş- Young planı iktisadi sahada kat'i hal musaade ve vesaiki aldığımız için i dan mübayaa edilen (900) koY 

müşterek bir alfabenin hazır- Bununla beraber Türkiye al- vekil akşam yemeğini gemi kaptanı çaresi bulmak maksadile yapıldı." Yunan sularında dolaşmakta da bir TAVUKÇULUK MURAHHASI koçtan şimdiye kadar (600) 

!anması ve bütün Türk millet- fabesi yapılırken ecnebi keli- ile birlikte yiyecektir. İktisadi teşriki mesai için birleş- mahzur görmüyorduk. AN~RA, 29 (Telefonla) .- ve koç gelmiştir. Bu koyunla! 

leri arasında alfabe birliği te- meleri yazabilmek ıçın «q», • miş bir Avrupanın ne mühim bir Eylfılün on ikisinde Pireye geldik. Beynelmilel t~vukçuluk kongre~~ne. ca bey Harasına gönderi1t11• ııil 
• b' k · v d manzara arzedeceğini söyleyen hatip İşlerim hemen Istanbula dönmckliği- İkı"."t. vck1iletı n~na Cevat Ruştu Bilahare vckiiletten alınacak 

min edebılecek ır ongrenın «X» ve hatta «W» harflerinin de ı·ranSll il bundan sonra demiştir ki : mi icap ettiriyordu. Arkadaşım soya- B. ıştırak cdecektır. mirle bu koyun ve koçlardan 

toplanması fikridir. alfabe harici harfler olarak ka- - Beynelmilel parlamentolar ti- hata devam etmek üzre Vcnediğe ha- EVKAF MUTAHASSISl bey civarında bulunan kıvırc•~ 
Mektup sahibi böyle bir al- bul edilmiş olduğu da hatırdan LEH DOSTLUCU caret konferansı bir milletin refahü relret etti ve ben de ayın yirmisinde ANKARA, 29 (Telefonla) nu yetiştiren koyunculara _b~t 

fabe birliği için bizim alfabe- çıkarılmamalıdır. PARİS, 28. A. A. - Tan gazete- seadeti diğerlerininkine bağlı oldu- hareket eden tayyare postaS1DI bekle Vazifesi bitmiş olan Evkaf mutabas- ıerait dahilinde damızlılı: oı.;r-·..tı~ . .l 
· d d b d'l• • t. NECMİ si yazıyor: Fransa ticaret nazın M. ğunu göstermek fikrinden mülhem- meğe başladım. sısı M. Leman Çarşambaya Ankara- lecek ve bunlarla bizim yerlı .• 

mız e e azı ta 
1 

at yapmaga Bonfo119'nun Fransarun dostu ve dir. 1 Muayyen gün· tayyareye bindim. dan hareket ediyor. koyunlarmıı.zın yapağılan isi."" 

Sinema alemi müttefiki Lehistana yaptığı resmi se İktısad! sabada galipler yok, yal- Hareketten beş dakika evci iki sivil ALTI SENELiK KIZIL cektir. Bu koyunlardan Gazi 
yahat Leh hükfımet ve milleti tara- ruz mağluplar vardır, İJte bu konfe- polis memuru geldi, bana! HASTALICl VAKALARI ğinc gönderildi. 

Ankara postası 
fından layık olduğu ehemmiyetle tak rans dünya aulhunu konferansın meş - E§yanıza bakacağız 1 ANKARA 

29 
_ Buaene Milli Bugünkü poıta ile (173) 

dir olunmuştur. Leh matbuatı Leh- ğul olacatı ıncsail arasında telsiz tc dediler: . . .. . . . . Türk Tıp kon'gresinde mevzuubahso- (173) koç. olmak üzre (346{ 
Fransız tesanüdü hakkında M. Bon- lefon hakkında beynelmilel bazı ka- Valizimi, uzcrunı aradılar, hiç bır lan hususat arasında memleketimizde yun gcldı ve aşılan lkma 
fous tarafından verilen teminatta, M. rarlar verilmesi de vardir. tey bu~amadıkları ;halde beni polia kızıl vak'ayii hakkında raporlar okun Pazarerteııi clinil Bandı~)'~ 

ragmen Bütün noksanlarına 
istikbal için Ümit veren 

bir teşebbüstür 

Briand ile M. Zaleski'nin Laheydc Meseli milnile merkezlerinin kuv merk~z~nc davet ~ttil.er. muş olduğu mali1mdur. olunacaktır. Bursada keşııt~ıı 
müştereken vaki olan beyanatırun vctini bir nispet dahilinde tabtit Gittik, bana hıç bır teY oormadı- Okunan bu raporlar ınlindercca- yvanları da Karaca beye d ttf· 
yeni bir tecellisini görmekte müt- etmek, telsiz telefonla eıerleri her lar, ev~akımı, pasaıı;ortumu aldılar. tından anlatıldığına göre memleketi- dir. Çünkil lreılte kar yağırı'f ~ 
tehittir. tarafa verilen sanatlrŞ.rlann hukuku- Tam hır saat ~~edı~en sonra: mizde 1923 senesinden 1928 senesine gi1n ı:elen koyunlardan ~zs; 
PARİS, 28. A. A. - Fransa tica- nu muhafaza için. beynelmilel n~am- - Af.fe~enı~, bır hata olmuş, kadar geçen altı senelik müddet için- (10.0) koyun Ha!kalı zıra• 

ret nazın M. Bonfouı Leh hariciye lar konması, _tel~ız. telefonun millet- serbestsınız 1 dediler. Tayyar~ poata- de 10902 kızıl musabı görülmüı ve tebine gönderllmiftir. .r 
nazın M. Zaleski'ye gönderdiği bir !er arasında fıkrl bı~ ~nlaşma. ~sıta- sını kaçı"?'ştım.Mar~z.lı:aldı.gım bu bunlardan 1905 i vefat etıniıtir. • • , r~ll' ~.\ 
telgrafta Lehiıtan'a seyahati esna- Si olması çarelerının. t~mımı. ra- m~cleyı . .anlatmak ~çın Atına sefa- 1928 senesinde kızılın en çok vu- Malıye vekıh ge I;~ ~ 
sında kendisi ile görüıemediğinden d_yonun yalan haberler, Ütiral~. neş. r~~· muSeradcatatzettım.ki L. Mhadislahailt- 1ı:ua geldiği memleket de Konya vili- b:mlr, 29 (A A.) - 1" ~ 

Uzun bir müddetten beri hazır an u retın memuriyeti gizliC::ir. Ha- ~~- ~· _ d hal -"kad ld y ha · · ye r. vekili Saraçoğlu Şll• 1 

1 
K d . dolayı mu"t~·ır· ve mu"te-ıü oldu- nne vasıta o.lma.masınm tc~, bu guzarıınız a e ucy a se e . tidi .. rtl (. 

· ı · " g"unu bı'ldı'rdiktcn sonra ı' kı' mu"ttcfı'k hususta cemı. Y.eti akvamın aLikasmı er ""' ar 0 u. unan rıcıye RIZEDE MADEN SUYU fll makta olan u Ankara Postası" fılmi ım a.,a gaye u"runa kurban gidi- ·· M ç ad 'd k bu..nn OOlcemal vapuru I 
" memleketi biri birine bag-lıyan dost- cclbetmek gıbı maddeler de vardır. mustkacşadın_ . ~.m obsa ıplieğ~e mlaa- RİZE, 28 - Bir aydan beri şehire rl •,~ d 1 t b 1 h rt1',ı 

nihayet dün gazetecilerle sair da- yor. Kudret saklanmak ve geceyi gc !uğun lı:uvvetinı· bu zı'yaret muna" sc- ruz ı gım ı;nuna~c e1~,'.2. ı an t- altı saat uzakta dag-ın eteg·inde, dere- m z en s an u a a 
vetlilere gösterildi. cFilm resim iti- çirmclr mecburiyetinde, karanlıklar- BİR MESELE Mİ tı d kk ti uctti 1 ti 
ba 1 d ·· ıd· d dik da · U 1 · ha betile dog-rudan dog- ruya hissetmekle ?. ve nazan 1 a cc · . nin kenarında gazozlu bir maden su- -limıııİış ... r.İıll•••••••-"'" r le fena egı ıo c ten sonra cvıne varıyor. zunsene erın sre M. Çamados bana merkezdeki tera km ktadır B mide ve ba !!! ' 
Ankara Poatası lehinde söylenecek ti yukardaki misafiri unutturuyor. bahtiyar olduğunu ilave etmiştir. - . kr tını' h ta ld ğ .. yu a a . u suyun • 

b S BiR JAPON HEYETi ne1 yı .te ar e ş, a 0 u unu so- gı- rsaklardan muztarip olanlara •afi GÜNDE 10 PARA u • her teY aöylenmit oluyor. Mevzu iti Çantasını ırakmış olan ultan aşa- , ,. " 
baTile aalf olduğu gibi, oynanış iti- ğıya iniyor kanlı ceketi görüyor, f Birinci sahifeden mabat J Y emı~. ·: . , tesir yaptığı söyleniyor. Mcnbaın yo-
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barlle de ortadan apğıdır. O kadar Kudreti konsol üstünde görınüt ol- PARİS, 28· A. A. - Fransada bu- Bu hususta cemiyet katibi umumi .. İkincı tayyare po~tasma yctıi"le" l ıu arızalıdır. Mantarlı şişelerle getir- Anadolunua her kGf' ~,ıl ~ 
ki fllml seyrettikten sonra, bunun duğu fotograftan tanıyor. Yakıt ka- lunan Japon heyeti Chalon • suer- si Kamil bey bir muharririmize ati- uzre F3:1ere avdet ettim. !'akat bu s~- tilen suyun terkibi kimyevisi henüz birer Çocuk sarayının yll j,ıı 
mllll mUcadeleınizin resimle ifadcıi- zanmak Sultanı avutmak için vesile Saone'daki deniz inşaatı tczgiilıla- deki izahatı vermiştir f fer de ~a? kuma!:'danlıgına. celbedıl mali1m değilse de mcnbadan dolduru- meal için HIMA YEi E'ff .. ,f 
ne mi te.,.bbüs edildig"i, yoksa Kud- ile Kudret Sultana yemek götürü- rmı ziyaret etmiştir. - Vakıf denince o kadar girift, hdim. Hailrıc~ye. erkanınd~lad~ bır Hzatıtın lan şişe dolar dolmaz tıpasını atmak- heplmfzd 

0 
bekledl"'I y~ı~ 

.- 1 uzuru. . e ıstıcv".p e ,1 ım. . a r.t tadır. Bir kao saat sonra bu hassa ga- • = 
,ret ve Oeman namında iki gencin yor, uzun bir münakaşa başlıyor. . . PARS BORSASINDA karmakarışık bir vaziyet ve bedava- defterımı de tetkik ettiler ve nıbayet tibo;fı~;.::·.::::~~::.:2:::::::::::=::::-, 
nıaceraamı mı anlatmak istediği iyi mücadele bir silah sesi, işidiliyor. PARİS, 28. A. A. - Borsa müba- dan geçinmek iıteyen bir zümre ha serbest olduğumu söyleyerek evrakı- Y uyor.

1
, 

cc anlaşılamıyor. Geceki vaka Melek hanımın hay- yaacılan sendikası reis muavini Ma- tıra gelir. Bu çok yanlış düşünüş · d tt'l -- ~ - ~. lk • kr 
Bir defa bir çok bariz tarih hata- si yetine ağır gelmiı sabahleyin oğ- liye nazmnı ziyaret ederek Parama- efkarı umumi yenin bu şekilde dü- mı !;e~e eA~i~:ya döndüm. Sedat Ze- Bı· n sene eve 1 ~ 1,lı ı,h 

!arı vardır. Vak:a 1923 senesinde A- lunu tekdir ediyor. Kudret mahcup il piyasası ve bu piyasaya ait teşki- şünmcsini isteyenlerin propagandası ki bey yene Çamadosa gitti. ~üıtc-
1 da pazarında cereyan ediyor. Halbu- ve nadim. .. Melek hanımın küçük lat hakkında görüşmüştür. neticesidir. Mütevelliler babaları- şar tahkikat yapacağını, hadı~eden 

ki millt mücadele 1922 senesi Ey!Q- oğlu Osman inzibatçılar tarafından ''!!!!!!!!'!!!!!1!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!',,_!!!!!'!!!!!'!!!!!'~ nm, dedelerinin emlaki üzerinde, · ld ğ b ç k l k d l k JJJ 1 

!ünde bitmit. Tetrinievclde Mudan- ı:aptedilen hayvanlarının yerine köy
1
' kendilerine kanuni surette terkcdil- mü~:~"ı~hl::.e~c~~:~r~~c- e 0$ ava ya apar a me.raS .,JI 

yada mütareke, ertesi sene Temmu- deki teyzesinden çift siırmelr için vari, cduo emrini veriyor sonra si- miş hakları istimal eden insanlardır. diyordum. Mamafi Sedat Zeki ~y J;>e ' { , 

1 
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zunda da Lausanneda muahede im- ödünç öküz almaktan dönüyor. Ken lah seıi. Zavallı son postacı da nişan Her hangi bir adam emlakinin ida- rayı ihtiyat yanıma sefaret katıplerın JnCeS aUS Un atıraSl teS J e 
zalanınıı bulunuyordu. Haydi tarih- di evinin penceresinden yabancı bir lısınm yanına cansız düşüyor. Ara- resini bazı şartlarla evladından biri den birini verdi ve Pireye birlikte gel 
tc bir ııenc hata olduğunu kabul ede bq, bir kadın sesleniyor: <Çocuk ~u ba sanıla sarsıla Osmanı Ada pazara ne tetkeder ki işte bu evlat mütcvel dik. 
lim. Filmde büyük taarruz batlar- mektubu kaymakama götür.• Osmar. götürüyor. lidir. Şu izahattan anlaşılır ki biz 

24 
Ağustos Salı sabahı üçüncü de

kerw.'dapazarında bir lruvayi inzıba ıürünerelr eve giriyor. Elindeki Film resim itibarile iyi idi. Yalnız tufeylat değiliz; babamızın serveti fa olarak tayyareye bindim. Pasapor
tiye kumandanı bulundufundan hah mektup Kudret ve ailesinin idam ka biraz fazla uzun. Meseli prenses üzerinde tabii hakkını istimal eden tları muayene eden polis yene itiraz~ 
sediliyor ki bu tamamen yanlııtır. rarıdır. Meyus anne bir ani tehev- Dolmabahçedcn Adapazarına gider- memleket evlatlarıyız. ba•ladı . Polisin harekatından be.nı 
Adapazarı taarruzdan çok eve!, mil- vürde bulduğu bir tabanca ile yuk• kcn bu yolculuğun bütün teferruatı Şimdi yeni bir komisyonun "isla- oy~lamak istediğini anlıyordum. Fil
i! kuvvetlerimizin elinde bulunuyor rı fırlıyor, anne ile yılan karşı kar- filme alınmış ki seyircileri fazla yo- hat" yapmak gayesilc bazı mukarre- hakika tam hareket edeceğimiz sıra
du. Film milll mücadelemiz gibi şıya, silah patladı, zehirli dil artık ruyor. rat ittihaz edeceğini haber aldık. da yanıma biri sivil, diğeri rc~nü cl
'türk tarihinin en şerefli cidali hak kimseyi ookamaz. Sonra prensesin yalnız seyahat et Halbuki gerek teşkilltı esasiye, gc biseli iki Yunan erkanı harp yuzbaşı-
kında basit bir fikir vermekten uzak Kaymakam Sultanı alınağa geli· mesi ve Melek hanımın evinde mi- rek kanunu medeninin mevaddı malı h b . · 

H 1 ba 1 k B k ' J"h · · · 'd' ı t · · safir iken yanında bir hizmetçi bi- susası mucı'bı'nce hu" kumctı'n bu hak sı geldi ve beni Erkanı ~r 'l'.e~ u~u-tır. e e taarruz ş ar en aş u- yor, ıı a ıesını ışı ıyor çerıye gı misinin emrile tevkif ettılrlerını soy-
mandan tarafından Adapazarı <mu- riyor, üstüne atılan kurşuna muka- le bulunmaması gayri tabii görünü- kımız üzerinde hakkı tadili yoktur. 

tcmedine• chedefiniz Akdenizdin bele ediyor. Merdivende Sultanın yor. Tevliycti hükumete verilmiş bazı va lc~;~iyet rotallaşmıftı. Yunan zabit
emri verllmeıl, ordumuzun aıri ve cesedi. Artistleri bu ilk tc,ebbüstcn dola kıflar vardır ki komisyonun müda- !erini takip';tmekten batka çare yok
muntazam teıkil ttan ziyade, bir çe- ~udret milli vazifesini ikmal için yı tebrik etmek lazımdır. Çok çalış- hale salihiycti ı,te oncak bu evkafa tıı. lloni Emniyeti umumiyeye götür
te tcıkllttı oldufu binini veriyor. tayyareye koıuyorsa da lnzıbatçıla- tıklan ve bazılarının da muvaffak inhisar eder. dili r, Bütün evrakımı aldılar ve tam 
Hcrkea blllr ki büyük Gazi bu t~- rın takibinden kurt~l~ıyor ve mü- olduldarı ~örülUyor. Bu mevzu üzerinde size şayanı 

5 
.. at ıs dakika alıkodular. Nihayet 

riht emrini taarruı lıatlırken defıl, cadeledeıı sonra şehıt dütUyor; akar Fakat ne de olsa tiyatro artisti ile dikkat bir haber vereyim: ye;;:. •yni itiıar teraııesile tahliye e· 
Baa kumaııdınlık mubarebeslııden su onun ebedi mezar~. • . sinema artiıti arasında fnlr nrdır. Geçenlerde mUtehınsıs M. Leman- • ~ 
soıira vermlfti. Sonra o zaman cmu-' Osman ölen kardf~!'.!:! rer.!!!':! ~ Sinema artisti, tiyatro artistinden la görUtmek ilıre bir murahhas gön dil~~\iııcU defa tcvkifimi haber alan 
temeb blle yoktu. Olsa da emirleri- tayı getlrmiye memur arabasıle mun ziyade hareketi, haii ta.-rı Vt yfu;ü- ôHın1§tik. :!'!~ ~:!:::(!~ e!l!!!!~~ mev " d t. nA•.ı ı...- ı. .. ouıfoı do"ru harl-

kta nün i•rnizazı ile meram ifade eder. ı· 'k* · ~c a .t..çlCl u-.-y ,,,_ - - - 11 • ni mutemetlik va1ttasile vermiyece- taıaman silah cepane ta11ma ve ...-· cut tcv ıyct vesaı ını terccme etti- ciye nazırı Mihala. kopulosa gıtınlş. j 
ğ i tabii idi. Ankara postasını getirmektedir. Bunun içindirki tiyatro artisti olmı- rcrck Lemana göstermiı M Leman 1 d lı.ı 

ı h Yanlar daha ziyade muvaffak olmuş mu"tevellı'lcr'ın elı'nde bu.şek.ı' lde mu" Hariciye na•ın ıcap~d~ ere er Filmin mevzu.ına gelince; Adapa- nzibatçıların Adapazarını araca . d .. 
· · 1 · Kara 1 D 1 !ardır. hı'm vesaı'k bulundug' undan haber- emir vermı§, ve •mıt : zarında milll kuvv tlerle mücadele kesmış amır crı mam, a yan be · kald "ı 

Bütün noksanlarına rağmen Anka d ı d b'!ak' k d . · - Ekrem yın maruz ı., 
eden inzibat kuvvetleri kumandanı ve Muhtar. Bu üç melanet arkadaşı, ar oma ığını, ı ıs en ısıne hadise gu" rük mcmurlann ı:ayrct ket· 
Şerafettin Paıanm haremi Necmiye Osmanın nişanlıaı güzel AYŞE ye ra Postası Türk filıneiliğin .n istik- başka tekilde malilmat verildiği aöy lig' idir. M~s'ullan .tecziye edeceğim. 
Sultan lrocaıından aldığı telgraf li- göz lroymuıalr ve çepc başından bali için bize ümit veren bir teşeb- lemiı ! Şu halde vaziyetin ne 'ekilde 

""lr' 1 k · · y· 'f J'k d ·ı k bu"stür. b ' ak bet d - "rüd" " " n" ı Beyanı itizar cderım . . . ze rine kendisine mW. ı oma ıçın kaçırıp ıran çı t ı cnı en metru ır ı c ogru yu ugu u ana· Tayyareye dördütıcil de.fa bındiın 
hareket ediyor. bir eve götürüyorlar. Osman keyifli Bilhassa bu ilk büyük teşebbüsün mak müşkül değildir. Makamatı a- ve bu sefer bilahadise geldım. 
Adapazarında h~rekata Y."~m ol- aonu'.:'cu postası~ı .a~ıı avdet eder- amilleri bulunan İpekçi kardeşleri !iyeye, Başvekilimize müracaat cde

ması itibarile ve bırazda Mıllı lruv- ken ımdat seslerı ışıdıyor. Koıuyor, takdir ve tebrik etmek bir vazifedir. ceğiz. Hakkımız bizden alınamaz. 
vctlere temayülü ile maruf MELEK üç haydut aç kurt gibi zavallı kıza Hiç şüphe yok ki İpekçi kardeşler J J J EJS NE DiYOR 

d 1 k 1 b. .. d ı bu teşebbu" deri ile memleketimizde K NC R ? hanımın evine misafir ediliyor. sal ırmış ar. .. an ı ır muca e e, -
k M · ıı · · ı · · k' ı ı ı b Jd ı F fı' lmcilik sanayiinin kurulması yo- Diğer taraftan Cemiyet ikinci re-Ayni a flUll ı ıcı er ıçın tcş ı- çapu cu ar ceza arını u u ar. a- d d' k' 

1 M 1 lr •-- O ı b't'k t d k !unda ilk adım ve muvaffakiyeti gös isi Salih bey e ıyor ı: lat yapmıya memur o an ve e e -..t aman yara ı, ı ı , saa o uz- l ' k ' 
1
. d 

hanımın büyük oğlu KUDRET tay da postayı evde bekliycn Mutemede terrnişlcrdir. - Bizim mema ı ı müstev ıye e, 
· · k b ' · da Bu itibarla ikinci bir filmin Avru bilhassa Kıbrıs, Mısır ve Irakta Yare ile Adapazarına hafiyen ini.yor. yetııtıı:n ır nam~s aynı zaman 

1 Yalnız CRraftan Halim ağa eskıden vatani ıı tcliklrı ed.•.y_o. r . . Ayşe a.raba .. pa eserleri derecesine yUkselebilece nemlekcte sene ' ~iyonlar ıolı:an ev 
' O iri B ~ini de ümit ~clcbiliriz. Jra.fımız vardır. tJ:~•evellilerin huku tanıdığı Kudreti görüyor çağırıyor. ya kadar amanı ınru ıyor. ır •11 " 

ku'OU"~ kaldırmak - muahedeler muci
bince vücudu şahısla kaım ol~n bu 
menfaatin zevaline sebep teşkıl ede 
cektir. Bunu da düşünmek lizun-

dır.• · · hakkı d 
Komisyonun faalıyctı . n a 

Evkaf müdürluğünde malumat yok
tur. 

. . tırken" _.,.ıı 
Bohemya Kralı'nın on asırlık hazınesı evtlkl gOn açı . ed;lli':; 

. . k " re te•hıt ·ııefi Şimdiki Çekoslovakya cuınhurı- aıt taç, asa'. ve u • baı• ~ 
yeti dahilinae olan Bohemya eyaleti Bu loymctlı cıya kralın ıar'Y. 
pek eski bir tarihe maliktir. Bundan bulunuyor ve hır anan~ 0 d•" ;it 
bin oene evci yani 929 da yaşamıı ve nine yedi anahtarı asır ;I b~ ' ~ 
milli bir kahrıman olarak ölmüş olan hafaza ediliyordu. Şı~ il• Çt 
Bohem ya kralı Vinceslaus un bininci lan Prag kilisesi erkanı kili ' 1ı 
yıl dönUmU evclki ı:ün Çekoslovak hü vak cumhuriyetinin başve eıııeG'. /. 
kfımetinin yaptırtıdığı meraaimle teı' ğer erkiinı muhafaza etrıı ~el~.' 
it edilmiştir. ~u kralın ~.tırasıru t~s'. Kralın bininci senei ,·e[at• 1:1' ~~ 
it etmek suretile hem dını, hem mıllı . IOI 1929 da pat 

• 1 yanı 28 ey 
merasım yapı mıştır. . . . . 

Bin ıcnc evelki Bohcmya kralına rette tesıt edılmıştır. 
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V Kris! MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERİ Ana memesinden ayırmış 
~r. mal yokturda kris olur. Birde, mal vardır, malı para ?JS ~ "Dögv dü, sögv dü, evden hogv du, 
n· kabıı olmazda kris olur. Glimrü.kte 

1
~()11/t~; . Eman~tte 

F~~~kikisfide var. k. B ~d "f "k Gu'"mru'"k 'ıarı"fesı· ~-- Ekmek narhı konu komşu bizar oldu ... ,, 
~ıda • a yon, üzümde mal yok, ns var. ug ay, tı tı , 

· · lahfınal var, malı para yapmak kabil değil, kris var. Bir D.. E l 6 Esasta istediği nafaka.. Fakat bu nafaka talebi , sonradan 

r. ıf edelim derken, ikinciai ljılttı. Bundan bankalar mes- Yarın tatbike başlanıyor Cehalet kurbanı un manetçe anlaşıldığına göre üçüncü planda kalıyor. Evvela boşanmak 
~clıebi? gümrük resminde yüzde kuruş 10 para tespit sonra evladını yanında alıkoymak müsadesini alacak, daha soıı-
onıc Fikriye H. çocuğunu edildi ra da hem kendisi için hem de çocuğu için nafaka alacak : 

~ i . ~lar mevcut mala avansı daralttılar. Yüzde yetmiııle otuz kadar bir zam vardır. düşürürken o"ldu" - Demek boşanmak istiyorsun ? 
Utı~ını. görmeğe alışan tüccar, birden yüzde kırkla iktifa Yeni gümrük tarifesinin tatbikine Şehcmancti dün yeni ekmek nar- - A .. İstemez miyim? Elbette isterim. 

Yeti d hını tespit etmiştir. Buna nazaran sa-
&a k ne avet olunduğundan, eli böğründe kaldı. . yarından iti~e~ başla.nacaktır.. Büyükdcre posta müdürü Liıtli 1ı gününden itimaren ekmek 10 para - Sebep .. 

'""'"a•ı~ alarm bugünlerdeki daraltıcı kredit politikaları, eksı"\ı: . Loz~n •u~u~ll!' ~.kti~~en ~n _ta.t· beyin zevcesi 34 yaşında Rıfkiye ha- para noksanilc 16 kuruş 10 paraya Ezberlemiş gibi cevap verdi : 
tak .... dogan krisi, bol mahsul sahasınada teşmil ediyor. bı~ edıl~n ıım~ıkı ~':'mruk tarıfesının nım dün gece · evinde vefat etmiş, satılacaktir . Fr;mcala narbı ipka edil - Döğdü, söğdü, evden koğdu. Konu komsu bizar oldu zorla 
ı. uçuk başlayan kris büyüyor muddeti bu gun bı.tiyor. ·· ·· belediye doktoru Rıfkı bey cesedi ıniştir. sevgi nerde görülmüs, o beni isteme~'İnce ben: onu ister mivim? 
"•İUl k d" . Yarın sabahtan ıt~~ren. gumrük- muayene etmiş, ölümün iskatı cinine • • • - , 
lıtiır . re ıt politikası, böyle değildir! !erden '.''""'!•ket d~e gırccek mal tcıebbüs esnasında vaki olduğunu tes EKMEK FIYATI: - Çocuğunuz da var, öyle mi? 

ıcılık, lafta kalmamalıdır! N. lar :v:~nı tar_ifeye tabı tutulacak ve o- bit etmiştir. Zabıta doktoru da ö- Şehremanetinden: Tesrinievvclin - Var. Allah bağışlarsa beş yasında ·~ 
._ • • na gore resım alınaca~r. .. lümün sebebini şüpheli görmüş. bu- birinci gününden itibaren · ekmek on - İsmi ? , 

GD" NUN" İKTiSADİ HABERLERİ Yalnız be>'.a.nname~ı bug~n akşa- nun üzerine ceset morga kaldırılmış· altı kuruş on paradır. Francalada te· - İbrahim Seyfettin .. Ah .. ah .. Evladımı, ana memesinden 
ma kadar vcrılıptc mutemadiyen ta- tır Müddei umumı"lı"k li b ·· beddlil yoktur. 
k" dil · · k d · ve P0 s u 0 - ayırrlı cellat herif. . Guya baba olacak .. 

Ş k 
ıp e en ekşyda ışıb~e aüadrd ıuarsa u- lüm vak' ası hakkında tahkikata baş-e er Ve et Ol · h' } • d'l'k zasın ve ne a ar ır m et sonra lamı•lardır. MEMLEKETiMiZDE KiLDEN - Sonra siz yanınıza nasıl aldınız ? p f lll lSaf afi Şlffi 1 1 olursa olsun eaki tarife üzerinden reı- ' PARKE t I - Mahkeme kararile aldım. Dört buçuk sene oluyor. 

l'f · 'f d d k me tabi olacaktır. METRUK I MAL MESELESi N d ,_ b b ? 
ayı azı e e e B R ÇOCUK B" - er e çauşıyor a ası . 

~tııi . Y Y Vafil e ece Ticaret muahedelerini geç taıtilı: . ır Macar gurupunun şehrimizde 
t ... tuınruk t ·r . . b"lı:in . edip ve ya yeniden muahede aktedip Dün gece Kurtuluş caddesinde Rum sıkıttırılmış kilden renkli parkeleri -Recide .. Gündeligi iki buçuk lira .. Evi de kira değil. • 
-,t1tıic arı esının tat ı e nu telgraf haberı olarak yaz1111Jtık. t 1• ah d 1 . . 1 d 1 t mezarlığına yeni dog"mu b. k k imal etmek için bir fabrika tcaiai malı: - Kendi evi mi? 
~ .. •elde batlanacığından bu Bunun şehrimizde de tatb"ki kabil e e an mu e e erı can o an ev e - ş, ır er e 

ltilıartn şeker ve petrol in- olup olmadığı hakkında San: . birli- l~r m~ahedele_rinde c~ya üzerine tas- çocuk bırakılmıştır. Çocuğu terkeden- sadı ile Emanete müracaat ettiğini - Kendi evi değil ama bir göz odanın kirasından ne olur 
eQb tıı lagvedilecc'i azılmı tı .. kitib" •. N . N ~ B b" rıh edılen şekılde rcsım verecekler- !er aranmaktadır. yazmıştık. - Sen bir yerde çalışmıyor musun ? 
"'•".'Usta şeker vegpetryol ı"nhı"saş r. gı h .

1 .u~umdısı . atı~mıı:'·. un · ır dir. Bu devletler meyanında Amerika • == Bu guru.pa.bazı Türk sermayedar- B d R 
"""'"" mu arnrımıze emış r ı ı d dah · -- en e ecideyim. 110 kuruş alırım günde, onun da on kt 

'""'·'"'· d rü l!iisnü ~y bir muharri- B k k h. b ve Almanya gibi büyük devletler de DUVARIN ALTINDA KALMIŞ arı .a. ıldır. d . 

l' 
'llıişt' ki - u arar memle et csa rna şa- vardır •h . . . .. Bızım topraklarımızdan yapılan ruşu san ığa kesılir. Varın siz hesap edin. Bu para ile ihtiya• 

•rı·ı ır : yanı sükrandır Bunun •ehrimizde de · Hacı ·"' met ısmındc hır amele dun kli k l ·· -· · · · dul anama m b k k d" · · b l" · k • 
ı"'""'"·J'•- -• kanunu ""ker ve petrol t tb"ki·. 1 : . d .. _ ~ 1 . Fakat bu devletlerden en sonra Kadı köyünde Acıbademde Necip bey ren par e er koprudeki gıbı sarı ı a ayım, en ımı mı es ıyım, ya sa çocuguı 

l'.ı~ın tarif eni;.· tatbikinden i- a 1 d çare erını 1uşu~':'1;ruz ~a bnı_z muahedeyi tastik eden devletin mua- sokağında bir duvarı yıkarken duva- olmamakta, vişne çürüğü rengini al- nafakasını mı vereyim ? 
tt tvı hususu kanunda vardır. şkunlau a unutm_aya ~mkli~ kursa aralı- hedesi de nihayet altı aya kadar hi- rın bir kısmı ansızın devrilmi• Hacı n:ıaktadır._ Metanet itibarile de diğe- - Tekrar birleşip bir arada geçinseniz olmaz mı?. Bak aradı 
. ""nu . . a rımızm çogu ıpe umaş ım t b l kt " rınden saglamdır 

"i• ı. n altında hır madde ıle etmektedir am u aca ır. Ahmet altında kalarak ağır surette · . çocuk da var .. 
111 'Yfiyetinin devletlerle akte- · Bundan sonra bu milletlerin malla- yaralanmıştır. Emanet elyevm kaldırım ınşaıın- N l l f d" d"· "d"" ..• d.. d 
ltclı;ıhedeterin müdd tinin hita· • Kambiyo fiatleri - Dün borsada rı da diğer devletler eşyası gibi mu- ---. da kullanılan parkeleri 12,5 kuruşa - ası O ur e en ım, og U, sog U, ev en koğdu, konu kom 
. dar temdit cdilcc:ği musar- İngiliz lirası 1006 kuruşta açılmıı amele görecektir. HAT KÖPRÜSÜNDEN DÜŞTÜ almaktadır. şu bizar oldu · Zorla sevgi nerede görülmüş •. O beni isteme>•ıo 

~un. . 1005,5 kuruşta .kapanmıştır. Yeni ç-üı;ı:ırük tarifesinde ~ariç~en Bu renkli parkeler memleketimiz- ce •..• ( İlahır ... ) 
tıli ıçın .imdilik vazifemize de- Altın 878, Lıret 9,22 kuruştan mu gelecek bılcumle malların eski resım- Kadıköyünde Yeldeğirmeninde de yapılırsa c4-4,5> kuruşa mal ola- .. -.B.ir aralık sizi barıştımıak ta istemişler. Mahkemeye git. 
~-ı:oru,. amele görmüştür. !erine nazaran zam vardır. tren hattı üzerindeki köprüden ba- cak ve Emanet şimdi bin lira sarfile 

~,bı, hakkındaki rapor_ Ti- * Kasap zadenin iflioı etrafında- Bu zaı:n b~en teha!~f etmekte iıe kmakta olan sekiz yaşında Mahmut, bir sokak tefriş edebiliyorsa o zaman ını_şsı~~tik ama 
0 

gelmedi ki.. 

dchalıı:.ılıgımız hakkında tet- Geçen günkü gazetelerden biri, tütün de esas .ıtıba_rıle. ~am Y';"'.d~ ?tuzdur. yedi yaşında Rıfatı ansızın itmiş, ayni para ile ayni büyüklükte el> so- Ö l 
& bua •am etmektedir. inhisannın, iflas eden 'Kasapzade'den . Yem tarıfenın tatbı~ _ıçm pek ~ tren hattı üzerine dii§Cn Rifat ehem kak tefriş edebilecektir. Sonra parke - ."!' .~yse, ~en .o mahk~meye pt, oradan sulh için yapılan 

~Usta bir de rapor hazırlan- yarım milyon lira istediğini yazmrştı. b~~ z~man kaldığından ıki uç g':'ndur miyetli surette yaralannu1tır. caddeler her sene tamire ihtiyaç gös- teşebbusun netıcesız kaldıgma daır bize bir klğıt getir. Muhake 
!ıi, , ı>or.ı. transit halıcılığa bil- Tahki.katmuza nazaran, Kasapzade, gıımruklerde muamc_le geç vaıı:;tc !'3 termekte, bu renkli parkelerle yapı- mene de ondan sonra bakalnn • 
~heııuniyet verİlıniftic. tütün inhisarına değil bankalara bor- dar devam .ctmc~edır. Bu f~yetin DUVARDAN YUVARLANMIŞ lan caddeler ise birkaç sene tamire ib • • • 

~ l< 1 ~I aleybtarlıiı - An- çludur. Kasapzadenin iflaaı üzerine bu hafta n_~yet~e ka~r böyl.c de- Ortaköyde tramvay caddesinde tiyaç göstermemektedir. GÜ Lİ Rİ 
ı~'~re_n mahallesi C. H. Fır- bankalar, tütünlerini haciz ettirdiler. vam ed~e.~ı t~mın.ed~e~edir .. inp edilmekte olan binada çalıpn Bu miıtalealarla Emanet fabrika- N uN AD YE HABERLE 

lcr r •Çtıma esnasında ipekli Kaaapzadc, iJe yaramıyacak tütünle- . Y ~~ gumr~lı: tanf~":inın ılk .U..t~ı- amele 23 yaıında Durmuı dUn bina- nm teaiaine müsade etmeyi taaavvur 

"ltı Kadınlar tarafından lı:ul- rini almaar için tütün inhisarına mü- ki taribı olan hır Tcınnıevel tarihrnın nm birinci katından dütmüı, lı:abur- etmektedir. Maamafi fabrika yaya ka Petrola kolza karıştıran bakkalların 
nın aleyhinde bulunulduiu- racaat ctmi,aede reddedilmiştir. ilı:tısadi bayram olacağını ve her eene ga lı:emilderi lı:ırılmıttır. demelerinin de ayni renkte ve ayni 

* • • bugünün tes'it edileceğini dün bir re- Merkum hastaneye lı:aldırılmıttır. topraktan yapılmıt çini teklinde llv- filUhakemeSt' 
!ikimiz yazmıttı. halarla tefriti de kabil olacağını ıöy-

Kambf O Borsası29/9/929 Bu hususta gümrük bat mUdürU ESKi KOCASI YARALAMIŞ lcınig, nümune getirilmesine talikan 
lSTll.RAZLAR TAHViLAT Seyfi B. bir muharririmize dcmiıtir mesele henüz intaç edilmemiftir. E-

l W oo 00 Aa_ıdol•} ı. T. 37.50 ki: Küçük Mustafapa§& sakinlerinden manetin bir fikri de bu fabrilı:ayı ken 

.. _, 
,.,; ı•hıu 
'ııııı~''•hhıdo 

d~ı. ,.~. 
ı. 6 25 D T. l.i !.· 3750 - Bir Teşrinievelin iktısadi bay- Fatma hanım dün Arpacılar cadde- disi tesis etmek merkezindedir. 

iO •· 40,- ram olacağından haberimiz yok. Bö- sinden geçerken meçhul bir elin at-

"" >1'Nt.TL~R 
Teael ,ırtttl f,80.00 yle bir gey de tasavvur olunduiunu tığı kurşunla sağ bacağından yara-
Eltktlttt ıtrtttı 4 80.00 işitmedim. lanmı§tır. Fatma hanım lrurtunu a-

.....-.ı •"'ılf..h.~· ı,.. 1 il JO 
t""''ı it Yolu U bO 

Rıbıun Şlrteıt. 16 71 tanın eski kocası Yusuf olduğunu 
H. P~ Umu ıırttd Vilagetle iddia ettiğinden Yusuf aranınıya 

Mütekaitler 
"l ıır..ş 71 50 

' '"lıtı"' n.oo lıı0 ,.. so 
· ~ ıo oo Load,. 1005 ~o.oo Ne..,.ort 0,48 2?,12 

•..,_ '' 'l- .. .w Paııa 111 31,so Atlu 17 12.00 Çalışırlarsa nasıl 
f,~..... 5 Cc 
'""' ,. <ı0 anre ı 4•l.75 Roma O<I n.oo 1 ki ? 
ı~to Ş. 111 80 Bltra, 14 75,00 Aoımrd•m Ol 20.0ll maaş a aca ar 
~· t '- U 50 Brtika•l ;ı 4<>.10 Solya t>tı su,oo Maliye Vekiileti çalışan mütekai-

~':" ş 4 75 Prıg 16 2>.00 Berllı 2 02.so tlcr hakkında dün Vilayete bir tebliğ 
~ ,ı. 18 00 Vtıa,. ~ 42,2ö 1 göndermiştir. Bu tebliğe göre barem 

~'l'IJt - . kanunu mücibince ayrıca memuriyet 
';!-Ceferri.k H. KADIN BIRLICININ BlR aaşı almakta olan mütckaidinin te-

f · .\s~ TEŞEBBÜŞÜ DAHA kaüt maaşlarının tamamı ücretle ça· 

ÇUI.Ell 

batlanmıştır. 

OTOMOBiL KAZALARI 
1 - Gedikpaşada oturan madam 

Mariye şoför Ahmedin idaresinde· 
ki otomobil çarpmış, madam muh
telif yerlerinden yaralanmııtır. Şo
för Ahmet yakalanmıştır. 

2 - Pangaltıda oturan Osman be
yin hizmetçisi 23 yaşında Cideli Re 
cep 2062 numaralı otomobilin al
tında kalmış, sol ayağından yaralan
mıştır. Şoför kaçmıştır. 

~O ~~!l(ı ~I ONIFORMADA lışan mütekaitlerin ise yalnız tahsi-
'-'\f y 17 Kadın birliği tarafından İngiliz satı keşilccektir. 

t" APILACAK M · Kadın polis teşkilatı rciıesinin istan- -------- SAC KALÇASINDAN 
~t?1trde askeri üniformaların bula davetine karar verilmiştir. Bir- Maarifte YARALANDI 
~ u~-{"Yi olmuştur. tik bu hususta vali Muhiddin beyle Bcşiktaşta Türkali mahallesinde 
, ~· • 0rrnaıarın yakala= a- tema• •d•rek mumaileyhin de fikri- Lı"selerde vazı"yet 
~~· ~.• içine kravatı ayni ren- ni alacaktir. Diğer taraftan kadın oturan 18 yaşmda Mahmut dün Be· 

.-. "'."··. ~0ıtılek ğiy~l«:eği aöyle?: pol~s m:kt_cbi açılmak üzre vilayete TALEBE GERi ÇEVRiLMiYOR şi~aşta iki tramvay arasında kalmış 
t in amalı şchrımız mahafili vcnlen ıstıda da polis müdiriyetincc Liselere fazla tehacüm olduğun- sag kalçasından_ yar~anmıştır. 
•t ııı:1 .bu hususta henüz bir tetkik olunmaktadır. dan bir kısım talebenin kabul edilme FR 

~l llınat gelmemiştir. diği yazılmıştı. Bu mesele etrafında ENCi STAJI GÖREN 
l1> il. = ™ KAYBOLAN POSTA ÇANTASI alakadar bir zat demiştir ki: DOKTORLAR 

}, t .\ıı~tliTIYAR B. FORD Karadcnizde karaya oturan "Bü· - Böyle bir hadise yoktur. Bugün Anadoluda icra edilmekte olan 
~tcı ICASINA GIRDl yük Liman" vapurunda, bir posta lstanbul erkek lisesinin ilk sınıfında frenği mücadelesinde istihdam edil-

S-Odas.ının en eski raportör- çantası kaybolmuştur. 100 ki~ilik yer olduğu halde 157 mü- me~ üzre Gurcba hastanesine gön-
C,,1.h nay, ve Ticaret •ubeai mü Sam da racaat vakı olmuş ve hepsi kabul e- derılen sekiz tabibin tahsil müddetle 
"'r • sun n Pireye tanzim edilen · ··d·· ı··ğ·· 
"•~- B_ ahtiyar B. yeni Ford "B"" .. k L" dilmiştir. Emanet lıse mu uru une ri hitam bulmu• ve imtihanları yapıl 

1 
:.,... b ve uyu ıman, .. vapuruna teslim · d h ·· kab l ' 
ı,· C "· vazife almıştır. dil b verdiği emır e er muracaatı u mıştır. 

1 e en u posta çantası, içindeki c39» b"l · · M K 
, ~ i•tı"f a ıp Bahtiyar bey henüz hh" 1 etmelerini ı dirmıştır. üsteşar c- - .,_ 

• a taa üt ü mektupla sırlara karı•mı._ · B d b l · · ÜÇ s 

1 

.;lÇh • b etmemiştir. • • mal Zaım . e u mcse e ıçın: ARHOŞ ARASINDA 
,. "" trr. _ Hiç bir müracaat reddedilmiyc- KANLI V AKA 

1 ' ~t_~ E:S~A. YRAM iV ARIDATl Bu çanta 0 zamanlar aranmış, ta- cektir. Herkes bir mektebe kaydol-

t 
. <.NE. KiNDEN FAZLA ranmış fakat bir türlü bulunamamış- sun. Emanet onları bilahare mıntaka- Çenbcrli taşta üç kişi arasında 

1 
ı ' C tır · · · bir kavga olmuş Kamil. Mthmet, 

ı t...L. 1 ,'mıycti İstanbul viliyet · !ara tevzi edec_ekt,ı_r.J!emıştır. 
;-.ı"', Posta idaresi kaybolan teahhütlü ·~ - Hüseyin ismindeki adamlar birbile-

~ t bu tının yüksek gayret ve mektupların ıiahiplcrine tazminat ve- MAARiF MÜSTEŞARININ ri ile bıçaklamışlardır. 
~. te ••neki Tayyare bayramı receğinden bahisle po9ta kanununun TEFTIŞATI Etraftan yeti§ilip kavga ınenedi-
0lıııu,~n •eneye nisbetle çok 53 üncü maddesi mucibince vapurda Maarif vekileti müsteşarı Kemal linciye kadar Kimi! ile Mehmet, 
(!ley !· Kaza şubeleri mcya- kaybolan çantanın tazmin edilmesini Zaim B. dün öğleden evel Emanete Hüseyin yaralanmışlar ve İ<açmış
~ ı.•h?glu) birinciliği kazan- kumpanyaya bildirmiştir. Fakat bu gelmiş ve bazı evrakı tetkikle metgul !ardır. 
I ·~" tye şubeleri arasında da talep üzerine "Büyük Liman" vapu- olmuştur. Kemal Zaim B. mütealı:i- Mecruhun yarası pek ağır olnıadı-
0lii StıklSl, Küçükpazar,Ar- runa sahip bulunan Kefeli zadeler ben ora tedrisat müdürü Cevat, maa- ğı için hastanede pansumanı ınUte· 

il~". ' şC~~ta. Büyükdere, Kı- kumpanyası ile posta idaresi araarn- rif emini Behçet beylerle birlikte Ve- akip serbest bırakılmıt ve kar.akola 
ıi;'tı. d ıştı ve Findıklı şubeleri da bir ibtilif zuhur etmiş.Kuınpanya fa orta mektebinin Kadırg~'d.a yapı- gelerek: 
~ ~- treceıcri ibraz etmişler- ba tazminatın kendisine ait olmadığı lan yeni binasını tetkik etmıştır. -Akşam aarhoşlukla bir hatadır 

\ ,,~'"' Hamdi Beyin riyaııe- nı iddia e~tti~ MUALLiM MUAViNLERiNiN oldu, arkadaşlarla atıştık. Fakat şim 
L Q O.'· Y:niden teıckkül et- p ta da k d" di aklım ba•ıma <>eldi. Mahkemelere 
""Ytt"ın·tıl<taJ) n.ihiye •ubesi İ- •. os ı re~ı um.panyanın ver ı- KURSU ' " 

ı • gı bu cevabı kifayetsiz bulm b · d d falan düımiyelim. Ben davamdan 
1 llıttL.n. dün Beyoğlu Halk uı ve u Erkek muallim mektebrn e evam 

~-"~ ""lınd k "ki . . . melı:t~~~~rn kumpanya tar~fm~~ eden A muallim muavinleri lrunu- vazgeçtim» Demittir. Mamafi polis 
.:'tt bt.1 re a tetti en ıçti- ta.zınını ıçı.n eve.ala. hukuk muta .. vır.ti- nun imtihanlan dün bitmi•tir. Yalnu bu husustaki evrakı adliyeye tevdi 
~t n ı;-,h "' ayet tubeıi mildi*- - t d tmi t H k k • etmiıtir. 
~ ~y ,_ırıı bey de ittiralı: et- ~~~· ev 1 e § ır~ u u mup-:ır- bunlardan 100 talebenin fifahi imti-
'h."" 'tllditc ". muvaffakiyetlerinden lıgı mahkemeye muracaat edecektir. hanları Çarpmba günü ikmal edile-
'.1\ı · llu !•ne bilhaMa tcıclı:kür cektir. Diğerlerinin imtihan neticeai 
' ! ı,. •çtirnada aynızamanda, KiTAP FIATLARI bugün maarif eminliğine bildirilecek· 
~-d~aırıı günü rozet tevzün- Devlet matbaasında umumi mü- tir. Mamafi uıl ~e~ice devlet imtiha-
ı.. 1. ı,,1"'U•affak olan Fethi ve fettif Ali Canip B. in riyasetinde top· nı eYrakı~m t~tkikınden ~~a vek1-

'ı g-ıony • Gülizar, Saffet, Ma- !anan kitaplara fiyat koyma komisyo· J~ce ~eıpıt ~dılerek kendilerıne teb
uq.._"-n, Aıodui, Marika Pa- nu dün son içtimaını aktetmif ve fi- lığ edılccektır. ~u kurıılara devam e
ı•riı b.HanımJara tayyare ıe- yatları tespit etmittir. Kitapcılar e- den talebenin mıktarı 386 dır. 

~ •rer atraf hediye edil· velce takarrür eden fiyata itiruetmlş BiR TAYIN 
~.\ \' · !er, bunun için V ekilet nezdinde te- Kız muallim mektepi tabüyat mu-

. l ŞtllAD gebbüsatta bulunmalı: üzre Ankara'ya allimi Emin B. Erkek muallim tabii-
~ ~ı ll1tr.. ETNAMELERl heyet gondermiılcrdi. Heyet kitapçı- yat hocalığına naklonulmuttur. 

t"iııc .1'1 tarafından yerli mal !ar lehinde bir netice alrnacatı vadilc 

BİR MAVNA BATTI 

Dün saat on birde, limanda bulu· 
nan İtalyan baadıralı Lorema va
purudan liman tirketinin 229 numa
ralı mavunaarna demir putreller ve· 
rilirken vincin sapanından kurtulan 
demir Potreller birdenbire mavna
nın içine dilflllilŞ mavnanın dibi de
linmiştir, ıu alan mavna içinde bu
lunan demirlerle beraber biraz son
ra batmıştır. Taife denize dütmemiı· 
!erdir. 

VAKIF SULAR VARIDATI 
Evkaf idaresinden Emanete devre 

dilen suların varidatı henüz Emanete 
verilmediği için geçenlerde bu hu
susta yeniden teşebbüs yapılmqtı. 
İstanbuldaki suların Anadoludaki va 
kıflardan da hissesi olduğu anlaşıldı
ğından vakfiyelerden bunların da çı
kanlmasını Emanet Evkaftan iste· 
miştir. 

HASEKi HASTANESiNiN 
TAMiRi 

Şehremaneti Haseki hastahanesinin 
tamirine karar vermittir. Tamir için 
25 bin lira tahsisat ayrılmıştır. Ya
kında tamirata başlanacaktır. 

HAMİDİYE SUYUNDA TAMİRAT 
Bir müddet evci tamirin~ batta.. 

nan Cendere fabrikasilc Hamidiye ıu p tr 1 k 1 - ka • 
yu menbalarından bazılarının tamiri e 0 a 0 za yagr .rıı~rmaktan aıt old~iu tespit olunmUftu. 
bitmiştir. Tamirat mevsimi geçmek ~nun ~l~r. al~yhine ıka~_c e- Bu cınayetin faili olmalı: Uı:re Meh
üzre olduğundan bentlerin bazı tara- dilen dava dun ıkincı Cezada gorW- met, Osman, Hayrullah yakalarııtllJtı 
flannda yapılması icapeden tamiratta dil. Müddei mevlı:iinde Şeker ve pet- Yapılan muhalı:eme neticesinde malı: 
gelecek sene ikmal edilecektir. rol inhisarı dava edilenlerde bakkal tul Mehmet ağayı borçlanndan lrur. 

Koço, İbrahim, İzzet, Bodos, Falı:ri tulmak üzre bir eve cağıraralı: çama· 
er. )erle diğerleri olmak üzre tam 30 şır ipile taammüden öldürdükleri ta 
bakkal bulunuyordu. ayyiln ettiğinden mücrimlyetlerine 

KÖPRÜ DUBALAR( iÇiN 
KIZAK YERi Bunlardan Fahri ef. şu iddiada bu- karar verildi. Bundan sonra ceza ka 

. ~öprü d.ubal~n oldukları _yerde li- tundu: ran okundu. Mehmet, Osman, Hay· 
yıkıle tamır cdilcmc'?ekt~dır: Duba- - Benden alınan gaz ve benrin iki ru1lah ecza kanununun 4$0 inci mad• 
l~r esaslı surette tamır ed~lebilnı~lı: i- ayrı şi§eye konarak gitti. Kimyaha- desi mucibince idama mahkWıı edil· 
çın her ~alde kızağa. çekılmek ıcap· nede üzeri kolza yağı yazılan bir şi- diler. Bu kararın olrunduğu arrada 
etmekted~ . Bunun ıçln Emanet bir şenin etiketi düşmüt. Benim ŞifClcrim 011111an dll§tü, bayıldı. Kendisi derhal 
kızak yen. :v:apmağa lı:arar vermiştir. yerine de işte bu kolza yağı şişcıi tah ayıltıldı. Karann okunmaarna devam 
Kızak yen ıçın Haliçte münasip bir lil edilmiş. Keyfiyet kabili tahlaktir. olundu. 
yer aranmaktadir. İnhisar_ idares~ ".e"!-li ~e: Fakat cinayeti milıtcreken yaptık· 

MEZBAHA HESAP LARJ - Fahrı .crendını~ ıdd.ıa~• doğru- lanndan asıl katil belli olmadıiından 
. . . . . dur. Kcndısındcn şıkiiyetımız yoktur; bu ceza 463 ücü madde mucibince 10 

.. Ccm_ıye~ belediye tetkiki hcaap en dedi. sene ağır hapse tahvil edilerek katil 
cıımenı dun toplanarak Mezbahaya Mahkeme bu hususta mumaileyh ler maktulün vereeeıine 1 500 Jirı 
ai! ~eçen seneki hc'!"pları tet~ et: hakkında cereyan eden muamelenin tazminat vermeğe de ayn~a mah
mışti~. B':' ~':'".':'"~iri r~po~ <:emıyeti şeker ve petrol inhisar idaresinden lı:fun oimuflardır. 
be_lediyenın onumuzdeki ıçtımarnda sorulması için 13 Tcşrinievele tehir ALiYE H. MUHAKEMESl 
müzakere olunaeaktir. edildi B ...ııft ""ğled 1 ğ h . u5 ...... o en eve a ır ceza ma • 

VELIEFENDIDEKI CESET kemeainde Şakir papnrn kızı Aliye 
iKTiSAT MÜDIRIYETI B d b" ""dd ı B kı k"" h uh k i ıl ktır 
TEŞKILATININ TEVSU un an ıı: mu et eve a r o- anı~ın. m a emes yap ac:a . 

. . . .. . . . yde Veliefendı çayırında boğulmut Bugünkü celsede Madam Man He-
Emanet ı~ısa~ müdurlüğü teşkili· bir ceset bulunmuştu. Neticede bu rant B. ve keman hocaar M. Bcrı:er 

tını bazı tadi!St ıle Haydar bey za- cesedin Mehmet a{a isminde birisine şahit olarak dinleneceklerdir. 
manındaki şekline ifrağ etmeği dü-1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!~ 
şünmcktedir. Cemiyeti belediye aza- KÖPRO VARİDATI ilk balo 
sından bazı zevat bu hususta tetkibt 
yapmrtlardır. Aldığımız malilmata. g~re köprü İıtanbul Meb'uau ve Halk Fırkası 

Emanetçe hayat pahalillği ile mil- sılatı pazar ve cuma günlen .ve hava MUfettiJi HAKKI ŞİNAŞİ Paşanı 
cadele etmek için en esaslı çare ikti- ~r laaçıkk olduğu zaman :er gün ı.:,:- himayelerinde Kadılı:öyün'de Süreya 
sat müdürlüğüne yeni bir ıcki! ver- 0. ra l,7oo - ı,3oo raya çı • paf8 salonunda 3 Teşrinievvel Pcr
melı: ve bu müdiriyet vasıtaıile pi- ta~. Kapalı ve yağmurlu ha.valarda fenbe akfaııu .Moda Deniz Kulübil 
yaaayı kontrol etmek olduğu anlafll- h.asila~ olarak .1.3oo · ı,4oo l~ra tah- menfcatina Muhteten bir Balo verile 
mııtır. Yeni teşkilatın nasıl olacağı sil .edilmektedir. Haftanın .saı~ gün- ccktlr. Baloda mükemmel cazbant 
ve bugünkü ihtiyaca göre naarl tan- lerınde a~ık havalarda 2 hın !ıradan ve zengin kotiyon vardır. 
zim edilmek Uznn geldiği aynca tct fazla basilit olmaktadır. Yağmurlu 
kik edilecektir. - havalarda gii?dc vasa~ olarak 1•800 Jandarma imalathane müdi-

lira tahsil edilmektedir. Tramvaylar- . tind 
HASTALIKLARDAN TAHAFFUZ da alınan köprü paraar buna dahil nye en; . . . . 

ÇARELERİ defildlr. Her ay tramvaylardan alı- .4400 kaputun maa bıçkı ımalıye 
•. . . nan ara dahil olduğu halde müruri munakasaıı 10-10 29 perıcaıbc günü 

Hav~~ın de~m- mUnasebetile ye o~k vasati 65 bin lira tahıil c- ~t 14 te aleni olarak htanbul gc 
n~zle gı~ı .meHvaım huta!'klan bat dilmektedir. Tramvaydan her ay 14 dık papda jandarma imalathaneain-
gostermııttr. alktan hır laarnı bu bin lira alınmaktadır. de yapılacaktır şartanme imalatha· 

~~ ~i ~tirak eden müeueaata dönmiiJtü. Dün içtima eden koıniııyo- MEZUN MUALLiMLER 
f bir p oırıatar hazırlan1111Jtır. nun verdiği karar kitapçılan memnun Bu sene krz ve erkek muallim melı:-

nevi hastalıklardan tahaffUz ı;areleri- neden verilir 
YILDIZ - SERENÇEBEY YOLU ni bilmiyor. -----·-------
Şehremaneti, Yıldızla Seren bey Bun_u nazarı dikkate alan ~re- FAHRİ B. YARIN ANKARAYA Liıeler mübayaat komisyonundan• ) ltr ~urc~te ~ılan bu ıcha- et~~mittir. Ali kadar bir kitapçı de- tebinden mezun olan talebelerin ta

ı,~r Ça gtin Turkunzda saat mı~tır kı: yinleri emri Vekaletten mekteplere 
' ~1 ~-~•yar.c~i verilecek ve -Çok noksan fiyat konmuıtur. A- bildirilmiştir. 
,t•lında Ufettl§l Hakkı Şinasi yni formada iki kitabın birine30,diğe Kız muallim mektebinden 17 • erkek 
~ "l.ıYafn dıplomalar tevzi edi- rine 33 kur"' konmuttur. Bu fiyatlar muallimden 5 talebe htanbul'da kal
'ıı'taret ~~e meb'uslar, Şehre- dan memnun değiliz. Vekil beyin gel miştir. Diğer mezunlar muhtelif mrn
~ı"diıru ası. ~rk nı, Sanayi ve mcsini bekliyoruz. Bu fiyatlarla hat- takalara tevzi olunmuttur. Muallim· 
<rdır •e dıger davetlıler bu- ta yüzde on nisbetinde bir iskonto bi- ler ay başında vazifeleri başına hare-

le yapmak mümkün değildir. ket edecekl.rdir 

arasında yeni bir yol açmaktadır. mancti, her mevsımde en çok teaırat GiDiYOR Cümhuriyet orta mektebinde yap 
Serence bey civarında bir yangın :ıü- yapan hastalıklardan bahsetmek ve P09ta ve telgraf müdiri umumlai tırılacak olan inşaat, 13 Te riniev· 
huru takdirinde itfaiye vcaaitinin geç bunla_rın tahaf~iız ç~rele_rini izah et- Fahri bey evelki gün Osmaniye tel· vel pazar günü saat 16 da ihaleıi icra 
mcsine müsait bir yol bulunmadığı mek uzrc şehrın munaaıp yerlerine sizini ve dün de Yeşilköy telsiz tel- kılınmak üzre kapalı zarf usulıle 
nazarı dikkate alınarak bu yeni yo· birer siyah tabela koyduracaktir. Bu grafını ziyaretle tctkikatta bulun· münakasaya konıılmuştur. Ttalip· 
tun açılmasına tetcbbüs edilmi9tir. siyah tabelalarda o mevsimdeki batlı muştur. !erinin şeraiti anlamak ve keşilna· 

Şimdiye kadar yolun dörtte bir ca ha;talik ve bundan korunma ve te Fahri bey salı günü Ankaraya gi- meyi görmek iızre komisyon kitab• ı 
kısmı bitirilmiştir. davi çarelf"ri anlatılacaktir. decektir. tine müracaatları. 
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A N K R A P A ~ T J 
Hllmi lrae olunacaktır 

Dün huaret azami 16 asgart 10 
ckteco ldL RüzgAr poyrazdan es 
ıniştlr. Sür' ati 12 metredir. Bugün 
rtizg:lr po~ esecek, havı kapalı 
ve yağmurlu olması muhtemeldir. 

Kolet, tuvalet odasında yal- hemen gözlerini kapar. MELEKTE .~aestro Zlrkln Arnoldl orkesterası ve E 
ruz soyunuyordu • · Kolet, kocasının başını gö- RADA Maestro Lemişln 12 kişilik orkeatraları icrayı 

FELEK 
Frank ~~re?e idi? H~rhalde ğsüne doğru çeker. Bu g'Qnkil yeni Dftnkü bllmeccmlzlo edeceklerdir. 

darğın degıldı, surat etmıyordu. _ Korkma başını göğsüme bllmecemlz halledllmlf tıekll Hami~: BUtün filim klmllen bir defada gllsterllecektir· 
Esasen Frank soyunurken, su- daya... Rahat değil mi? Dur SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: tarda zammlyat yoktur. MezkOr iki gala auvaresi ıçtn 

DARULFONUN! ~at :ımesine, dargın durmasına gömleğimi çekeyim. Başın sü- ı - Kalça (3) Şiddet (3) ı - Dört (3) Çift olmayan (3) ler şimdiden her iki sinemada satılmaktadır. Bil• 

B kt·ı b' • d d"rt imkan yoktu. rünüp rahatsız olmasın. 2 - Nota (2) Dahi (2) 2 - İstifbanr (2) Görülmesi la- evvelden tedariki tavsiye olunur. 
urası va ı e ızım e ° Frank h t d b - Am 3 - inatçı (4) Reklam (4) zım şey (2) ı~;;;.;;;;;;;::;:;:::::~:;~:=======~ en Iik ve delikanlılık senemizi · as ay 1' aşı agrıyor- - ani.·• 4 - Nota (2) Nida (2) 3 - Büyük (3) Cefa (3) -

!ıa~ müessesenin ismidir. Biz du, gelır gelmez soyunup yat- .- Çok mu hastasın?... 5 - Meydanda (S) 4 - Lezzet (3) İstifham (2) • 11..;: h . 
d kt'l d içinden çok daha mıştı. Bıraz daha yakın gel. İşte ha- 6 - Hanende çalğısı (3) Yü_rüne- s - Cilt (3) OPERA efNEM•eıNIN ..,,e renıanetı e ~a 

1 
e •1t ektebe girmiş Kolet, arada sırada, aralık du- şını en çok sevdiğin yere koy- cek yer (3) 6 - Ut çalan (3) Beraber (2) O Jl() 1 ._ _______ ,_ 

~ıp 0 an a 1ı ın.h. 1. b' ~ ran kapıdan yatak odasına bir dum, koltuğumun altına. Ora- 7 - Ayı yuvası (2) Nota (2) ? - Hayvanlara çakılan (3) Fe- 1ı Fatih atik Alipa•a b z de yıllar a aı ır ı ır mus öz t d d . 8 - .Rabıta (2) ku ura bakma- nanın aksi (3) gelecek programı • gibi «~ah detname» ardından g a ıyor u. . . ya yuvam enim ... Neden su- mak (2) 8 - Nida (2) Zaman (2) l !değirmen sokafında 37 . 
k mu tuk Kocası, uyuyormuş gıbı, kı- suyorsun? 9 _Nida {Z) Arkanın aksi (2) 9 _ Valde (3) Söz (3) V 1.MA BANKl V~: VALTER nenin duvarı inşa ettirlcc< 
oş ş • mıldamıyordu. Fakat Kolet, ko- Frank uyanır fazla sükGtün 11'""'"'"'' '"''"ııı ııu 11111 ııııı.. ~11111111ıı111ıı 11ı111111111111111111E BYRON un temsili eri ı Hp olanların TetrinievveJİll 
8

. . ıJrt k bk, .. nkü d ... . . , 11111111111111111111111111••••••••11;,.. "1111111111111111 111111111111111111111111 pazartesi eiinü aaat 15 tt ıttı ç J ve şaş çu casının uyuma ıgına emındı. muvafık olmıyacağına kanaat :: ANADOLU :: Seher vaktı tümenine müracaatları iJAO ~~~ peobe ~~n~alar gö~~erec:e- Böyle ş.idd:tli başı ağrırken uyu ~etirip, yuvasını sevdiğine da ~§ ·- • • • 
gıru zannetığımız bu muesa~e manın ımkanı yoktu. ır bir iki kelime söyler. :: sesli filmidır. Şehremanetinden: EıııaOC"i 
elimize her yerde geçmeyen bır "Zavallı Frank! ... Hemen so- Kolet - Beni seviyorsun de- :: 16 numaralı Berliye marıı.JI 
sanat verdisede üst~ü~e ~ana yunup k~ynuna gireyim de, içi ğil mi? Söyle bakayım. •. eğer §§ SJGQRT A ŞiRKETi .. Per,embe gunU ta nalı:liye otomobili sa 
arz bir gurur urbası gıydırdı. ~u rahat etsın... Ben yanında o- hasta olmasaydın, başın ağn- :: :: f:! ';'a~~?:ı=m~::.;.ı 
urba biz,, hayatımızı tu v~ya u lursaın daha rahat uyur.» masaydi. . . :: Tftrklye I~ Bankası tarafından te~kll edilmiştir. :: müzayedeye girmek için ~ 
türlü kazanmaktan manı oldu. - 2 - Frank - Tabii tabii İki :: :: • • olan 20/Teırinievvel/929 ı-.ı 
Ancak bu lüzumı;-ız .hil'at eski- Elektirikler söndü. Çıplak ayak şakağımda iki da~ul çald;ğ; hal §§ Vanrın • Hayat - Nakliye • Kaza - Otomobn - mes'ullye- :: TU RK Levazım Müdürlilj!üne ı: 
dik:ten ıonra' kı bıru r.~h~t lar keçelere gömüldü. Karyola de, gene seni düşünüyorum. :: maliye Sigortalarını tabnl eder. :: "·hremanetin.de.n·.· ,...erJı:Cfo 
ettık. Bcı 1:. lerl

0

e Darulfu- gıcırdadı. Kolet yatag· a girdi, _ Ben gu .. zel kadınnn değil :_:_ Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul :: ,,.. "' 
b 1 •• s PO R 1 ıerıe müeaaeııatı aılıhiyeye . nunun aleyh. uıunuyorum kocasına sokuldu. mi? :S Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: mtlyaz :: cak sobalarla levazı1DJ t 

zannedilme$i.. C kat anlatmak - Çok mu hastasın yavrum? Frank, ururuma yuvarlana .111uı11111111111111111111111111111ıı.. ~111111111111111111111111111111111111 palı zarfla müna'-·ııaya lı: . ' o • bfoo •• ük' k ah H ~ - flllllllllllllllllllflllllllflllllfl,. ""111111 ' 11111111111111111111111111111 .&4 

ıslıyorum kı ulun Y •e t - - Sorma; beynim çatlıyor, rak: K b 1 . , ,... Taliplerin tartname aıaıak 
ailler ıahib'ne ·ender iıtis~alar· - Haydi uyu; uyu! _Çok güzelsin! a o 1 an 1 g_ün Levazım MüdürlilğUOCııı-J! 
la- para kazandırın. aktan zıyade Yorganı kocasının gırtlagm· a - Beni sevdig"ine ve guz·· el çıkıyor n, Teklif mektuplarını da ~J 1 olan 20 Te§rinievvel 929 ~ 
ilim zevki:.ıi tatmıne yarar. ~t~ kadar çekti, sonra dudaklarının·bulduğuna inanacağım.. Böy- r T T L M b . M"'d' • ı· d 1 Edime asliye mahkemesin- ııaat bqe kadar mHlı:Or Jıl 
bu aebepledirki Estonya gı~ı ucuyla, usulcacık öptü. . le başın ağrıdığı halde. . . 1 1 1 ev azını ye e anı Uulf IJB ınuen 1 den: vermeleri. 
Avrupanm en okur yazar bır - Allah rahatlık versın! - Sen yanımdayken başa- Edime Ziraat MUdllrll Ziya bey ttkl • • • 
memleketi Darülfünunu kaldır- - Sana da... ğnsınm hükmü kalır mı?.. 1 - Ankara telefonları için 9614 metre muhtelif nakilli kab- 1i Kemal bey tarafından Edimede Şehremanetinden: Balat• 
maya karar vermiı. Çünkü gör - Son zamanlarda kendini . . . , . . . . , . . . . . . , . • . . . • . lo, 33 7 adet muhtelif siamı kablo tevziat kutusu, 60 kilo metre Hıdır ağa mahallesinde lı:ocaaı nez- de bul~. 4 ton !radar h~ 
müıler ki bütün itaizler D~- fazla yonnağa başladın . • • Ge- , . . 3 nevi bronz tel, 1000 adet 4 No porselen fincan kapalı zarf u- dinde mukim iken aihren mahalli Atılmalı: ıç":' açılı: m!U~ 
fünun mezunudur, ve hepaı ele celeri de sokag· a rıkıyorsun... • F~ ın başı daha müt1:rlş sulile münakasaya konulmuştur. m1:2lıQru terk ile nereye gittiği ma- muı~~· Talip!~ P et' 
memur •ani IKırokrat olmak ia- Benım' hatının ı'çı;•n agrnnaga başlar. Usul usul ın- lt1m olmıyan ve ilıam~aahı hazın melı ıçın her gUn mUzayed 

J yapıyorsun 1 ah B' d b' 2 - Münakasa ı 6 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumarte- mechul bulunan Salih kerimesi Sa- için ihale &il.'.'il olan 20 1'., 
tiyor. amma, artık yapma· b k 1- er, r at uyuyamaz. ır en ı- si günü saat 14 te icra edileceğinden taliplerin şartname almak niye Perihan hanım aleyhine ikame 9~9 paıı:ar cunU Levuını • 

' en Si ı re Kol et haykırır: . . . d' d . klif 1 . . ih . d k k alı eyledı'ğı' Bo•anma dava11mn tahkı'- "une aelmeleri. n_ k d' f · ele kı ec1· mam ıçın §im ı en, temınat ve te name ennı tıva e ece ap • • oen en ı ne ıun yu 1 
• - Artık rok oldun! Sesini rfl eli· · d kQ 'h buld y katı için tayin olunan 10-Tetrı'niev- * * * ~ ,,,._ L.1.1. L-L Frank, yarı uyur yarı uyanık ~ za arı tev ırın e mez r tan te ve saat ı4 te latan a e yorum ve r.atonyayı 1M1&U ..... _ • ' kesecek misin? ~ ve! - 929 Per,embe ııaat ıo da hazır Şebremanetincln:Bedeli 

Y.orum; ben Darülfünundan!- bir-halOdlure: -Başım çatlıyor.•. ni postahane mübayaat komisyonuna müracaatları. bulunmamnı mut:ızammin davetna- lira 57 1nınıt olan r-..eı"= 
sın alclıiım zaman -1& bir . • • _ Başın çatliyorsa uslu du- T" t • 1 • •• d •• 1 .. ~ •• d me Mahkeme dıvanhane1JDe talik Aytc 1ıamm valıfından oJaı1 .M sinema operatörlüiü yapmayı - Ban evde, yatugm zaman ra dm ıcare iŞ erı umum mu Ur U~Un en : olunduğu ve mumaileyhin yevmi çeşmesinin tamiri bpab-~ 
akhm• ıetirmaclim. • • uıılu dursan ..• amma ne müm- Y E. t 30 ikinci T ctrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türki- mezkGrda tahkikat "'!ası~ gelmesi lıa1&ya lı:onmu.ftUr. Talipletlıl 

1ribı ••• Dinliyor mll8Wl? - Bve amma, s?en. ·B· yede it yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerden (Kompani v~ ya -~~f~danld velı:ıl 1g?"dıı:e~ hme ~Lekefit' eve:ııudllrfiıJoı 
RAHMETi H - en neyaptım . • • en uy- F Dü'le . k ') b k .. d k Be •1 sı ve .....,., = e muame eı anunı- u gun vunn ,..u V.: 

LL _ _._ -ş·ı·di·: • . d ben kudanölüyordum.... draıuezk' be .• vanddtdır :t t~'ferel' mura~~t.eb.eldr~ . ylogunkl- yenin ifa kılınacağı ve guete ile meleri, telılif melrtuplannı7' T6rkçe ele yalwwww ..... - - ım llClllJl yenn e p ki f d' . ti 11 ı tu sını ae e er a ı ı aa ıyet ettıgıru ı ırmıt oma a ilanın ferda•ı teblij! edilınit addo- günü olan 20 T<Jrinie""cl 9_. 
ela rahmettir, lakin iki ıWa eve) olsaydım, benim başım ağrıdan --; e e en ım, ne ıs yor- mezkur tube ile alakadar bulunanlann tirkete ve icabınnda la- lunacağı malilm olmak ilzre ilin olu- günil 1&at onbqe kadar mP' 
Jatanbula yağan yalman da e- çatlasaydı, sana viz gelirdi ••. sun. Rah t b ak A tanbul mmtakuı Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan nur. dUrlilğe vermeleri· 

rahm de---•- --L Raha din - a ır uyuyayım. - l z ld k k fer et nca neye •- t vermez • 1 h ta d • ·1 be . o unur. •• s 
dem 1 .• biL-~ H F k h fif h 1 Si as sen egı' nım. ongu a yu meb e ıyız ..._.. atır- ran a ten or ar. _ H t · · , 1 1 ISTANBUL VILAYE11 1 

lar mısınız?. - Amma ben ıeni, senin beni - ~~b:t:sın. Öyle yara- DEFTER DARLIK ILANATI 
Bir adam çok küfürbumıt- ı~vdi(ğKinden bin kbaat fazklalsdınreve- mazlık ettin 'ki, başıma ağrı maden mu•• hend•ısı• me~ 

B• he 'eli . t . nm. ocosınm şmı a , ld' b - 1 M ,.. 
ı:.ı:..t:: b' 1bJi. çare . ıa emıı, kolunun üstüne yatırır) Böyle ge 1

; aşım agrıyor. aliye vekaletinden: 
-r>:T e ır vamıı ve: daha rahat edersin. Terceme eden Ton Teslim tarihlerijl 'd . d .. t kkil 

- Küfür edeceğin zaman ak Frank ,uyanır gibi olur, fakat SELAMİ İZZET 
45 251101929 e~azımb 1t akresı~ e mud eşe 

ima ıelir ele etmenin: u bakla- ---~ · · - . . _. . ____ . mu ayaa omısyonun a yapı-
yı atzma ali clemiı. Bir sün bu letllplillf IÜHblinı tmda nasıl milli duygularla göği..s- 45 25/11/929 lacaktır. 
iki kiti iitbi bi yapar altın - !erini ti~iriyorııa, yarın da her 1 ürk 60 25/12/929 3 - Teminatı ml)Vakkatesi 
el 1 m ak t· r kakt Sivil Tayyarecilik gencinin -bu uğultularla dolan- ku- 75 15/ ı/930 652 lira 50 kuruştur. a ıa anar ır •? an geçer !aklarına kalbinin ıftilıarlı darbele- 75 15/ 2/930 
kr.n bir kadın aesı bwılan dur· Mttktepliler müsabakasının 20 in- rini duyuracakt'.r. . . 

300 
. 4 -. Şartname levazım müdi-

elurmut- On dakika kadar yağ- ci baltasında 2 inciliği Darüışala:ta Tayyare Cemıyetının açaoağı u- ı Kal'' 'f 
1 

. . 'hl nyetınde ve Istanbul defterdar 
mur altında bekledikten sonra: Li~:Dndt!n 913 M. Ct!mal Bt!y kazan çuı kulüpleri gençliğin azm., sema- . - on er er ıçın tan. e- 1ı. la Istanbulda Dolma bah e-

mıştır. Bu yazı fudur: !ara hakimiyeti için tahdit ~dilmez n yukarıda yazılı beş taksıtte dgı rakı tb ha ç .. 
- Hadi, artık gidin! clemiı. «Haftanın en mühim haberi cTay- bir saha .bab~cdecelı:, buna ınukabil Haydarpa~a istasyonunda va- e ev ..•. ma ua .~ .? .. mu: 

Şeyh bu davet ve terhisten bir yare Cemiyetinin• ıivil tayyarecili- sonsuz hır ıukran kaıanacaktıu gon içinde teslim edilmek üzre ~eyyız .. lıgınde he~ g~n gorulebı 
fCY a 'amıyarak aonDUf: iti teşvik iç~n c~ıt.aııbub, «İzmin, li M k ti k d k cBuraa> tehırlerınde hava spor ku- alınacak üç yüz ton kok kömürü r.. un~. asaya ış ra e ece 

__ '--arum efendim. Bizi neden lüpleri açacağı haberidir. DarUJ'aceze mUdUrlUtllnden: yirmi gün müddetle ve kapalı lenn o gun ve saatten evci te-
beklettiniz? Çünkü: Futbol, Gürq, Yüzme gi- Adet zarf usulile münakasaya konul- minatı muvakkate ve teklif mek 

- Efendim! Ordek kulQÇU
aı yatmyorclum, tepeli çıkam di 
ye aanklıya bakaralr yatırdım! 
Cevabını ahr ve yanındaki kü
fürbaza: 

- Şimdi baklayı çıkar apm
dan eler. lnanm ki bu ıon yağ
mur ördek kul11çka11 olmadan 
bile bir çok bak1alan ajızdan 
çıkartb. 

bi sporlarda Türklüğü dünyaya ta- 50000 Yumuta muştur. tuplannı makbuz mukabilinde 
rutan gençler içinden bircLintberg• Kılo 2 - İhalesi 8/10/929 tarihi- komisyon riyasetine teslim eyle-
çılı:mayacağını lıim iddia edebilir? 
Şanlı bayrafımızın -gençliğin kud- 2000 Beyaz Peynit ne müsadif Salı günü saat ı 5 te meleri. 

iE:~irPi~tE
1

~!~~s~n:1~~ Te:~ke Gaz Bursa Evkal ınü~örl8°0n~en : 
Tayyare Cemiyetinin ıençlik için Baltdı cins ve mlkıarlan yazılı 9 

hazırladığı bu kulüpler, havalarda etyanın 2 Teşrinisani 929 cumartesi Bursada Faik Bey vakfından İsmet paşa caddesinde piyasa 
uçmanın zevkini, Ay yıldızın gök- gilnll kapalı zarf uıulile ayn ayn mahallinde han, otel ve garaja elverişli Faik Bey hanı arsası 
!erde uçarken bah§Cttiği gururu münakasalın icra olunarak ıeklifnı· pazarlık suretile 22-9-929 tarihinden itibaren -1- mah müddetle 
gençli&e tattıracaktır. .. d ıka im Tal' lanl · · Bupn Fransa, Almanya, 1ı..Jya meler suı on dörtte açıl~caktır. mUAye eye Ç rı ıştır. ıp o arın yevmı ihale olan 22-
&ibi milletler -semal~ra çelik n,.k11- Taliplerin yüzde ytdi buçuk teminat 10-929 salı günü ( 1125) lira teminatı muvakkate akçesini müs-

FELEK !ar ören- Ta arelerin u ultu!an al- ak elerile Darülace:ı:eve müracaaıları. tahsiben Bursa Evkaf müdiri etine müracaatları. 

tebi müdiriyetinden : 
Zonguldak yüksek maden mühendisi mel' 

bi, leyli, n1eccani ve tahsil müddeti dört 
dir. Birinci senesine münhasiren lise m ·-""' 
kabul olunur. Tedrisatı Teşrini evvelde 
lar. Girmek isteyen lise mezunları, JJl~ 
müdiriyetine bir istida ile beraber, lise ~ 
detnamesi veya muvakkat tasdiknamesi, 6 lı" 
sıhhat raponı ve nüfus tezkeresi ve aşı ~ 
detnamesini göndermeli ve adreslerini bı ~ 
melidirler. Kayıt müddeti ı Teşrini evvele 
~~~ ~ 

lstanbul Rilaliabmer ınertezin~en: t. 
Of felikerzedeleri için mubayaa<ı mukarrer 37500 kilo sarı -:: ~ 

çuval iÇlnde '° pakrı halinde çürük kokulu avarlya olmam-.,. 
bulunmak n ~aporda ttElım ttınek ünt kapalı zarf uıulll• aı ..; 
konulm~rur. - tr., 

lwına talip olanlann 'feşrlnievvelln lklnd Çllf&mba gtınü saaı ~ 
kadar yllı<de yedi buçuk ıemlnaı ıkçeEI ve numunelerini haınll"' 
ıimize mürıcııt etmeltri. 

"Mllll11et,, in edebi te/rlluuı :47 lü bağa gitmek istemiyordu. İki mem ! . - Hocanım .. Hocanım!.. ayak tozun bile olamazlar. . . Anadululara: .,,f 
gündür içimde Hasan'ın yangı- Dedim. İşin içinden çıktım. Dışarı çıktım cevap verdim: - Yo asla böyle söylemenizi - Mehmetcik. ·: '"' ~ 

O 
nı var. Burnumda onun kokusu, Anlaşılan epice sertelmişim • - Efendim?.. istemem. Onların hepsi birer Dedikleri zaman tıet-~Jj 

AŞK G NEcı gözümde onun gözleri, hayıilim- Küçük gelin: Söylenerek yakarıya geldi: ünlü ana... sürülebilen bir ayn~:: _ _!/ '1l de hep onun hay,'.ili .. Ne yap- - Zoretme Hacı ağa blrak... - Yahu biz seni bıraktık git- DCdim ve bir az sert devam tek bir aevıi kucai~I.' 
sam boş. Mutlaka gitmeli, Aniı Dedi. Sahiden de sinirlenmiş- tik amma sen ne ile Aniş hatun- ettim: '\'atam. Bu kucakta 1" :':.J 

Etem JzzM hatuna: tim. Yırtmaç oğlu bu vaziyeti gile gideceksin? Evde ne at ne - Bir ana bir vatan demek- hep lıir Ye ben.er-~,., 
~ - Naaılam? görünce: araba var?. tir. Her vatan sevilir. Vatan se- bunız! Kabahab LoeJ~·;,tf' 

. . Demeli, hemen kO§up Hasa- - Peki •• Sen bilirsin? Bu gün ilk def'adır ki Yırt- verler için kendi vatanlarından değil,-. Zeynep a~ 
dedim~ Halbukı Bafa .~ 1 - ~ · · m •. · m ·: • n'm gömleği mi? Fanilesi mi? Dedi. Kesti. Onlar alışmışlar: maç oğlunun gözlerini bana kar daha iyi, daha güzel vatan yok- kan ve birakancla ar _lif 
mek hiç aklımdan geçmcmıttı • Efendi ağa bir aanıye auatu. Elime ne geçerae burnwna gö- Söz erkeğindir. O ne derse ka- şı bu kadar ac;ılmış görüyorum. tur! ...•...••. : ef'.,I 
Ben sabah namazı yataiımdan Sonra: . . tünneli, sindire sindire o koku- dm boyun eğer. Yağma mı var?. İlk günlerde sesi titriyor, keli- Yırtmaç oğlu başını önüne - Zahmet etmeY'11 '-A 
fırladım ki Anış hatunun evine - Bağa gıtmek eğlenceli o- yu ciğerlerime doldurmalıyım. Ben Zeynep bacı, yahutta Emi- meleri bulabilmek için düşünü- eğdi: - Hayır Hayır rı~~ 
gideyim, Haaan'cığnnm koku- !ur. Başka türlü hafiflemenin yolu ne kız olur muyum?. yordu. Anlaşılan yadırganhk - Hocanım ııen dlha iyiaini olacak. Şuradan sesl I 
sunu alayım, onun elbiııetıine, Dedi, ilave etti: yok 1 • • • • • • • • • • . • geçti . bilirsin. Benim bu kadar oku- ğim ! . . ı .;e (1 
çamafll'lanna yüzümü süreyim, - Kos koca bir alay. Ben at- • • • . . • • • • • • Alay sahiden alay. Kervan gi- - Zararı yok .. Yürüyerek gi- muşluğum yok amma şimdi se- Bir türlü enim ya!"~ıı~.., 
ağlayayım, ağlayayım! ta, gelin bacıların atta, küçük İlle gel •• İlle gel 1 bi bir şey. İrili ufaklı bir ıürü at, derim . . . ni terazinin bir gözüne, bütün basız Aniş hatuna gıt 1ı"',I 

- Fena mı? Bağlan da gör- göbeller bir atta hizmetkarlar Zorla olmaz ya bu it. katır, eşek. Hep birden yola dü- Dedim. bizim kanları da bir gözüne ko- zi olmadı. Bunda .~ef11 rfl"f' 
müş olursun. Bağ boyu eSBah- da katırlarda.Kazanlan, güğüm - Efendi ağa bağa gidemem. züldüler. Onları selimetledik- - Uzak gidemezsin. İki saat- yalım gene sen ağır basarsm... oğlu konağının ünu vıı 
tan güzeldir? . . leri, sepetleri de eşşeklere yük- Dedim. Olmadı; ten sonra ben de: lık yolu ayakların çekmez. Sen Dedi, de benim: ;,; 

.. - Be~ b:'lğa gitmeii hiç dü- leyi.p ~~la düz~l~eğizSöyleyim - Hastayım •• , -Bari çıkıp giyineyim de er- bizim kaı:ııara benzemezsin kil.. - S.ize öy!e geliyor. - Nazik!? d'1fl 
şunmemışum senın ıçın de bızım kır atı hazır- Dedim, olmadı; kenden gideyım. - Benım onlardan ne farkım Dedım. Lafı uzatmadım. Bacakların ~ .>; 01ıı ıı:tıı1' ı 

- Ev de mi kalacaksın?. lasınlar. Alaylı olur. Hele üzüm - Atta saısılımn böbrekle- Dedim. Evde bir ben, bir de var?. Sen ve ben .. Şu ve bu .. Yok! ma2ımış. Birincısıne 3 ı.ııV1 
- Hayır.. salkımını şakşağın pınarına ha- rim hasta.. ' topal hizmetçi var. Odama çık- - Çok... Türk kadmhğı var! Hep biriz amma, ikincisini peJı: 11e<Jt · 
- Y.a?. . . tırıp ta yedin mi tadına doyma- Dedim, sökmedi. En niha- tım. Ya beş, ya on dakika geç- Ye .• Birlıirimiziniz. O fark lı- mad~m: ~u sah~.be~i? .·,.tı/ 
- Bı~ şe;: deme~se.nız. · Anış zsın 1 . .. yet: . meden Yırtmaç oğlunwı ıe1i ku - Nerde sendeki narinlik, tanbullulara: . . Samımı mı. Degıl JTJJY 

hatungıle gıtmek ıstıyorum! Fakat nedense canım bır tur- - Gıdemem efendim gide- Jaiıma geldi: nerde onlar?.. Onlar senin - Muhallebıcı.. B 

Go 
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MILLIYl':T l'.\Z.\RTESI :ıo E\"LCL 1929 

l(IRALIK M •• - - - - - -· BUt-Un- .-. -r,- k-ontoru haiz 7 bUyUk oda, 2 banyo, gUzal va bUyUk mutbak, bUyUk aola, 2 hala, pak mU-
UKEMMEL APARTIMAN kammal manzaralı iki gUzal taraçayı havi bir apartıman klralıktır. BUyUk bir bahça lla dahlll va 

••hlr talafonu vardır. Oaman bayda, Mehtap darada B o rn,tayn apartımanına mUracaat. 
----------------=-------~ 

~~YUK TAYYARE PiYANG~~~ 
BÜYÜ l( ELBİSE F ABRİKASJ YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞiitNİ EVVLDEDİR 

Bı· -Tük ikramiye: 

Galata Karaköy Pop;açacı fırını ittisalindeki mahallebicinin üstünde 

Hanım efendilere : Beyfendilere: j Erkeklere : 

Pardesüler (kaşa) Spor kostümleri ın~li~ Pardesu··ıeı 
h.e 

L d gabardınınden ( 
r rcn .. te son mo ı 

16 
. 

14 ~ liradan !tibaren ~ liradan itibaren 14 ~ liradan itibaren 4U,t.JOO liradır 
Aynca: 

20,000 
15,000 
12,000 

Pardesüler (ırench-coat) İngiliz k •• l 
biçiminde ostum er Tiftik Paltolar 

10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,. Bir mükafat 

bej ve llcivcrt renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 
14 ~ liradan iılbaıen I2i liradan itibaren 

\ 
Çocuklara: 

Muşambalar (ipekli) Kadınlara: 
lngiliz M b 1 lıbu ke~ldede cem'an • 3,900 • numara kazanac,ı.'mr 

her 13 f liradan 
biçimi uşam a ar 

Fantazı Muşambalar 5 ~ liradan itibaren renkte 2 itibaren 

"' • Leyli ve nehari 
Beyefendilere : 

Me~hur Manderberg markalı Erkeklere: 

9 ~ liradan ltilıarep 
(trcnch - coat) tan bej ve llclvert ısmarlama kostümler Pardesüler 

lngiliz Muşambalar biçimi ,. ıstiklal lisesi 
•ın devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

~eh 1'alebe kaydına başlanmıştır. Her giln milracut olunabilir. 

ladebaşında polla merkezi arkasınja, 
24 ~liradan itibaren 8 t 

- liradan itibaren 30 liradan 
4 

Telefon ıst. 2534 Taksitle de muamele yapılır. 
~~~~~~~~~--:-=-===== .. . . - : . ·~·;,' . . . . 

G SALAMANDRA 
1,ece &"11ndUz yanar • 24 saatte bir defa doldurulur. 

Ur. ~:~;rıp Akademisi tarafındın tıvsi edilmiş-
0d •keli taklitlerden sakınınız. 

dotduıın Yakan sobalar günde Uç defa 
S rutur. 

lnkara Hukuk ınekte~iniu kaJıt ve ka~ul ~arttan 
Ankara Hukuk mektebi müdürlüğünden 

•lıııı d 
l·~uk ltı ralara mahsus lnglliz anıraslti 50 kl-

Lise ve ya yiik~ek mektep mezunları alınırdır. 

2 - lmtihala talebe alınmaz. 
3 - Kayit müddeti Teşrini evvel iptidasından nihayetine kadar. 

( ... ~;altarda kamyonlarla teslim edilir. 
~e en 

1 
) gaz maklnalan en mUkcmmcl 

~. •at darcıı olanlardır. Ocaklar, fırınlar 
hUt 01 re, S11tamandralann tamiratı taah. 

4 - l\lüracaat edeceklerin ( A) mektep ~ahadctnamc YC ya tasnknamcsi ( B) nu!us tezkrcsi 

( C) hüsnühal ilmühaber! ( D ) 6-9 ebadında 3 adet fotuj!;rafi getirmeleri. 

uııur \ . 
kının:~~· depoztterl: A. Hristidis. Galatı Hezaran sokağı Posta ya

tlı hızn köşesinde No 20 telrfon Beyoğlu 8085 

5 - Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahütname ve kefaletname 

vermeleri ve laakal ikişer takim çama~ır ve pijama getirmeleri. 

6 - Eeyli talebe meccanen yedirilir ve yattnlır ve her sene bir elbise, kundura ve bere 

verilir. _ 

7 - 18 den az ve 30 dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınmaz. 

,~aarif vekaletinden: Taahütname ve Kefaletname sureti 
~~\•sı' ( v~ ın~.slki mualllm mektepler! dıhlli ıesişacına alt milnakasanın Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul olundu!';llm (olunan .. - . . . . . . oğlu - ... - ..... , 

~ feşrtnıevvel 929 ) Salı günu ıaaı ( 15) e kadar tehir Beyin) Ankara Aukuk mektebinde gerek ayni sınifta ve gerek muhtelif sınıflarda iki sene terfi 

D3b' ı edemedi!';lm (edemedi!';!) ve ya her hanği bir sebeple mektebi terk eylediğim (eylediği) veya 

Uuı IPIJe ve~a" letı' ınn"aJgat "oını·s1onuundgn 1 nehari olupta tahsili ikmAle kadar muntazaman devam etmediğim ( etmediği ) veya ihraç edil-
i) l U U l UU 

1 
di!';im (edildiği) ve tahslll ikm!l ettikten sonra ldklif edilen vazifeyi beş sene müddetle ifa 

Vekllet için etmemek gibi mektebin maksadı tesisine münafi bir halim (hail) tahakkuk eylediıfl taktirde 
200 ton kok kömürü b' 

liarıcıye konalh için ihtiyar olunacak bilumum masarifln yüzde elli zam ile ve faizle birlikte defaten tediye ve taz-
ı;• 40 ton kok ,, 

., ,, 25 ton antırasit kömürü minini taahhüt eylerim. (tediye ve tazmine burçlu ile beraber müteselsilen kefilim.) 

" ,, 2000 kilo mangal kömliril -

.. .. 
içt!~~e; ve h;iciye~ konağı ';:~h~:; ~:acağından talip- Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
~Ulıarre~ ve nevileri balada lerin şartnameleri görmek ve al Bilecik ile Karaköy arasında Haydarpaşa Eskişehir hattının 
ıı·~'ltil\ie eş kalem mahrukaı mak üzere Ankarada Vekalet le 240-130 uncu kilometresinde vaki yayla viyadükünün kamilen 
>..ı Paıarı ""~1929 tarihine müsa .. d .. r·. .. müceddeden kagir olarak inşası vahidi kıyasi fiatı üzerinden ka-
~ltara esı ~ü saat 16 da vazım mu ur ugune ve Istanbu- , alı zaıf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 

~~ki~~~:::ekaletinde lda Hariciye memurluğuna mü f Münakasa 14 T~şrinievel_ 1929 _Pazartesi günü saat .. 16 da An 

l' 
~komısyon tarafın- racaatları !uzumu ilan olunur. karada Devlet demıryolları ıdaresınde yapılacaktır. Munakasaya 

ar z· -. iştirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarnu 
• 'l'•tıu sus ıraat Bankasından: ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük kalemine ver-
•c ır.·· 'Utt )( . l . 1. d 
"•""lll~ıı, ka era~n caddeıi Uzerin-j bu!dutu takdirde badelistizan ihale mc e~ azını ~r. . . . . 
hııt :~~tı.,.1 t cıvarında Hoca Deb cdılccektir. Taliplerin Taraua Zira- Talipler münakasa şartnamesı ve evrakı fenruyeyı 5 lıra mu
'-ıg3 •britcaı. n n metruk çırçır ve at Bankasına müracaat ederek prt- kabilinde Ankarada muhasebat dairesinden ve Istanbulda Hay
~ti~ı ~rilı;;• ~ ınüştemilitının 31 nameyi görmeleri ve müzayedenin darpaşa İşletme müfettişliğinden tedarik edebilirler 
dcıı 1ndcn ;t'~-~ dar icarı 16-9-1929 hitamı olaR birinci teşrinin altıncı · 
~. c "-ıı.1ı •.....-en yirmi gün mild- çarşanba günü aaat onaltıda teminatı 
~1lcarı1ıııı1ı:rf usulilc müzayede- muvakkatclcrile birlikte teklifnamc-
•dcıı ı:ııu · !erini Bankamıza tevdi eylemeleri i-

.. ~~eı dİIO~oila'~ ;e·i~a~ia;ıomuını idaresinden 
b~~tın~ · Ankara hattı üzerinde Beğlik köprü istasyonu 

aat ihr 9 uncu kilometrede vaki taş ocağından 20,000 M' 
ae t.t,ihı<tk:Ct kapalı zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 
\erl1ı.ıry0ıı11 sa ~ 5 Teşrinievel 1929 Salı günü saat 16 da Devlet 
lt teklif rnrt :ınasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek
dı 1S,ao a ~ tuplanıu ve muvakkat teminatlarını ayni günde sa 
~ adar Umumi Müdürlük kalemine vermeleri lazmı-
~ ~!ipler rn .. 
ti1t U\ıaaeba Utıak_asa. şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara 

Cdcbilirı t daıresınden ve Haydarpaşa işletmesinden teda-

~1!~! !;~ir yolları ıe liınanlan lmumi idamin~ 
~r~ınct, ~ lr Konya hatıl üzerinde Pınarbaşı Meydan lstasyonlın 
l~t ihracı 9~ lnct kllometroda vak ta,ocağından 15000 M 3 ba
~ 16 t •palı zarf usultle münakasaya vaz olunmu'İtur. J\.liina-
rOllr e~rınıevy ı 92 

Devlet ~emir yolları Je limanları umumi i~aresin~en: 
Haydarpaşa - Pendik Banliyö hattı yolcularının nazarı dikka 

tine: 
1 - Haydarpaşa - Pendik Banliyö hattı katarlarına mahsus 

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

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

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

4 - Mezkfir tarifenin ihdasında (kızıltoprak ile Suadiye) 
arasındaki istasyonların kurbiyetiveyolcukesafeti nazarıdikkate 
alınarak yolcuların iki mıntaka ücreti vermemeleri için (Kızıl
toprak • Suadiye) kısmı da aynca bir mıntaka olarak kabul edil
miştir. 

Gnıette tras bi-
•• 

çaklarının ıma-
linde yapılan 

CD toD tta-obe!erdc, bunlt~ 
uillm Sbcfficld r:· ıaden ma
mdl ve f(lderinJn ketkin bu
IOrunuı lwebtlc b bıçalr.la ıno
wddit defalar mGı<erilt bir IG· 
ttttt traı olunablmed ıcsptr 
ed>lm1'ar. 

Yolı çllunaıdıın .....ı bir pe
ket ılmanm derhatlr ediniz. 

Qillette 

hı n binas d e 9 çarşamba günü saat 1 6 da Devlet demlr-
ı. e~tup1, . ın a yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
''d tını ve k ~ llnıunıı .nı~va ut teminatlınnı aynı günde eaat 1 S,30a 
ııı~h •lipler _mudurluk kalemine vermeleri IAzımdır. 

d lselıat ;~nakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
'tik edebıı~ılreslnden Konya ve Haydarpaşa işletmelerinden 

5 - (Kızıltoprak - Suadiye) mrntakasına ait biletleri hamil 
yolcular katarların ııeyri istikametine nazaran ancak Kııı:ıltoprak 
ve Suadiye ye kadar gidebilirler. IE Dr. Ihsan Sami 

Ke:>fiyet muhterem halkın malfuım olmak üzre tavzihan ilan Gonokok Aşısı 
Qluııur. 

ı\ ır er. 

lu~J~r'i baytar tatbikat mektebi müdür
~·tct •. en: 

'<. ı bıınizin b" -

Avrupa seı·ahatlnden avdet eden 
Almanya nisaiye ve vllAdiye 

cemlyed azasından 

itibaren 

-•Dr. Ihsan <11111-

IÖ ksürük şurubul 
ÖksUrllk ve nefes darlığı 

için pek tesirli 

I ~· ııaçtı, <11111-

1 Metle~ kila~ları 
l\laari! vek:lleti tarafından ka

bul edilen programa muvafık 

kitaplar Türk Neşriyat yurdu 
Şark ve Maarif kl\tüphaneletinde 
hazırlanmıştır. Mekteplere, mual
lımlere ve toptancılara fevkallde 
i' konto ve ıeshillt yapılır. 

BASUR MEMELERi 
Fistül ve sıracaları 
amelıyaılı ameliyatsız elektrikle 
tedavi ve bilcümle ameliyatı icra 
eder, saat l - 7 Dlvanyolo Acı 

... Hamam N. 20 <11111 

Doktor A. kutiel 
Elektlrllı ın.Udnelcrİyle bcı.ıoııutdulU. klnr 
darbRı, pcosta~ ldemloktldar, . bel &'IVI*· 
ili d• we flrengtyl •trııııı lldıM edlır • 
KıırakOyde BOretçl fırını sınwııda 34. 

Emrazı dablllye 

VEREM 
ve göğüs hastalıklan mütehas~ısı 

doktor 

ŞY~~!Pv~~l~acı 
Slllcyman apartımanında Cıı· 

martcsl, Pazartesi, Çartamba 
ve Pertembe. Tıl. lst. 3035 

İKRAZ İŞLERi 
Müccvhcra~ hal~ eıhıın. tabvlllt 

Maaş cüzdanı 
mukabili her yerden çok ehven fe
ralt. Bir defa miıracaat buyurulması 
Sirkeci Erzurum Han No 18 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dlkkatlnı 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kaı'i 

olarak e~ki ve yrni belsoğukluğıı, 

frengi. hlrar dırlı~ı, bel ge•~ekliıti 

, .e mesane ve bilcümle kadın rı-

h • ' <ızlıklan tedavi olunur. lleyoğlu 

'l'okat : ıyan yanında mektep ıokak 

No ~5 Tel: P.. O. ;ıı.5~ 

Kiralık apartınıanlar 
ller ıürlil esbabı istirahati haiz 

ap3rtımanlar müsait fiatlarla ldralıkıu. 
Galatada Tünd karşısında tnıoncil 
J. Suson efendiye milracıaL 

Kendi kecndin traş olmak zevk
lidir. Fak&uer ,.. uu kalm&lt 

için meşhur i ·hmbilli 
P(lKER TRAŞ BIÇAÖI 

1 ' 

1 '~-~· .-°' 1 f 'fi 4 A. ~ {\ 

1 !O ·. O~ 
1 . ç 

1 ~POKER 
1ltcce;'aitl haiz d~~nci aınıfına ati- nce musaddak olacak. 

ırıı, 1~den talip ol ~lehe kabul e- 2 - 21 yaşını gcçmi§ olmayacak. 
~\ tyt • mektep M~~· a.rın _ vesaiki 3 - Heyeti sıhhiye raporu buluna-

! • t·•rneıert rica ırıyctıne müra cak. 
Dr. A.ASIM 1 ile ıraş olmalıdır. Taklitlerinden 

sakınınız. 10 adedi atmış kuruş · 

tur. Umumi deposu lsunbulda 
Tabu ka!Adc 10 numaradL 4h,· •ıe rn olunur 4 H"· ""h l h"b. ld • ha •il b ez unu ve b · - usnu a sa ı ı o ugu m3 !-

Ulunduğu M Y~f Mu derecede 1i polis merkezince muaaddak bulu-
aarı üdiriyeti- nacak 

Hasıalannı her gUn 15-17 ye 
kadar Şişlide hususi hastanesinde 
kabul etmektedir. Tel. He o lu2221 AK DF.KALO VE ERiK! 

.ı 

1 "-~~ .... llilll!llllm--

~eyriseiain 
l\ Jerkeı /\ ccntı,..!; c;.l'trı k >, :-: 

ba:ın Jı. ile) ı_:tl J 2J6' ::Oıı 
ace ntesı : :\lahmuJıye l lanı altıtdı 

lsr.n1'ul 2~40 

Mersin ~tir'a l ~33luı 
(MahmutŞevketpaşa Jv ıırurıı 
1 Te~rinevel salı 12 de ( ;abt~ 

rıhtımından kalkarak Ça r~am

ba sabahı lzmire ve ak~amı 

lzmirden hareketle Aııtai)'il , 
Aıaiye, Mer~ine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Aia
iye, Antalya, Kuşadası, lzmire 
uğrayarak ge 'eccktir. 

lJYlllk llr 1 1I pllllll 
(Mersin) vapuru 1 teşrinievvel 

Salı 17 de Sirkeci nfıtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu. Edremit Burha
niye, Ayvalığı gidecek ve 
dönü~te mezkör iskelelerle bir
likte Aitunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu lçln yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

Kiralık kahve ocağı 
Bandırma hattına işleyen va 

purlırın kahve ocakları bir sene 
müddetle şartnamesi mucibince 
müzayede suretile kirayı verile· 
cektir. Kat'i lhale>i 3 teşrinievvel 
929 ıarihlnde icra kılın acakor. 

Taliplerin o gün sut 16 da le
vazım müdürlüj!;ıine müracaatları . 

Kiralık kulübe 
:\lerkeı idare rıhtımı üzerinde

ki kulübe şa rtname~( mucibince 

bir <ene müddetle kiraya verile
crkıir. Kat'i ihalesi 3 teşrinievvel 

929 tarihinde icra kılınacıg-ından 

taliplerin o gün aat 13 te leva
zım müdiırlüjtiıne mnracaatlan. 

Seren 1nünakasası 
(37) adet <erenin her metro 

mlk'ıbı 47 lirada talibi uhdesin
dedır, Tenzilen. itaya talip olan
lann 3 teşrinievvel 929 tarihinde 
sut 16 da levazım müdürlüğü

ne mUracaatlan. .................. 
Muntazam Bartın Postası 

E •• d N Vapuru rcumen ur 1 teşrini-

evvel SALI gününden iti-
baren her hafta 

muntazaman Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amasra, Kuruca şUe Cideye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Eminönü 
Rihtım han 2 numaraya müracaat 

Telefon: 2684 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, lüks karadenlz poswı 

Millet vapuru 1 
Teşrinlevvl 

SALI gQnQ akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci nhnınından hareketle 
[Zong uldalı:, İnebolu, Evren ye, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Trablzon, Rize J ye ,l[ldecekclr. 

Muracaat mahali: İstaııbl 
Meymenet hını altındaki yazı
hane. Telefon htanbul 1154 

NAiM VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muatuam olan 

ADNAN 'E~,u~~ 
30 inci PAZARTESİ 
g-llnQ 16 da Galatı nhtımından hare
ketle ( lzmlre) ve Çaqamba günU 
lzmlrdcn lstanbulı hareket eder. 

Galata Gümrüic kaqısında Siıe 

Fransez hanında 1 i numarada Umu
mi acmtalığına müracaaL Telefon 
Beyoğlu ' 1041 

Dlf Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi 
ve 

Cemil Niyazi 
l\Iuayınehanele rl: lstanbııl Sulıon 

Mahmuı Türbesi Trlrfnr J.•t 9692 

........ fiYA.Titö ...... i 
L ... f!;i:::~:~ ........ ı 

Darülbedayi 

Birinci ıc~ı : niu birinci salı günü 
akşamı saat 21 buçukta y alnız mu
aıtımlerl e talehele·e. 

Mary Duyan 
3 perde 

Temsillerden sonra ıramray temin 
edilmlıtlr. 



BİN SOZ 
BİR RESİM flNSiNE 

ll!illiy~t 

-
PAZARTESİ 

30 EYLÜL 1929 

ıktısat vetlll tarafından Macarlıtandan celbedllen 
Merinos koyunları 

lttlba, kuvvet• ve sıbb~ 
en mllesslr devıl.dır. eıı 
eczabanelerdo bulunur. t 
depolan: Bomontl ıs~ 
Telefon: Beyoğlu 583, "e 
bulda Ekrem Neclp ecıa d 
Telefon: lstanbul 78. 

Kuşadası ka) 
kamlığından: 
Kuşadası kazasında ffiil<~ 

nağınm Beton - Arme olat• . 

Yu '· arıdakı resim Ankarada lı:llfat e<ıllea bayvan •rıtalae alt lllr 
intiba Aşağıdaki resim do blrlncflftl kazanan tay 

Son cttnlerd• mlltemadlyen yağan yağmurlardan bazı 
yerlerde busWo gelen seller 

Dlln ilk defa olarak erkanı mathuata gösterilen 
Ankara postası filminden bir intiba 

deten inşası kapalı zarf uııı)! 
nakasaya vaz olunmuştur. JA /, 
Kuşadasında müteşekkil 1<0 

mahsusunda icra olunacakııt.;, . nı 
kasaya Beton - Arme in§"3 il' d· • tı 
crübe ve vukuf sahibi nı~ ~dıne 
veya bu ehemmiyette in~a~ t~ 
suretle ikmal eyledikleriJll. !! -:-ıı 
bahş vesikalarla ispat edebil~1 ~ b 
at müesseseleri veya irin>"" ~"r. 
olabileceklerdir MünakasaY1 n 

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

KUMBARA 

1 
1 

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

111111
1 

TÜK/YE Jş BANKASI 1

111111 

Dünyanın en 
mükemmel yazı 

. makinast 
Hususile Fıl.ANSJZ hükQmetlnln dahi ıakdir ve tercih ettljl;I makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. d:h/a;:;i\1ı~ 

Ltmumi acencesi~ 
'" Ş:\ORl\Y AN Sadıkıye han 30·33 lsıanbul Tel. lst. 2256 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

HALK DAKTİLO DERSANESİ 
Sirkecide Şahinpa~a oteli kar~ısında Devri~Jcr sokağı No. 15 
Arzu edilen saatlerde Hanımlara ve Beylere esaslı metot dahi

linde ve mlisaıt ~craitle kısa bir zamanda daktilo öğretilir. 
Yeni talebe kaydına başlanmıştır. 

Tütün Eksper kursu 
Tülün in~isarı uınunıi i~aresin~en: 
Tütun inhisarı idarei umurniyeslncc küşat edildiği evelce ililn 

cdilmi~ olan kurs için şimdiye ğadar müracaat etmiş olan taliplerin 
kısmı azamı ~e>aiki !Azimeyi ihzar ve ita etmiş olduklarından şehri 
halin ı;ayesinc kadar atide mürakkam veoaiki Ortaköyde kurs Mü
diirluğLine ita ve verıremiş olanların müsabakaya kabul edHmiye
ccklcri ih\n olunur. 

l - l\lusaddak nufüs tezkeresi sureti veya 
I! - ..\lektep ~ahadetname>i veya orta tahsili 

maarif idarelerinden ınusaddak resml vesika 

aslı 

ikmal ettiğine dair 

3- :\1ahalle veya kariyesi ihtiyar bey'etinin Polis veya Jandarma 
dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi. 

4 - - 4 kıt'a vesika fotojı;raflan J(ctirmeleri 

lıtanbul Mahkemei Aıliye 2 ci ti· 
caret daireainden ! 

lstanbulda Çakmakctlarda 79 nu
marada icrayi ticaret etmekte iken 

\ tagayyüp ve firar eden Tolacı oğlu 
Fehmi Kaya ef. inin mahkemece ifla
sına karar verilmiş ve 28 - 9 - 929 
tarihinden itibaren iflası açılı:'?ıştır. 

1 - Kendisinden alacak ve iştih
kak iddia edenlerin işbu haklarını ta 
rihi ilandan bir ay içinde mahkeme
de iflas idaresine kayt ettirmeleri ve 
bu baptaki delillerinin asıl ve ya 
musaddak suretlerini tevdi eylemele
ri. 

2 - Müflise borcu olanların dahi 
keza bir ay içinde kendilerini bildir 
meleri (hilftfına hareket cezai mesü
liyeti muciptir) 

3- Müflişin mallarını her ne su
retle olursa olsun elleride bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfluz olmak şartile keza bir ay i
çinde iflas idaresi emrine tevdi eyle
meJeri ve etmezlerse cezai mesuliye
te uğrayacakları gibi makbul maze
retleri bulunmadıkça rüchan hakla
rından mahrum kalacakları 

4 - İlk içtima 9 - 1 O - 29 tarihine 
müsadif çarşanba günü saat 15 te 
mahkeme iflas odasında akt edilece
ğinden alacakhların mezkQr gün ve 
saatta bilasale ve ya bilvekale hazır 
bulunmaları ve müflisin müşterek 1 

borçlularıla kefillerinin ve borcu te 1 
keffül eden sair kimselerin içtimada 
bulunmağa HAKLARI BULUNDU
ÔU tebliğ ve ilan olunur. 

Beyoğlu mal müdürliiğünden: 

Müzayedeye vazolunduğu evelce 
ilan olunan. Kııru Çeşmede kireçhane • 
sokeğında ma'a bahçe hane carla 
harap köşk 28-9-929 tarihinden 
bir hafta daha temdit edilmiş oldu· 
ğundan bu müddet zarfında zuhur 
edecek taliplerin Beyoğlu Mal Mü
düriyetinde müteşekkil satış komis· 
yonuna müracaatları il:ln olunur, 

etmek isteyenler ihtisas ve JI den 
!erini ispat eden veaikalıfııı le 
Nafia Baş MUhendigliğine tQ c_ DANTOS 

• 

DİŞ 

MACUNU 

ederek bir ehliyeti fenniy•. İi,gjlı 
alacaklardır, Şartnamele.ril' $ e 
Nafia Baş Mühendişliği il• · U.ri 
sı komisyonu mahsuaundaı>_,,ıı Ilı 
ceği cihetle mezkQr maı.aov; 1 1r,_'• 
racaat edilebileceği ve ibal~ ·i•• 
nuna ve münakasa şartnanı ~ e 
fikan ihzar edilecek teklif ı• · ~ •• 
yevmi münakasa olan 21 t• ıı~ ltla, 
929 P'azartesi günü saat o~ı :n 
dar Kuşadası KaymakarnJıı;;· /• 
teselsil numaralı bir makbUl • •n 
bilinde tevdi edilmesi ilan o r~ 

lst 4 üncü Hukuk Haldıııil 
Müddei Şadlye hantlll 

Vedat bey tarafından aıuk• 
Beşiktaşts veni mahallede p0511 

desinde 13 numaralı konaktıl 

lbrahim Tevfik efendi aleybl0
1 

lan boşanma da vut UzeriP 

tebliğ gönderilen dava srzuh•~ 
deialeyhin ikametgahı meçhul ıİ 
ması haseblle bilAtebli~ ıade 

& J 
ğinden keyfiyetin bir mıh ııı 

Dl,leri yıiz sen~ ya~atır ve çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirır, ve kanamaktan meneder ı · e dişlerin ıı.ra,ında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale eder. 
Diş ağrılarına, nezlelerin~ mani olur. ARızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. l\likropları 
imha ve ağızdan gelecek her türlli hastalık l ann sirayetine mani olur, Avrupada birinciliği diploma

IAnen tebliği tensip kılınarak 1 

bir nushası divanhaneye tallk 
1 

muş olmakla milddeıi mez~il\ 
fında cevap verilmedlği ;'~/ 
muamelei gıyabi ifa bı 1 

larla musaddaktır. En büyük mlikMatı almıştır. Yirmi kuruşa. llasan Ecza deposu. 
il ı...- .. ,==-

!!An olunur. 

KADIN VE ERKEK llr Az zaman sonra 

~~~~N YE t!~TIKtEHİNl -
almazdan evvel her halde 
sağlamlığı ile meşhur 

QUADRAT 
(sabık Rus fabrikası) 

markasını arayınız. 

19l24. 

B.I.R.C:. 

Sipariş için: il. J. O \:\O~ lstanbulda Kôprülil 
hanında 12 - ! 3 mumerolu mağazalara müracaat 
olunması. 

Markasına dikkat ediniz. 

M EYVE tozu gayet tatlı tabıi mil· 
leyyin, sekersız ve tuzsuz madeni 

mushildir. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
teıuıo ve barsakları serbest tutar. Bas 
a~rısı, bulantı ve keyifsizliğe · karst 
r • ., ~ssirdir. 

Sabah ve akşa1n bir &u kadeh( 
derununda bir kahve kQff.iı alınır. 

BILOMUM .ECZANELEaoı;; SATILIR 

.. ,.,,.,, 
Satf"'"' 
·Eno"" 

1111nlcrfa. 
etiketi 

f•brfb•• 
.11 .... 11 ,.,._....,._ 

BEL.Kİ 
Nefis ve leziz 

BURNViL- KADBüFi 
çikolatalarını 

BULAMIVACAKSINIZ 
onun için 

Yiyebildiğiniz 
kadar yiyiniz! 

Umuıni acenteları: EHRENŞTEIN ve 
TOLEDO Altıparmak Han 

Birinci kat İstanbul 

. . . 1ol•' Fabrikadaki kadın ışlerlnl kontrol edebilecek ve dıkışteo 

İki kadın kontrol memuruna buı , .. ~' 
lhıiyaç vardır. Bu şeraiti haiz olanların (H.H.) rumuzlyle Jst•~

el•'" postahane 176 numerolu kutu adresine ıahr!ren mOracaaı etrn ~ 

MESUL MUDUR: BURHA~ 
f\orvt'çyanııı halis ~lorina halığt 
l)a~ ınalısulli alernşliı11ul marka HASAN BALIK .y Afil · ıoJıı~ 

Gavet taze olarak gelıniştir. 100 kuruşa kı Jafıı 
şişelerde HASAN EGZA-DFPOSU toptancı' 
büyük tenziM t. 
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