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Filistindeki hadiselerin -içyüzü nedir? UZLAŞMA 
ka~aftalarc~ btitün cihanın dik 

nazarın ·· · d Yan L 1 uzenn en ayırmı-
lllali v~her k~nferansı nihayet, 
°'lıla ~ıyası safhalarında bir 
ladıl~a .. ıle netic~lenmiştir. Baş 

ce -. gUndenben ne suretle bi

'aitc~~rer~kla takip edilen mü
lın k er, ınkıtala değil hertara 

~i:~~ul ettiği bir pazarlıkla 
noktai ulnıuştur. Umumi bir 

bu akıbe ~az~r~an . konferansın 
ntıll ed tı butu_n mılletleri mem 
Laııey•~ce~ hır mahiyettedir. 
setinin b~kı tızla~ma, sulh siya
Cdilebir ır zaferı gibi talikki 

her lıaı~· ~C:Ynelnıilel hayatta 
tıın & e ıyı, kötü bir uzlaşma-
tınd:ıg~k ve şüpheli ayrılmala
na §Üph aha müreccah olduğu-
ll e Yoktur. 

İtilare~ uzlaşma gibi Lahey'deki 
elde da. mukabil fedakarlıklarla 

e timi · 
~lastiki . Ştir. Buna Briand'm 
ınaı Yetı kadar Snowden'in 
· Ve ısrar d . 

tir U 1 a yardnn etmış-
"' . zlaşma . . İ 
"•aliye neticesınde ngiliz 
S ııisbe~azırının talepleri yüzde 
nıaktaa ınde tatmin edilmiş ol
larar t:ry Buna mukabil diğer 
llıışt1r 1 ~ung planını kurtar
Planıı; ~gıliz'Ier tabii Young 
tı için a. 

1
.stediklerini almadıkla

hi.ı- ıtıraz d" ~Yet e ıyorlardı. Şimdi 
alını ın e ~alep ettikleri 48miyon 

'~de edi~c a mukabil 36 milyon 
bir fedak· e onlar da mukabil 
llııkdar arlıkta bulunarak bu 
s,,l arazı lm ' --., taıy 0 uşlardır. Fran 
da '{ 

0 
a, Belçika, ve Japonya-

berabe~~g ~lanını, ve bununla 
llııştardıızzetı nefislerini kurtar-
d r Bu·· s e Snovvae ,. ıtıbarla İngiltere 
Cdilirkell n .1n zaferinden bah

l:ırjaıtd, ' bılfarz Fransa'da da 

bilh.sedi~ . ınuvaffakiyetinden 
?.rtayerde e~ t~bii görülebilir. 
1l'et vars akıki bir muvaffa

ltıJh ve sel&a 0 ~a Avrupa'nın 
1• d İngiliz h;e.tine aittir. 
()- ıı'tson L cıye nazın M.Hen 

1::'ns; ile f1etden ayrılırken 
rııUııaseb ngıltere arasındaki 
O]dtığ ata bir sogukluk arız 
llıiıııe~ hakkındaki zan ve tah

l~§tirn 1esa~sız olduğunu söy
'dilillce. ngıliz metalibi tatmin 

ftn li'r~e kadar maliye nazın
hirıtıa ın .~a aleyhindeki hücum
t at'İciye llzaheret eden İngiliz 
'tııin ed nazın, şimdi vaziyeti 

bilir ,., ecek hoş sözler sarfede 
d' · <>u ·· 1r. I<'ak Şuphesiz onun vazifesi-
~irdıt ki at Ortada bir hakikat 

~~1 iti~· da İngiliz - Fransız 
. ~il İllgil' af!nın senevi iki mil-
1)•1l Pe'- ız !ırası gibi, İngiltere 
il ot- "' te bü .. k · . lıı "ll'Ya . yu bır ehemmıye-
lı.i~k iste~~ır n:ıe~lağa feda edil 
!\ı al'et 36 ın~sıdir. Fransızlar 
d Stııell k ~ılyon altın markı 
'"!etleri e~dı, kısmen de diğer 
~erek l n .~eselerinden tedarik 
'GJ.f.. llgıijz d 1 • 
~ ""il ed ost ugunu mu-
d ara iie ~bildiler. Bu kadar az 

ııı°'~uğ~ ~ıp satılabilen bir 
'ti kaı erhalde büyük kıy-

lif Lilh.ey ~rnış olsa gerektir. 
ı, 8aflıaı onferansmın muhte-

dq 
1ttltik ~~\milletler için ibret 

te ci latıey 1 e.~ek derslerle dolu 
lcr aba is ınunakaşaları bir ke 

~~·asına:ie~iştir ki devlet-

ıııu1 esasıard tnun~sebetle~, h'! 
~abazaı an zıyade sıyası 
11q tadır. ira . ftÖre idare olun
bl'tte S ngılız metalibini bi
leı~fi.i teJa~Wden'in şahsi bir 
~qıı'r, l'lrita 

1 ed~n muariz dev
~~· trııriı~ nya. ttnparatorluğu
~ ır oldu. maııy~ nazırına mü

Ilı d~kar1ırn.~ hıssedince, mıi
~c~1§1erd· gostennekte gecik
~!~ 1~eler ~~11Snowden, şiddetli dar .11iy0 rd anırken bunu pek 
~a ıleri . u. Ne Briand o ka-

tı~~)'~ ba~~~'t;ı.emiş ol~ Liti-

Arapların 
telası .. 

' 
Zürihte aktedilen 
bir kongrede dün
ya Musevileri fa
aliyete geçmeğe 
karar verdiklerin 
den Araplar hare 
kete gelmişlerdir Dr. weizmann 

Siyonist cemiyeti reisi 

Filistin'de sükunun teessüs ettiği hakkında Avrupa'dan gelen 
telgraf haberlerine rağmen, bu memleket ~enüz ana~şi içind.edir. 
Verilen malumata göre, Arapların Musevıler ~leyhır:ıe faalıyete 
geçmelerine sebep, iki ay evel Zürih'te akdedılen bır kongrede 

umum dünya Musevilerinin birleşmesidir· 

* * * Şimdiye kadar Filistin'de bir Mı!- diye kadar bu "Yahudi ajanbğı., Si
sevi yurdu tesisine taraftal' olanlar yonist cemiyeti idi. Siyoni~t teşkil3~ 
yalnız Siyonistler idi. Siyo'li>m. meş- tını "'Musevi ajaıılığı,, istihlAf edince, 
hur Dreyfus muahedesini takip için bundan böyle, Filistin idaresinde bu 
Viyana'da çıkan Neue Freie Presse yeni teşekkül amil olacaktır. 
gazetesi tarafından mahkemeye gön- Filistin Arapları yeni teşkilatı en
derilen bir Musevi gazeteci tarafın- dişe ile karşılamışlardrr. Çünkü. Siyo
dan tesis edilmişti. Bu teşkiliit ile en nistler, ne de olsa Yahudi aleminin 
ziyade Şark Yahudileri alakadar idı- küçül< ve nüfuzu az olan bir parçası
ler. Esasen öteden beri Şark ve Garp ru teşkil ediyordu. Sonra bu, idealist
Yahudileri arasında mühim ihtilaf- !erden, hulyaperestlerden miirekkep 
!ar vardı. Fakat Rusya'da Komünist bir propaganda Cemiyeti idi. Halb.ı
idaresi ilan edildikten sonra Şark Ya- ki "Musevi ajanhğr" dünyanın en 
hudiliği iktisadcn zaif diiştü. Buna zengin, en nüfuzlu ve ameli iş adam
mukabil Garp Yahudiliği gittikçe lan olan Yahudilerden miiteşekkil
kuvvet buldu. O derece ki iki ay evel dir. Bunun içindir ki Filistin"rleki son 
Ziirich'te akdedilen 16 ncı S;yonist hadise Avrupa ve Amcrika'da bu ka
kongresinde Siyonistlerin reisi Dr. dar gürültüye sebep teşkil etmiştir. 
Weizm~~ garp yahudilerini .aliihdar Diğer taraftan 'Musevi ajanlığı., 
etmek ıçın_ teşkılatın faa.lıyetme n.iha- nm teşkili ile dünya musevi mesele
yet vermege karar verdı . Bunun uze- sinin başka bir şe kle girdiği !löylen
rine Siyonist teşkilatı yerine "'Muse- mektedir. Şimdiye kadar Garp mem
vi ajanlığı namilc. bütün dünya Ya- Jeketlerinde museviler temsil (asi
hudilerine şamil bir teşkilat vücude nulasiyon) ile digcr milletlere kanş
getirdi. Bu itibarla Zürich'te akdedi- mağa meyletmişlerdi. Bilhassa İngil
len kongre son Siyonist ve ilk .. Mu- tere, Fransa ve Amerika'da bu temsil 
sevi ajanlığı., kongresidir. Ayni za- pek ileri gitmiştir. Şimdi Garp filemi 
manda Musevi hareketinin Şarktan bir yahudi nasyonalizmi ile karşı kar
Garbe intikalidir. Çiınkü ••l\otusevi a- şıya gelmektc.dir. 
janlığı,. nı, başlıca İngıliz ve Ameri- Filistin hadisatı hakkında aldığı-
kalı Yahudiler teşkil etmektedir. mız son telgraflar şunlardır: 

Yeni teşkilata "Yahudi ajanlığı., LONDRA, 5 (A. A.) - Yeni Filis-
namı verilmesine sebep, Filistin man- tin fevkaUide komiseri tarafından neş
dasmda böyle bir teşkilatın zikrcdil- rolunan beyannamede, yeni tesis edi
mesidir. Cemiyeti Akvam tarafından len divanı harplere ancak Arapların 
verilen mandanın bir maddesinde de- sevkolunacağı şayiasının tamamen a
niliyor ki: sılsız ve esassız olduğu ve bu mahke-

"Filistin hiil<fımeti bir cMuscvi a- melere milliyet ve mezheplri ne olur
janlığı>ile temas ve istişare ederek o- sa olsun bütün kabahatlıların teslm e
na göre tedviri umur edecektir.,.Şim- dileceği bildirilmektedir. 

------•••••o•••••------
İhtilaf kalkacak mı? 

l\!I. Briand bir nutktuırla 
btınıı iimit ediyor 

LONDRA, 6 (A.A) - Daily mail'in Cenevre muhabiri bildi
riyor: 
Fransa Başvekili Briand, Cemiyeti Akvam meclisinin dünkü iç
timaında irat ettiği bir nutukta La haye konferansında çok İngi 
!iz hükumetince takip olunan hattı hareketin bir çok mahafilde 
husule getirdiği sui tesiratr izale için büyük gayretler sarfedil
miştir. Mumaileyh bayanatı sırasında şimdiye kadar Fransa ile 
Almanya arasında ciddi bir sebebi itilaf teşkil eden bir takım 
müşkıilatın La hayede vucuda gelen itilaf sayesinde pek yakın
da bertaraf edilmiş olacağını ve o zaman Avrupa için hakiki bir 
teşriki mesai devresinin açılacağıii.r zikrettikten sonra Macdonal 
din umduğu veçhile Bahri teslihatın tahdidi meselesinden İngil
terenin bir kaç haftaya kadar Müttehidei Amerika ile uyuşmağa 
mııvaHak olması ümidini izhar etmiş, belki senenin sonundan 
eve) bile tahdidi teslihat konferansının içtimaa davet edileceğini 
söylemiş ve yer yüzünde irtikap oluna bilen en büyük cinayetler 
sırasına ithal eden ve itilafları silah kuvvetile halletmek usulüne 
karşı manevi bir set çeken Kellog misakı hakkında pek sitayiş
karane mütalaalar dermeyan etmiştir. 

Londurada dehsetli sıcaklar , 
LONDRA, 6 (A.A) - Bir kaç gündenberi İngilterede hüküm 

sünnekte olan büyük sıcaklar yüzünden bir çok yerlerde yeni
den kuraklık baş göstermiştir. Londra c!vanndaki bentlerden 
bazıları hemen boş olduğundan, bazı mahallerde su kalmadığın
dan sıkıntı çekilmektedir. liy0 l:t•bi ın ~lıne evelce yap-

~~·'Yt, tıc d: :M-bele de bulunabi- ., .. _ .. _ ... ,_ ... _ .. _ ................ " •• , ... _,,,,,,,, ... , ......... " ................... _ 
lar 1 hı"'al d ~ssolini, A vustur 

h· . ., a ıgı "b· M. h il l 10rd &dıllııa' h gı 1 yıldır~- ~filim. a a e arı~ arın da ...,..l!ii~ll~ 'lJ tı. gı atırına getın- im ".. u: ......... u~ 
l~ts ııaşınan ~ Jstanbul mahallelerinin birer hususiyeti vardır. Buralarda 
~ Olsun ın zaferi kime ait o il! aMka uyandıracak o kadar mevzular vardır ki bazen her bıri 
lcı kil k.elld~~ıl mesele bu uzlaş il' bllyilcek. bir romana zemin teşkil edebilir. 
~tın Ollferan:f1dedir. Beynelmi- i= Muharlrlerlmlzden M. Sa/(Jhaltin bey lstanb11/u semt semt , 
~af, dan büYü~ harp meydan y mahalle mahalle dolaşarak tesadllf edeceği, duyacaJı şeyleri ı= 
'ttı r daiın bır farkı yoktur. İl hayattan alınmış birer levha halinde nakledecektir. Haftanın ı! 
~. eıı eınina arkasındaki kuv- ·~: muayyen gilnlerindt neşredtceğimiz bu yazıların karilerimizce mi 

olan diplomata ait- • aMka ve zevkle takip edilecef/ne eminiz. ilk yazıyı bugünkü !:!:-!.:.;. 

••• nushamızm 2 inci sahifesinde okuyunuz. 
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. ··························~ 
irtişa bahsi · İ Gazi Hz. ı· 

· Ga:ıi Hz. diin akşam 
Gazeteler bugiln mah Sakarya motörü ile Bu-

kemeye verilecek ı ifa:ılçlnde bir deniz teriez-ı 
:ıUhü icra buyurmuşlar-

Ademi salBhlyet d 
ır. . 

kararı mı? ..................... •-• 

Türk parası İrtişa meselesi etrafında ya
pılan tahkikat bitmiştir. 

Verilen malumata nazaran Sukutun başlıca iki 
Müstantiklik bu mesele hakkın- sebebi var .• 
da ademi salahiyet kararı ver- ıtllleddln Cemil bey bir 
miştir. rapor hazırlıyor 

Diğer taraftan irtişa maznun- Ticaret odası kredi ve kambiyo ra-
~ıı:ı kef~lete ra;.ıten tahli:ı-:eleri portörü Alaettin Cemil bey Gümrük 
ıçın yemden mur.:ıcaat etmışler- istatistiklerile İstatistik umum müdü 
dir. rü M. Jakarm noktai nazarı arasında

GAZETELER 

MAHKEMEDE 

ki farkı tetkika ve raporunu hazırla
mağa devam etmektedir. 

Hah_amhane 
Vergi memurları 
haciz koydular 

llahambaıı "Bir çaresini 
bulacağız,, diyor 

Evelki akşam Beyoğlu maliye ıu
besi tarafından Hahamhanede ki e§
yaya haciz vazolunmuştur. 

Haci.ze sebep Hahamhane binası
nın birikmiş vergileri olması ve te
berrıl edilen ianelerin vcra•et vergi
si verilmesinden istlnkAf edilmesi
dir. 

Bu hususta Haham başı Becerano 
efendi bir muharririmize demiştir 
ki: 

- Hiil<(lmete bazı be>rçlarımız var 
dır. Fakat her halde bir çarei hal bu f 
lacağız. Defterdarlık nezdinde tedi
yatta teshilat gösterilmesi için te-
şebbüsatta bulunacağım." ' Alaettin bey raporunda M. ]akarın 

İrtişa meselesinde "hilafı ha- fikirlerine hak vererek ezcümle diyor 

kikatneşriyat,,cürmündenn'iaz ki: Bu da kı·m? Üç kongrede Türidyeyi tcm•il edertk 
1 k k d Kambiyo bültenleri tetkik edilince • avdet eden Aydın meb'usu 

nun o ara gazeteler hak ın a para mıktarmda ithalat ve ihracat a-
takibat yapıldığı yazılmıştı. rasında fark olmadığı görülmektedir. S .. d · · 1 Reşit Galip Bey 

Bütün Istanbul gazetelerinin Hatta 1928 senesi ihracatı ithala- ÜZ e prens lffilŞ ·• = • •• • 

maznun bulunduğu bu davanın tından fazla görünüyor. Para fiatleri- Fakat so··yıı·yene mı·, Yenı Turkıye 
.. · b İ nin ticaret açığımızla hiç bir alakası 
ruyetıne ugün kinci Cezada yoktur. Mesela 1923 te açık 60 mil- • a )ara mı şaşınaJı 
başlanacaktır. yon lira iken İngiliz 758 kuruştu. ınan n 

Yeni gelen Amerika gazetelerinde Her mı'lletı·n nazaı·ın· Bu davaya gazetelerin mes'ul Tediye müvazenesinin kambiyo ile 
h' b" ı ... k k okunduğuna göre son zamanlarda A-

rnüdürleri suçlu olarak mahke- iÇ iT a a ası yo tur.. . . merı.'kanm c.hı.'cago şehrin.d.e .. birisi tü- da Gazı' en bu"'yu··k 
~ O halde paramızın diişmesının se-

meye çagırılmaktadırlar. bebi nedir? remış, kendısıne Prens susu vererek 
Muhakeme öğleden sonra sa- Bunun için banka bilançolarının o sur~tle kendini öteye beriye takdim adamdır 

at ikidedir. etmege başlamıştır. 
İsminin Suat Şakir olduğunu söy- A d dö R "t 

Tatil bitti ---Bütün mahkt!meler 
açılıyor 

25 Ağustosta tatil edilen bütün 
mahkemeler yaz tatı liı-i dün bitir
mişlerdir. 

Mahkemeler bugun faalıyete geçe 
ceklerdir. 

Mahkemelerin tatıl olduğu esnada 
müstacel davalara b Kan nöbetçi 
mahkemenin karar •4rmediği dava
lara ait oldukları mahkemeler tara
fından devam edilecek tir. 

Mektep kitapları 

Ankaraya bir heyet 
gitmiştir 

Devlet matbaasında mektep kitap 
lan komisyonile şehrimiz kitapçıla
rı arasında çıkan ihtilaf üzerine dün 
kitapçılardan bir heyet Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Halit, İlyas ve Hilmi B. !erden 
mürekkep olan bu heyet Ankarada 
Maarif vekaletile temas ile kitapçı
lar komisyonu mektep kitapları Ü· 
zerine maliyet fiatının da yazılması 
kararma itiraz edeceklerdir. 

Bu heyet kitaplara muayyen bir 
fiat konulmasını temine çalışacak-
tır. 

Çin-Rus ihtilafı 

A/{lettln Cemli bey 
tetkik edilmesi lazımdır. Sebeplerden 
biri bankalarda kredi enfilasyonu ya
pılmasıdır. 

Bundaıi başka paramızın sükutun
da mühim bir sebep te gümrükten 
muaf eşyanın mühim bir yekuna ba
liğ olmasıdır. -------
Telefon yapıldı 
Şile-Beykoz arasında 
Şile ve Beykoz kazaları ile köyle

ri arasındaki telefon tesisatı ikmal 
edilmiştir. 
Yalnız kafi tahsisat olmadığından 

makinalar yerlerine konamamıştır. 
Yeni tahsisat alınınca makinalar iş~ 
lemeğ başlayacaktır. 

VEREM DİSPANSERİ 
Sultanahmette Yerebatanda yeni 

verem dispanserinde açıldığı zaman 
dan beri nisbeten az bir zaman oldu 
ğu halde (6,000) hasta muayene e
dilmiştir. 

Bunların içinde pek az bir kısmı
Moskova, 6 (A.A.) - M. Litvinof mn veremli olduğu anlaşılmıştır. 

Tas ajansının bir muhabirine vaki o- YOL VERGİSİ ALINACAK 
lan b':'y.a":atında .R'!s s~s~yalist sov- Yol vergisinin ikinci taksit müd
yetı':':~ ı.ttıhadı hukumetının sulhper- deti yaklaşdığından birinci taksitin 
verligını ehemmıyetle kaydederek tahsilinin tesrii Maliye şubelerine 
Nankin hük(lmetinin bir cevap gön- bildirilmiştir. 
dermemesi ihtilafı sulhan halletmek --------
istemediğini göstermediğini söylemiş PARA VERMEK İSTE-
tir. MİYORLAR 

M. Litvinof Mançurideki ilsera Hasköyde oturan sabıkalı takımın 
gamizonlarında binden fazla kim- dan manav Necati, Acem Hasan, A
senin sıkıntı ve eziyet çekmekte rap Mehmet evelki gece şoför Ası
olduğunu, bazı yerlerde hiç muhake- mm otomobiline binerek Hasköye 
me edilmeksizin birçok kimselerin gitmektelerken Kamanto mezarhğı
onar onar idam edildiğini lave eyle- na geldikleri sırada otomobilden in
miştir. miş ve para vermeden yürümek iste 

mişlerdir. 
M. Litvinof sovyetlerin N ankin hü- Bu vaziyet karşısında şoför para

kllmetinin siyasi manevralarına al- sını almak için israr etmiştir. 
danmıyacağı gibi mezkur hükumetin Bundan muğber müşteriler taban
Cenevredeki mümessillerinin sulhper- ca ve bıçaklarını çekerek şoförü teh 
verane beyanatına da kapılmıyacağı- dit etmiş v<> parasını vermemişlerdir. 
nı, menfaatlerinin müdafaası için la- Haklarında takibat yapılmaktadır. 

liyerek kendini Chicago ticaret ve iş vrupa an nen ef 1 
piyasasında mühim bir adam diye ta- Galip beyin intibaları 
nıtmağa çalışan bu adam hakkında Danimarka ve İsviçrede üç biiyuk 
maHlmat veren Amerikalı gazete onu kongreye iştirak etmiş olan Aydın 
karilerine Türkiye Prensi diye anlat- mebusu Reşit Galip Bey ahiren av
makta beis görmüyor. det etmiştir. Reşit Bey oradan n 

Türkiye Prensi ( ?) Chicago'nun diği intibaları gazetemize şu smd
ticaret piyasasındaki adamlara bakı- le anlatmıştır: 
nız ne diyor: - En güzel intibalarla dondu 

- Türkiyenin kendine la.zım olan Her yerde her millet miime•PJuw• 
makineleri; pamuğu buradan celbetti- den yeni Türkiyenin terakki ham -
r ccği ve Amerika bankcrlerile mali )eri hakkında takdirler, tebrikler, 
muzakerata girişeceği günlcr uzak tayişler dinledim. Bize en çok hay
değildir . ., retle bahsedilen mevzular milli zale 

Amerikalı gazete sozde Prensin b~ rimiz, inkıliibunızm kan dökuıme-
sözlerilil kaydettikten sonra: den denecek kadar iyi idare edilerek 

- İşte, diyor, Türkiye Prensi Su- başarılmış olması, İsviçre kanunu 
at Şakir bey böyle söylüyor. medenisinin kabulü, Türk harflcrı 

GQya Suat Şakir bey Türkiyede inkılabı ve az zamanda kazanılan 
hem prens hem de ticaret meclisi a- harsi tekamül merhaleleri idi. Bıl
zasından olup Chicago piyasasından hassa Gazimizin simasina, hayatına 
Türkiyeye iş ve sermaye celbi için o- çalışma tarzlarına dair kadın ve er
ranın müessesatile konuşuyormuş. kek mümessillerden gelen !ıinlerce 

Amerikalı gazete bu "!' adamı., sualler karşısında kaldım. Avrupalı, 
hakkında daha bazı tafsilat \•eriyor: Asyalı, Amerikalı her milletin naza

Prens Şakir, diyor, harp esnasında rında Gazi bu asrın en büyük dehasr 
Arabistanda İngliz casusu Lavrence ve en kuvvetli adamı sayılmaktadır. 
aleyhinde çalışmak vazifesile memur- Bundan ne derin ve ne büyük milli 
du.,. iftihar duyduğumuzu izaha hace 

Suat Şakir bey kim ise kendim o- yok. Türk milleti hakkında asırlar

ralarda böyle takdim ettiği anlaşılı- danberi en bethah propagandalarla 
yor. Sözde prens, Türkiye ile Chica- yapılmış fena telakkiler sahtelikleri 
go piyasası arasında doğrudan doğ- anlaşılmış kalp paralar gibi tedavül 
ruya münasebet tesisi için kendince sahasından sürülmüşlerdir . Şim ı 

bir ta~assut yapmak istedilti. buna Tür.k~ye keliı~esind_en anlaş~!~ =
çalıştıgı anlaşılıyor. Lakin burada na ıçınde necıp, azımkar, dilrust ve 
hayret edilecek bir iki nokta var: kabiliyetli bir millet yaşayan saf ve 

Evvela Türk~ye büyük bir inkılap temiz bir in~i!ap vata~d!r·. Bu va
yapmış, tamamıle demokrat bir şekil tanda terakki ve teceddut ıçın sarfc
almıştır. Artık öyle Prenslik gibi şey- dilen hudutsuz gayret derin ve sa-
lere burada mahal kalmamıştır. mimi bir ihtisas uyandırıyor." 

Amerikalılar Türkiyede Cumhuri- BiR GAYRl MEMNUN 
yet olduğundan bihaber midirler ki PARIS, 6 (A.A.) _ Pariı Midi 
böyle birisinin çıkıp kendini Türk gazetesinin Berlinden aldığı bir habe· 
Prensi diye tanıtmasına inanıyorlar? re nazaran Frankfurt ıür-Men de ti· 
Doğrusu buna hayretten kendimizi 

c:aret mümeuillerinden Joıeph RP.tt 
alamıyoruz. . . d b" d ak I 

-~o--_......__ ısmın e ır a am y a anmııtır. Mcv 
1NGİLİZ KABLOLAR~ kuf geçenlerde Rayhiıtagda yapılan 

Londra, 5 ( A.A.) - İmperıal and bomba aui kaıtinin faillerinden oldu
'!e national communications şirketi ğunu, kendiıile arkadatlarmm Alman 
ımparatorluk ~a?lolarm~ satın al.dığı- yanın bugünkü vaziyetinde memnun 
m, muayyen ıstıkametlı mevcelı tel- olmadıkları için bu harekete tetebb is 
siz istasiyonları da kiraladığını bildi- ettiklerini itiraf eylemiıtir. 
riyor. ... 

İngiliz İmparatorluğu dahilinde KARISINI ÖLDÜREN İNGİLİZ 
ifa edilen telgraf servislerinin tevhi- Paris, 6 (A.A.) - Faris otellerin
dine karar veren konferans[n tavsi- den birinde geçen pazartesi günü ka· 
yesi mucibince telsiz ve kablo servis- rısını öldürmüş olan İngiliz Ligbct 
!erinin birleştirilmesi için liizungelen in dün Bulonya ormanında cesedi bu-
itilaflar da aktedilmiştir. lunmuştur. 
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55 ··~1illiyet .. iıı aııketi :: -· ---- --~5 Cevapların bir kısmı sıralandı ~~ 
zımgelen tedbirleri almakta devam 
edeceğini tasrih eylemiştir. 

si Yakında neşre başlıyoruz.. §§ 
CLEMANCEAU IYlLEŞTl 5: :: 

LesSables-d"olonne, s (A.A.) - §; Anket mevzuu mahduttur. EE 
Bu sabah yapılan tıbbi bir konsültas- • 5 1 llAb ı 1 halkı tedris meselesinden :: 

ALTI KlŞl TEVKiF EDiLDİ yondan sonra M. Clemenceau otomo- :11 HArf ve dll nk ının yı EE 
Berlin, 5 (A.A.) _ Volf ajansı bille kısa bir gezinti yapmış, öğleden :: dönUmU vesilesi ile bir anket bahseden hlr mektup aldık. EE 

hudutta silah ve mühimmatı Mmil sonra bazı dostlarını kabul etmiştir. 55 açmı~ olduğumuz ma!Omdur. Bu meseleden ve o mektup-:: 
Litvanyalı 6 muharrikin tevkif edil- M. Clemenceau hatıratını yazdırmak- 55 Bu ankete şimdiye kadar ge- taki mUtalaalardan ayrıca 55 
diğini bildriyor. Bunlar Lehistandan ta devam etmektedir. EE ıen cevaplar bu lfl UstUne al· bahsetmek isteriz. Yalnız :: 
geldikleri ve Litvanya toprağına gir- Les Sables-d'lonne, 5 (A.A.) --; !5 mıt olan yazı arkadııflanmız· :: 
meğe çalıştıklarını söylemişlerdir. Doktor Dege~nes M. Clemenceau :: dan lbrablm Necmi B. tara- anketimiz yeni yazı ile oku- c: 
Mevkufların bir sui kastte bulunmak nun rahatsızlıgının fazla çahşmaktan Sil fından sıraya konulmuştur. yup yazmada gUçlUk veren cS 
niyetinde oldukları zannediliyor. ileri gelmiş bir ihtikandan ıbaret ol- :: Bunları kısım kısım yakında noktalar var mıdır, bunu :: 

duğunu ve bunun da geçmek üzre •• ara~tırma"'a ve o gibi gUçlUk·=.·.· 
bulunduğunu beyan etmiştir. :: neşre başlıyacağız, T & 

MİSAK TESCİL EDİLİYOR M. Clemen~eau Foc_h ile olan mil- İİ Gelen eevaplar araaında ter varsa halll çarelerini tet- §~ 
Cenevre, s (A.A.) - M. Briand nasebatına daır yazdıgı hatıralarını - anketin mevzuunu geçeıı bazı kik için açılmış olduğundan z:: 

harpten feragat hakkındaki umumi bitirmek için bütün gün ve hatta gc- 1:5 mütalaalara rasgellyoruz Me- cevapların bu has etrafında :: 
misakı te~cil .ve neşr'.'di!n;ek ~zre ak-ı ce yanııı;ıa. kadar çal~şm~ktadır. Dok- :15 sela yeni harflerlı: köyl~rde verllmeslnl rica ederiz. :: 
v~m c~m~yetı umumı katıpliğıne tev· tor kendısıne ~utedıJ. hı; surette ça~ ···ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııı•Jii 
dı etmıştır. lışmasını tavsıye etmıttır. ı ııı ı ı ı ı ı•ııı ııı ı ııı ı ııı ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılııııııııı 



lilliye\io larihi lelrihsı : 18 

Sarayın ağaçları altında .. 
Aııa ile oğul arasıııda Napoleon 

ale·vhiııd~ ne· konuşuluyor? 
• 

l\JlLLIY ET CULIIA RTESl 7 EYLCL 1929 

a-,:_=H:~A=_R=_ı=ç:T~-E~-N~=-A=_L= ... n=_ı-G~-I~M1-:._ı-z:-:._H-:.:A:-B:-E:R~:L:E~-R~--
J. ----------Yazın Paris 

Bu kalabalık şehir 
yazda büsbütün 

boştur ---

Cenevrede 

Henderson 
İngiliz- Rus münase
batı hakkında mühim 

Şnayder kupası 

Bu mühim müsabaka
ya kimler iştirak 

edecek? 

Mahmut bu muahede ile yal- mamiyeti mülkiyesini muhafa- PARİS, (MİLLİYET) - Pariıi b tt b 1 d Senenin en mühim tayyare müsa-
aız Rusya ile sulhaktetmiş olmu zayı temin ve taahhüt etmek is- gören ve görmiyenlerin hasret çekti· eyana a U Un U bakası olan Şnayder kupası yanşı için 

k d R ği bu müstesna tehir, yazm gelen . bütün hazırlıklar yapılmış, bu müsa-
yordu. tedi. Bundan ma sa 1 usyaya yolcuların sukutu hayale uğrayacak· . ~ndra, 5 (A.A.) - İngiltere ha- bakaya iştirak edecek olan müsabık-

Bütün Besarabya, Rusyaya karşı bir ittifak tesis etmek ve !arına ıüpbe edilemez. Kıtın toprak- ncıye nazırı M .. Henderson, Cene:-': Jann isimleri resmen ilan edilmiştir. 
terkediliyordu. Tuna nehri üze- bu ittifaka Türkiyeyi de almak- tan biter gibi yüz binlerce halkın dol- ~ede bul~na~ Da~ll'. Herald ~~habırı Şnayder kupası, sürat müsabakasıdır 
rinde pek hayati bir ehemmi ye- tı. Bu suretle Rusyayı her taraf durduğu dar ıokaklar ve az genit bul ile .. yaptıgı bır mulakatta İngılız-Rus Son tecrübelerde bazı tayyareler sa-
tı. haiz olan bir murakabe hakkı tan sarmış olacağını hesap edi- "varlarda yazın cinler adeta top oynu· mu1nasebatı hakkında. şu. ~eyannatt~ atte üç yüz kilometreyi tecavüz et-

. yor. bu unmuştur: Rusya ıle !ılı ve hakıki mişlerdir. 
Rusyaya verildiği gibi Eflak, B- yordu. Istanbuldakı Fransız se- Cadde! 1 b" b" 1 münasebatın iadesi bu hususta karar-
uğdan beylerine, netice itibarile firi bunun Mahmutlu memnun yılacak k e~ g~z':::,;[ ırer h~e~ ~~·paştırılacak esasatın parlamento tara-) Lond_ra: 5 (A.A.) - ~nayder ku-
1.stı"kla"le varan, ı'mtı"yazlar verili edeceg"ini kat'iyen tahmin ede- ı· d k" ~I ar eh atırd. Şebır kaa •·ı fından tasvip edilmesine mütevakkıf- 1 pasına ıştırak edecek ekıplcr resmen 

ın e ı eg ence ayatın an af a~ ,,, şu suretle t t" d"l · t" 
k k ıd f 1. · 1 • • 1 tır. Parlamentonun açılmasına kadar\ er ıp e ı mış ır. yor. Fakat daha mühim olara re o yo a aa ıyete geçtı. ıtverıt te atalete ugrar. Hatta bu d h h r .. dd k . A d 56 işaretli RoUsroyce süpermarini 

R b h d · 1 re- · · • · l hal borsaya bile tesir eder. Çünki ya· ~ 3 ayı mu et geçece tır. ra a-, il ı w· h usya u mua e eyı ma ~ Fransız sefırı eger Padışa ı, A d . f k h k kı fasıladan Moskova ile yeniden gi- e P ot ıg orn, 
m tutacağını da temin ediyordu. Rusyaya karşı Fransa impera- i>""·. 7u~ad a .ı:~ngı~ d ır.zli ·~ ~ rişilecek mükalcmatın programını. 55 işaretli Napiye 

Bu muahedeyi akteden Rus toru ile birlikte hareket ederse ı ~mı ı er ~ ere se~!"• !~ t' a;- hazırlamak için istifade olunacaktır. 1 
S6 işaretli Süpermarinle plot Atc-

1 k d R ·ı .' · yaber ere açar ve ır mu . ~ ora a f Rusya ile yeniden münasebat tesisi herly. kumandanı Kutusof, imza o ur o zamana a ar usyaya ven - ıstır at eder. Avrupalılar ıçın sene· h d k" b ki ld • "b" 56 işaretli Süpermarinle plot Atch-
k al k · · · d hi 1maz b" haf ba ka b" ususun a ı arzu a o ugu gı ı olmaz oradaki ıtaatını ara mış olan memleketlerın gerı a- e ç o sa ır ta t ır b ·· b .. k" t b erly. 

Mah d k di .. . . . yere zidip iıtirahat ebnek zaruret u munase ata mum un mer e e ı Pil . ' . . . . şimale koştu. mu un en - ~~~rak Turki~eye ıade edılece- haline irmi tir. I dos~ane bir ş_ckil vermek ve bunl~rı. ot Sto~forta ~un ıdarcsınde ıkı 
nce tasavvur ettiği bir şey var- gını de vadedıyordu. Fransız p . g ' _ . metın ve sabıt esaslara ıstınat ettır- 1 Gloster-Napıye ıhtıyat olarak bekh-

dul . . anste yazın pazar gunlen hayat k . d ki k 1• · . yecektir 

~----------------....... ----"""'~----

Merı.. tep nı t.u t ı • 

berter 
u "' - .... L>.l u 

___ , ............ +---

ANKARA, 6 (Telefonla)- Maarif vekaleti bu sene J( 
da esas itibarile istikrara riayet etmege karar verm;stı. . 
!arda tebeddülat sıhhi mazeretler ve talepler ve bır d- 1 

komisyonunun kararı ve terfi noktai nazarınd:ı.n yıı 1 

Yeni tebeddülat şudur. . 
Galatasaray müdiriyetine vekaletinde bulunan Fethı bt 

let~n, Trabzon lisesi tarih muallimi Mümtaz bey ter~iaııNııı1 
lisesi müdürlüğüne, Kastamoni lisesi baş muallim• 
Kastamoni lisesi müdürlüğüne Elaziz orta mektep ııı 
Lı1tfi bey terfian Erzurum kız orta mektebi müdürlüğiiııe· 
orta mektebi müdürlüğüne İstanbul muallimlerinden A 
man bey, Bolu orta mektep müdürlüğüne Konya ba ~ 
Tahsin bey, Bolu orta mektep müdürü Agah bey terfıst 
kız muallim mektebi müdürlüğüne, İstanbul Nişantaşı 
müdürlüğüne muavin Bedriye hanım, Meraş orta mekt 
düriüğiine muavin Ziya bey, Silifke orta mektep müeı~' 
Çankın orta mektep mlidürü Zeki bey, Elazız orta ıne''t, 
dürlüğüıe mu ·vin Emin, Rize orta mektep müdür lüp 
vini Oğuz ve Ankara orta mektep müdürlüğüne de ırıe 1' 
allimlerinden Hüseyin Avni beyler tayin olunmuşlardır. -

Klemanso ağ·ır hast3 
CENEVRE, 5 (A.A) - Klemanso için acele bir do~ 

ğırıl·mştır. Hastanın ziyaretine mµsaade olunmaınaktaı!Jf dı. Rus kumandanı or anru sefiri böyle cazip tekliflerın t il d Hafta · · d • me emrın e ararımız e an payı- 1 1 · . . . am manas e urur. ıçın e ça 1 d d talya namına ıştırak edecek ekip-alıp Napoleonun karşısına gö- Mahmut tarafından derhal ka- lı§&Dlar Parisin civarındalô göl kenar ar ır. ler· •••••••••••••••mm•mmııaıma:ıım:ı-"'I 
türüyordu. Mahmudun istediği bul edileceg"ine hükmederek lanna, ormanlar içine dağılırlar. Ba- ı CAekvnevre, 5 ÇA.tı~·b) .-::kM. B1.r~andd ı 52 işaretli Maccbi tayyaresi ile pi-. d ""ld" ı zil" ı · d"f "fel · ın am cemıye uyu mec ısın e de bundan başka bır şey egı ı. parlak teminatına devam edi- zı an ten alı ıımen ı er tarı erın- . .•. .. . . b" lot Delmolin 

d · t .._d d k 3-4 tl"k ı ırat ettıgı mubırn nutuk derın ır tc- . . • Mahmut bu maksadı hakkında d en 11 '" e e ere ıaa 1 yer e- · • · · 167 ışaretlı Maçi tayyaresi ile pilot yor u. re kadar giderler Cumartesi öğleden sır hasıl etmıştır. c d · · hı·ç kimseye bı'r şey belli etmedi o B b ·ı· · H · · · ı A d ı ti · · d h · · ı a rtngreı · zaman a ıa ının ancı ye sonra ve pazar ıababı alelade günleı·e vrupa ev e erını a a ıyı an aş- 52 . 'r M . . .
1 

.
1 Napoleon kurtularruyacağı bir Nazın demek olan memur Fran nazaran belki üç dört misli fazla mev mağa ve icabı takdirinde daha iyi Slı- 1 A llışarelCı açı .ta(l:'hya_resı ı e pı ot 

• d"" ·· 1 d ·ı tt "d 1 .. "t b" · tte ge o ve eneverı ı tıyat) tuzaga uşmuş O uyor U. sız sefirine verdiği cevapta bıt zii trenler hareket eder. Bu trenlerin re e mu a 33J:'a mus~ı 1.r v~zıye 1 .• 

B .. 1 b' · tt Mahm d . . . •.. biletleri cumartesi öğleden pazartc•i bulunduracak ıktısadı genış bır fede-
1 

Londra, 5 (A./\.) - İngıliz tayya-
oy e ır vazı ye e u u teklıfı padışaha arzedecegını t d k k d t b 1 f rasyon halinde toplanmak fikri şimdi- releri ile birlikte Solents bo<>azı üzc-h . t d" -.. R syaya kola .. l d" D . . .. İ ·ı· saa o uza a ar mu e er o up g- 1 1 • d İ • n er ıs e ıgını U - soy e ı. evnsı gun ngı ız se- dip gelmeden ve ekseriya üçte bir den hemen hemen umumi bir kabule 

1 
rın ~tecrübeler yapan tal yan tayya-

ylıkla kabul ettirip ettirmiyece- firini çağırtarak ona, bir gün e- nispetinde ucuzdur. Bu hafta sonu mazhar ~!muştur. 1 r~lerınden ~i~inin de_'.'iz üzerinden 
ğini ondan daha iyi olarak kim- vel Fransız sefiri tarafından seyahati (Weckend} bilha1&a lngil- M. Brıand nutkunun sonunda sulh yukselınek ıçın yaptıgı manevra es
se bilmezdi, Fakat onca muhak- söylenen şeyleri ve verilen te- terede taammüm etmiıtir. Birçok ln- namına bmü~:>'yiçb~irilnhitabeahdehbuluhn- n:shındal tehğl·iıkeli ~ir s~ret~e ıgaıık,,ab~a 
k 1 n bir e varsa oda udu- . . • gilizlerin Lodradan Parise gelip haf- muş ve u ..,,ıın ut mur as e- gd so a e ı mesı netıcesı o ara ır 

ak 0 a ş Y . ş mınatı anlattı. Padışahın ma- t . d"kl . . ... 1• F 1 yetleri coşturmu•tur. ı gemi ile çarpışmasına ramak kalmıs-
k. Rusya perişan bır hale ge- . . a aonunu geçır ı erı goru ur. a .. 

1 

s 4 • • • .... 

r .. 1 
• • kul bır surette Rusya ıle sulh kat bu daha ziyade kıtın vakidir. in- STRESEMAN DA SöYLIECEK tı_r. M~vazenesızliğ ı tayyare.yı ufki 

tırılmış 0!5:1YdI ,Mahmut kendi akdetmeğe amade olduğunu gilizlcr yazın bilhassa Deauville ve Cenevre, 5 (A.A.) - M. Briand bır vazıyette bulu~duran makıne kıs
memlekettnı kurtarmış bulu.usa- söyliyerek Mahmudun Fransa yanındaki Trouville tehirlcrine gideı·' M. Valko ile M. Voldemaras'ı kabul n:ıında ?•~çatlak hasıl olmasından ıl~
ydı bile gene Napoleonu dınle- .1 h h · b" h d · ler etmiştir. M. Briand ile M. Macdona- rı geldıgı anlaşılmıştır, Bunun vakıt 
miyecek, ona itimat etmiyecek-

1
• e. er ang~ ır ~u~ . e. e ve ~- Hafta sonu seyahati lngilizlerden ld akşam yemeğini birlikte yemişler- ve .•aman.~n?.a farkın~ v~rıl.'."~sı sa-

. R d . tılaf akdetmıyecegını ılave ettı. Al d . 1 b" 1 dir Biraz sonra M Macdonald hare- yesındc buyuk lıır fclaketın onü alın-tı Mahmut us or usunun şım- • • . sonra manya a carı o an ır usu.- · · . .. . 
İd k d • rayacaaın· Fransızlar, Babıalı Rusya ıle dür. Cumartesi günleri Berlinin hrr ket etmiştir, M. Strcscmann cumarte· ı '.."'ştı~ Aynı tecrubeler ~sı:ıasında. dı-

a e ne ~ '.'-!" .\~e y~ ' " ' sulh akde<lerken evvela Fransa- iıtasiyonundan on dalôkada bir tren 1 si sabahı bir nutuk söyliyecektir. g.er bı; İtalyan tayyaresının makine-
herkesten ıyı. ~ı ı~or u. . . . yı haberdar etmesini istiyorlar- yola ç kar ve bu trenlerde yer bulmak Cenevre, 5 (A.A.) - Siya:i mese- sıne bır sakatlık arız olmuştur. 

Tuna nehn cinune getınlmış d M h du Hari · N meı'eledir. 1 lelerle mef!ıul olan altıncı komuyon.' PARÇALANAN MOTÖRBOT 
olan Rus ordusu kıymeti harbi-

00
1
: 

1 
ab.mu 

1 
nb d~ıyhe akzıbrı Büyük tehirlerde yazın dııarı, ha- esaret meıelesi hakkında uzun bir Londra, 5 (A.A.) - İngiliz spor-

. . . . d "eli y e ır ta e ı La ısa ın a - ~-- b" . k ti" ı ··zakeı·eye ba 1 •t r ı d M C t . 't l ye itibanle mıihım bır or u ı , . .. . • . ·. • . vaUfcU' ır yere eıtme zarure var .. mu t amıy r · cu arın an m. ars wırse aı o up 
Halb ki N l k ·ı · ul etmedıgını ngılız sefınne dır. ı Vicont Cccil evvelce tetkil edilmit Harijowot sürat- müsabakasına işti-

u apo eona arşı 1 en l tt ·ı 1 · d '-' ı la t k · "h k · · b" "dd ı •·ı· h"d · .... 1 R d b _ an a ı. Bu yazlık eg ence yer erın eıu ta· o ". esar~ . onu~ı;on.unun . ı yasını ra ıç~n ır ~~ e~ evve " utte ı eı 
suru e!1 us .. or usu unun Yarı: CEVAP YOK yat hakkında başka bir mektup ya- ' teklif ettru Talı hır komıte esaslı Amerikaya gonderılen Este! namın-
nda şoyle boy le toplanmış bır zacağım. ı itirazlara ınahal vermemit olan bu dairi ufak bir motörbot vinç ile bir 
kalabalıktan ibaretti · Bundan sonra Fransız sefiri- K. teklifi tetk:k edecektir. vapura yüklenirken parçalanmıştır. 

Rusların en güzide kumanda- ne karşı gene evvelki soğukluk -

nlan,enyetişmişaskerleriBük- gösterilerek onun tarafından Mahalle arala .. ında go·· rdu·· klerı·m... 1 reşte bulunuyordu. İşte muahe- r:ıapoleon namına vaki olan tek 1 · 
de yapmlmca şimale yollanan lıflere ne kabul, ne de ret şek- 'i'.:==::::ı:~3E!llili'l!iE'ıEııızıısı:ıı~~-~IE:'!!~ 
ordu böyleydi. 1!!1de hi~ ?.ir ce~ap. ".erilm~~e 1 rırlar. Öteki beriki duyar, derhal ma-1 

Mahmut kendi adamlarına !uzum gorulmedı. Llikın İngılı·• ,• ~h halleye oradan da bütün Istanbula 
neden dol~yı Napoleon'a iti- :~_firi, ~ran.s~zl.arm ileri sürdü- ' 1 yayılır." 
mat etmediğini söylemedi. Et- gu teklıflcn ıyıce taı:-ara~ ?un- \ı Voyvocu yahudi. o gün yumurta 
rafındakileri bunu anlıyacak gi- larm mana ve ehcmmıyetını an- ~ toplamağa çıktığı için kendisile gö-
bi bulmuyordu. Mahmut kendi lamıştı. ~ rüşemedik. 
hareketini çok doğru addedi- MAHMUT .~ABIRSIZLANI- ff'» Balatın çarşısında dolaşıyoruz. Ka-l pısında "Balat Yanbol sinagonu" ya-
yordu. YOR zan bir binanın önündeyiz: 

ANA İLE OÖUL Ruslarla cereyan eden müza- - İşte dediler, büyük havral 
Mahmut, anası Nakşidil ile kerede Ruslar.. bir çok müşkülat Çekinerek girdik. Fakat bizi kimse 

k k k t yadırgamadı. Siyah sakallı bir haham sarayın bahçesindeki büyük a- çı arara muza eratı uza ıyor- önüne siyah bir kitap açmış acele a-
ğaçların altİnda oturarak konu- lardı. Mahmut bundan dolayı 

2 
__ llıcavra cele okuyordu. Şapkalarımızı elleri-

şurken Napoleonnun talih ve is- sabırsızlanıy.ordu. Moskof mu- 1 :- :,~:~~1~/erant toplar. mizde tuttuğumuzu gören bir haham 5 -- Voyvo · 
tikbalini de artık kapatmış ol- rahhasları bır taraftan da her . . . . nazikane ihtar etti: birler sayesinde muhatabını kızdırma-
uyordu. gün başka b?şka tekliflerde b1;1- Balat.·. bu ısıı:n. İstanbulun ~ınbır - Hacet değil, paşam, koyun şap- dan yahudi istediği gibi küfür edebi-

Istanbuldaki Fransız sefiri lunarak padışahın sabrını bır ".'3h.alle.sınden bırının, yab~t hır ~em kayı başta... lir. Mesela, bir yahudi, size: 
tın ısmı olm

1
aktda.n .ba~kab bı_r şehy ıfa· Musevilerce açık baş, tazime dela- - Can salir olsun ı ilk zamanlarda Mahmut tarafın kat daha tüketiyorlardı. Müza- de eder. Ba at ıyınce enım atırı- 1 . . . . 

h k r et etmıyormuş. Dedı mı anlayın kı "canın sağ ol-dan iltifat görüyordu. Fakat Na kerenin nasıl cereyan ettiği ha- maB eme; şu §ll~ \ge ır:. d" Havraya girdik. Yarım saat sonra sun!"' demiyor .. "canın çıksın!" diyor 
poleon J osephine'i bo~adıktan kkında her gün padişaha etraflı alat >pısınc a en gor um onu, dini düğün merasimi varmış . . • . mavidir şalvarı kırmızı donu 1 B ki . .. .. . ... · d d"l Avramıla, olgun erık manasına ge-
sonra bu sefire artık itibar etli- malumat verıliyor, onun muva- iskeleden çıkıp ta değirmen çark- - .° erse~ı~ gorur~unuz . e ı er. lirse de kurnaz bir yahudi ağzından 
lmez olmuştu. fakati olmadan hiç bir şey ka- !arının gürültüsU arasında çamurlu j Vakit g~çm~ştı. Beklıyemedım. Yal avramila sözünü işitmek, hakarete 
MEKTUPTA NE VARDI ?. bul edilmiyordu. sulara basarak, daracık yolda gider- nız ~u vesıl.~ ıl~. havranın nasıl yer uğramaktır. 
Bir gün Fransız sefiri, Mah- Öbür tarafta Fransız Sefiri ken, tesadüf. Balatın yerlilerinden oldu~unu gormuş oldum. G~yet su~- Sonra (Lenyo), (Hamuroğlu ha-

fl -- Soguk gazoz. 

Den~ satlnalnıa ~oınisJonun~an: 
28 Eylül 929 Cumartesi saat : 14 te 

26 Düzine Muhtelif cins ve eb'adda eğe 
93 Takım » » Kılavuz 

108 adet helezonlu makap piçoplu piçopsuz 
3600 Siyah ve beyaz zımparakağıdı 

28 EEylül 929 Cumartesi saat : 14 te 
6000 adet ahen çatal pin muhtelif eb'adda 
3000 adet pirinç çatal pin muhtelif eb'adda 
2500 adet ahen somun pin muhtelif eb'adda 
6900 adet pirinç demir vida yuvarlak havsa başlı 
3300 adet ahen demir vida » » 

200 adet karpit memesi 
300 kilo oksujen kaynak teli 
200 kilo telli ve bezli lastik lavha 

3 kilo lavha muhtelif eb'a<lda lastik 
300 kilo kurşun lavha 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı 
olan yukarda cinsi ve mıktarları ya7.ılı malzemenin 
gün ve s.a~ta .~ünak?sai aleni~e ile iha.~eleri icra edil~ ,tP 
naınelennı gormek ısteyenlenn her gun, vermek ıstc}. 
yevmi ihalede muharrer gün ve saatta Kasımpaşada Detıl1 

alma komsiyonuna müracaatları. 

Deniz satınalnıa toınisyonun~an 
1842 metre siyah dibet ve Beş kalem diğer elbise ırı 
Pazarlıkla ihalesi 15 eylül 929 pazar saat 14 te 
12 Kalem elbise dikiş malzemesi : pazarlıkla ihalesi ıS 

929 pazar günü saat 15 te. ~ 
Milli müdafaa vek31eti Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 

zarfla münakasaya konulup teklif edilen fiyatların gali goı" 
si hasebile pazarlıkla mübayaasına karar verilen yukardı 
eşyanın hizalarında gösterilen gün ve saatta ihalesi icra ııt 
ktir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin yevmi ihalede 
rer gün ve saatta Kasımpaşada Deniz satın alma koırıiS) 
müracaatları . 

Pazarlıkla ınüstamel motör ıı1 

bavaası: 
Ticareti Bahriye mektebi Alisi müdürlüğünden: . 6 
Ticareti Bahriye mektebi alisi için bir adet 4 silindirlı/ 

beygir kuvvetinde maa techizat benzin motöru mübayaa 
ktir. 1 

Taliplerin evsaf ve şeraitini anlamak üzere Ortaköyd~ 
ğan Sarayı ittisalinde mektep idaresi ve Defterdarlık bi 
bilinde zirai ticari müessesat muhasebeciliğine ve müııS 
iştirak içinde 9-9-929 pazartesi günü saat 14 te mektepte 
şekki! komsiyonumuza müracaatları . Hamdi Bey isminde bir zatı karşıma ı lü bır tavandan salkım şeklınde avı- mur) gibi daha bazı tabirler var. 

muda verilmek üzere Napoleon- de Napoleon tarafından pek CÖ· çıkardı. Muhatabım, Balatlıları bir ~eler sarkıy~r. Te_vrat oku?":.n yerle. Bir yahudi karşınıza geçip gözle- ________________________ .,,,,,_, 
dan bir mektup aldı. Bu mektup mertlikle yapılmış olduğuna kaç cümle içinde hulasa ediverdi: ımam mevk~ınde.~ı za~'':'. dını telkın- rini süzerek: esner gibi _ A .... h de- NURULLAH ESAT B. DA VA 
tahta çıkalı beri Mahmuda Na- şüphe etmediği teklifleri Babı- _ Yedi kişi yetıniş para ite Kah- 1 de bulun?ugu ~oşe ·but~n sırma ve di mi iş fena ... size beddua ediyor. ETTİ 
poleondan gelen ilk mektuptu. alinin kabul etmemesine bir tür tanede cümbüş ederler. Bir Balatlı,, y~ldızla ~len"),ış ... Ve yı~e b~. arada Bu ince yahudi cspirilerini bilenler Haber aldığımıza göre, Nurullah Ali karar heyeti riY3 e!' 

Bu mektup Istanbulda büyük lü ihtimal veremiyordu. on kazanır bir yer. 'mımbere ehal mıhraba teha denıl·ı Jafın altında kalmıyorlar. Mesela, bi- Esat B. yazdığı bir kitaba hakareti Zonguldağı İstanbul hükflJ11 
O sırada ka11ı kaldırımda ayaksız' diğini öğrenmiş oldum. risi "can salir olsun f" dedi mi hemen tazammun eden ha•iyeler yazdıg' ını na -zabit ve idare etınek ~ı~,, bir hüsnü tesir hasıl edecek ü- ÜÇ HAFTA GEÇTİ. . . ı d d d ka H d kt kt 1 · kah . ı • il . 1 "t fi bırlll''J 'd'l • bır adam gc en en geçen en sa a avra an çı ı an sonra nr - cevap vcrıyor ar: iddia ederek, ticaret odası umumi kii r mış o an mu esarrı a ?~ mı 1 e yollanmıştı. Fakat Malı- Fransız Elçısi hiç bir cevaba istiyordu: veye girdik. - Eşkence beraber ı... bir müddet kaldıktan sonra"../ 

mut buna cevap gönderm · ş ı Şal tibi. C~mal B. aleyhine dava ikame İstanbula gelerek avdet eıı"'.J emış- nail olaınıyordu. Bu suretle üç - . a om. . om.:. . Çırağa sordum: Balatta iki ırkdaş bir araya gelince etmıştır. Cemal B. mevzubahsolan den ve o zaman memaliki 111 
tir. Bu mektupta Rusyaya karşı hafta geçti. Günler geçtikçe se- Elılc bu adamı gostcrerek. ~ Soğuk gazozunuz var mı? biribirlcrine ilk sualleri şudur: .,ı· 
İttifak mevzubahsoluyordu. f . k d" . d _ İşte, dedi, Bala tın yegane ya- _ Olmu olur mu ı.. _ Ke haber kom.er? yazıyı yazdığını itiraf etmiş, fakat madut bulunan İstanbulda >"" 

Fransız sefirini Babıalide ka- ırınd mera ve en ışesı e artı- hudi dilencisi!.. Bu da yalnız ırk- Hemtrl ktiyı:ınun başına geçti. Ko- işten ne haber demektir. Yahu\ bunu kendisine ait olan bir kitaba 1 bul eylemesinden dolayı bdeııl 
b l . l d B" k . . . yor U. da•larından sadaka alır Balatta mum - · - · d k :ıı· d 1 · . · b bh yazdıg' mı ve hususi not mahiyetin- susaca hidematı devlette s •ı tm yor ar ı ır ço t • b" d'l . d. h b 1 caman bir koga ıçın e uyuya s ıan- vatan aş arımız ıçın ış, azan sı at- 1 ıı'' u e 1 

• • • · ın ırı- Bundan haberdar olan Istan- ı asanız ır ı e~ı a a u amaz " d b" · b k de oldug·unu ı"ddı"a etmı"ştı". damına karar verilmiş o a 1 r l a ar . . "' dırdığı gazozlar an ır şışe Çıkardı. ten ileridir. '"Ke ha er omer?" sua- e kalard~n. sonra e çı nıhayet ka- buldaki Avusturya sefiri Babı- sınız. Kımı mahak!le. mahalle dbolaşıp Yudum yudum. i•crken sordu: linin cevabı ekseriya •u olur: polise memurlarından AbJll 11 b l d ld l u °"' ' " PARİS ZABITA KONGRESİ lettin hakkındaki kararın ~· u e 1 ı. aliye gelerek padisahın harici- paça.vra. top ar, ırnı Kcuz~ad ·"'ld rha- _ Na~ın? soğuk mu paşam? - Zarar munço. korner noay .. (za- t fk k ilmi" t'r .1 
El · F ansa ı"mparatorunun ' kı şı-csı bulup star. ımı e a a k ._, .. .. b "b" k . k ) Teşrinisanidc Pariste toplanacak e ı an arar ver ş ı · fi"• Çı r ye nazırına mahrem surette ba- ' So u ta soz mu uz gı ı rar ço ış yo İ K·ı· · · ı· da - olmadı mı işi kaçakçıhğa vurur. - . ::1d... ' · ' · olan zabıtai cinaiye kongresine s- 1 ısın ışga ı esnasın ııı>' Rusya ile h~rbe g!.riş~esi mu- zı beyanatta bulunacağını söy- Burada damdan düşer gibi sordu: Yahudı gu u ·. . inanmayın ha. Bir Balatlının zarar tanbul polis müdiriyeti de davet e- tarafından polis memurlu~ 

hakkak oldugunu soylıyerek Ru ledi. Avusturya sefirinin malı- _ Siz elmayı armudu bu mevsim- .Bir okka buz !çın akşama kadar ettiği görülmüş şey değildir. dilmiştir. edilmesinden dolayı heyetı.1ıiP" syayı mahvet~ek i~in. p~~ cesi- rem diye ve. rdiği malfımata gö- de kaça yersiniz? asımerya yaJ>.:ıcagım_a atan~. ku~ya • • • Kongre dört gun devam edecek- ca hidematı devlette adcrn•Jı 
d 1 t k 1 d ld F l A - Eh, dedim. elmasına göre . 25 bir koğa .. Soguk soguk verırım mu:;- Biraz da Balatlıların şikayetlerin- · na karar verilmiş olan CC 1 m or u ar e . ı e ı tgını uzun re ransa ı e vusturya impe- tır h kk d ki 1 .. e 

kuruştan tut ta 50 kuruşa kadar el- terye... den bahsedelim. Bu şikayetlerin ba- · a ın a kararın re ın uzadıya anlatıyordu. Elçi bu ba- ratorlan arasında bir ittifak - k k ·ı · · , şlangıçtan sonra, Napoleondan muahedesi akdedilmişti. Bu ma var. Ne denir yahudi zekSsıl.. şında köpekler geliyor. Sokaklar gece itina ister. Bir de terkos yollan sık anA~~a;ı:~:d~~~~~· vaki ol~r 
Dedi ki: • • • yarısına doğru köpekten geçilmiyor. k b ı h Ik k ı !Jl . .ı almış oldug"u talı"ma"ta go·· e ş ah d T "" k" · d B" ı d" b • sı ozu uyor, a susuz a ıyormuş. te icabet etmemesinden d0 · ,, r • u- mu e eye ur ıyenın son e- - iZ e mayı ye 1 uçuga armu- Bal t n hususi tabirleri var. bu ta- Anlattıklarına göre bu köpekler gün- B la h kt k . .,,sı ·~ 

nları söylüyordu: rece lehine olacak bir madde de du 10 kuruşa yeriz. Kusurlarını gör- a ı • düz şehir haricindeki mezarlıklarda a tta gece ayatı, geç va e a- mahsusaca nisbeti askerı, n"'· 
k rt"l dar devam ediyor. Yalnız bir noktayı mi• olan piyade yu""zba•ılarıô~'; - Kırım da dahil olduğu ha- dercedilmişti. Bu maddeye gö- meme şa 1 e. · · dolaşıyor, gece olunca da hep birden • • ıeıı . cVoyvo• ya gelince ... o daha ucuz- Balata hücum ediyorlarmı•. Sokak- kulağıma fısıldadılar: zincanlı Mustafa Sabri~. ıel' ide şımdiye kadar Rusyanın Tii re Tu""rkiyenin tamamiyeti mili- d • H ~ratımız ek çokturl dairi kararın ref'"ne ınut i ur. ların pislig· i bu davetsiz misafirlerin - a,..... P ı rkiyeden almış olduğu arazi is- kiyesi temin ediliyordu. İttifak Güldüm: akınına en mühim amildir. Bir de • • • rar verilmiştir. ':ıl 

tirdat edilecektir. Buna muka- mucibince Avusturya Fransa i- - Hangi voyvo.· şu meşhur voy- halkta fena bir adet var: Balatın bugünlerde, yegane dedi- "d~an~1;~ı~.ra ~arş~:ç;~"ııil':,ı bil Fransarun Babıfiliden istedi- le birlikte Rusya ya karşı harbe vo, mu? Yedikleri meyvelerin kabuklarını kodusu Filistindeki hadisattır Her- cı mı uzenne Y L•e Jl'.;c · - Öyle ya .. Voyvo, Yahudice yu- . _ . . • · . birlikte Osmaniyeyi t~rıu ;ı40" ği bir şey vardır kı o da Fransa- girecekti. murta demektir. Bunu artık bil~ pencereden aşağı atıveriyorlar. kesın agzın~a ıki lafın araaında. zaıına gittiği halde bır rtlaıı~ 
nın haberi olm.adan Rusya i.lc Sefir, Avusturyanm Türkiye- yen kalmadı. Alemin ağzında dola- Vapur iskelesi caddesi kışın ça- - Palestınal ra Osmaniyeye avdetle J'!. 44' 
sulh muahede~.' a~tetı:neme~tır. ye karşı olan dostluğu hakkın- şan bu lafın kahramanı Balatlı 30-35 murdan geçilenıiyecek haldedir. Çarşıda ogün yine bu bahis geçmiş altında vazife kabul etınef~~ 

Napoleon Turkıyeyı kendı ta- da teminat verdikten S<...,.ra pa- yaşlarında sersemce bir Yahudidir. Parke taşı lazım. Balat, büyük bir olacak ki takılmağı seven bir genç: layı heyeti mahsusaca hıd• rJ' 
f lb k l h . Sokaklarda bayat yumurta satar. Bir istihsal merkezidir. İki un değirme- - Korkmayın diyordu, eksilmezsi-1 ıette ademi istihdamına ıcıı,~ıı ra ına ce etme üzunıunu ıs- dişahın Rusya tarafından ileri · d d S" p ku k t 0 rf11 gün çocuklar peşine takılırlar. Arka nın en maa a ureyya aşanın - niz, ben Bayram paşaya tohum ek- miş olan Cebelibere e .. el settiği için Fransa, Avusturya sürülen ağır şartları kabul etmi sından karıs kakarak: maş fabrikası, iplik fabrikası, kon- tim, gelecek sene hep yahudi çıka-l' ıat memuru Sabıkı R~.ştıt ,,.~ıl' 

ve Prusya arasında bir muahe- yerek sulhu akdetmemesini - Hami,{do voyvo! Hamindo voy- 3 -- lıte büyük 4 -- Kr lıabcr serve fabrikası ve birkaç yağhane cakl... kındakı .kar.ar~ın ref ıne 
de akde-liler~k Türkiyenin te- BiTMEDi vo .. (Kaynamış yumurta) diye bağı- havra 1 Kamer? .buradadır. Binaenaleyh, daha fazlal M. SALAHATTIN karar verılmı§tır. 

Refedilen 



ıemlekette ıstoııbul c " ' ıo gı 
~ ~~~....::~ 

Uşakın kurtuluşu 
Yıl döniiınii t~sit edildi 

l MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ '~ 5iyaz,15 i kış ,, derler,, 

~~;;.;-----·----------;J ... se' de şim-did-en_k_ışın kay u 
Emanette Gene sıcak Milte/errlk H. .ı. k d v ? 

y~k;13 (~~iyet) - Uşağımız~n EFESTE HAFRiYAT 
P•lı ııarr donilmündeki merasım / Efes harabelerinde hafriyat yap- --- Afgan Kralı sunu çe.nme ogru mu ya • •• 

Okturva resmi Dün de herkes serin IJ .. ._~k olmuttur. mak üzre lzmire gitmi~ olan asarı a-
li~., kurtulııt l'İİ•Ü ı Eyliildür. tika mütehassısı profesor Kayl ve rü- Gümrük tarifesine İki ay sonra buraya ı 

gelecek 
bu&llııli~n tam ye~ sene ~v.el~ ve fekası Aydın postasile Srlçuga hare-
!at \u 1 

Ey!Ulun aabahı ıdı ki U- ket etmiılerdir. Müdür sıfatlle hain- göre değişecek 
yer arıyordu 

llu rtulınuıtu. yata nazaret edecek olan aurı atika Dün havanın kısmen bulutlu ollllll• 
rallın!ar!1' Yıl dönümünün tesit me- müfettişi umumisi Azi• bey de gide- l "na rağmen Istanbullular oldukça 
ctı..:..... e n.olordu bandosu da i•tirak cektir. Cemiyeti beledi>'.enin son içtimaın- , sıcak bir gün geçirdiler. 
-ıur 7 • da makamı emanetin okt ruva hakkın-doidtığ · fü0

' ev•! halis güneşinin MERSİNDE KALP 25 LİKLER da bir takriri müzakere edilmiş ve Sıcağın bunaltıcı bir hal almasına 
Şehrimize gelen bazı malilmata 1 

göre Afgan Kralı Amanullah Hanın 
ailesinden bir kısım Eylill nihayet
lerinde şehrimize gelecektir. ~- et':.,~ti~ti kesif bir halk kitlesi Bugünlerde Mersinde kalp yirmi bütçe enc ümenine havale edilmiştir. arasıra esen hafif bir rüzgar mani o-

be ku 1 ki d " f d ' lm kt E · b ki f ' · d luyor, maamafih bu hal termometre-du .. Yotrrası.ırı_ baıladı. Toplar ~um" hür- ş ruş u ara tesa u e ı e e- manctın u te i ının esası şu ur: k elm . 
su ril dir Oktruva resmi eski gümrük kanu- nin 30 santiıırada kadar yÜ ı e ... ~İtıç_ıe' b 'Va - er geliyordu. alk se- Bunların yazısı kalın, rengi do- nuna nazaran vazedi lmi;tir. Halbuki ne set çekmiyordu. 

al~ albkar orduyu mütemadiyen nuk ve taş üzerine atıldığı zaman se teşrinievvelden it ıharen yeni gümrük Havanın sıcaklığı bermutat ,chı'O 
Kral Amanullah Han ise Teşrini

sani bidayetinde şehrimize gelecek-
tir. 

ı·ord Yordu. Bil yük cadde halkı alını- da vermemekted 'ır. Aynı· zamanda k .. . • . k . l" I 
t:ıı ... _ U. Parkın ka d kı kanunun mev ii mer ıye te gırecegın- uza mesırelere, bilhaııa p &J aı·a 
-......,, fli ·- . '.fısın a taat mun- biraz hafiftir. Asıl yirmi beş kuruş- den bu resmin t•rifesinin değiştiril - kartı olan rağbeti artırmıftı. Florya, ~Utuı-1 rtlYüşJenle eeçtiler. Parlak luklar ta•a atınca sırrar oldug·u hal . 1· 1 k d' 1· 

Kral Afganistan vakayii düzelin
ceye kadar şehrimizde kalacaktır. 

b ~ •r ııoyt d' 'dd ı kli • • mesı azımge me ·te ır. . . Altınkum, Caddebostanı ve em1& ı ir su en ' · şı et e ve süre de kalplar yerinden oynamamakta- l, 1 
birbtr/~tte alkışlandı. Bütün erkan d Emanet bu t_a ~i atın yapı . ması ı~ın 1 plajlar dün maıcri bir bir manzara 

Yakında Kral için yazlık Tarab
yada ve kışlık Şişlide birer bina ki
ralanacaktır . 

Yıl dönnu·' te_br.ik ed.iyor, halk bu güzel ır.HAMITLI KOYO SELDEN oktruva tar~fe~ının Cemıycu bcledıyel arzetmekte idiler. Bilhaua Florya, 
tnunu s ı · · d ye sevketmıştır. sabahın erken saatinden itibaren muh 'll:KIRDA(t(~nç e tesıt edıyor u. YIKILDI Emanetin no!:ta i nazarına göl'e ye- telif katarlann getirdikleri yüksek Mıntaka umumi kongresinin dün 

'll:Rt DA BAYRAM İzmirde uzun müddet devam eden ni tarife tanzim edilirken bir zam ya-1 . . toplanması mukarrerdi. Fakat bu hu 

SPOR KONGRESİ KALDI 

dat haı!'DAö. 3 (Milliyet) - Tekir- sürekli yağmurlar Bornova civarında pılabiimesine ihtimal verilmemekte- ! :nikttarda hır kalabalıkla dolup taf- susta ikmali icap eden hazırlıklar 
fer ba tııız 30 Ağustos büyük za- azim hasarata sebebiyet vcrmi!jtir. d' m:~ 1• bitmediğ!nden toplanmanın 20 Ey-

Çorlu Y~ın~ru teside çalışırken bir de Naldöken ve Hacılar dereleri taşmış ır. Dün 3oğaziçi vapurlarında da mu- !ille taliki münasip görülmüştür. _ Ağustosun on beşi yaz, on b~şi köye yanaştık. Yeniköyden •onra ıla 
liıııd;' ekırdağ ve Mualkaralılarm Hamitli köyünü su basmıştır. On al- MARGARİN YAGI taci .. ı fevkinde bir izdihaon göze çar- kıs! doğru Beykoz . . 

:•~e kadar arttırabildikleri para- tı evden ibaret olan bu köyde beş ev Emanet kimyahanesırıin bir mar· pıyorJu . l(op•üd~n iıtiap kabiliyet- , TEVFİK BEY ·Bu söz. biraz mübalagalı olsa da İskeleye çıktığım zaman vakıt öğ-
ıiııı k e aldıkları avcı tayyarelerinin tamamen yıkılmış ve on bir ev, için- garin yağı fabr ika3~ açılması _i_çin_tc•: !erinin •on haddine kadar yolcu ala- R iyaseti cumhur umumi lratibi her halde boş yere söylenmemiş . . Müj le idı . Karnım zil çalıyordu . Şadır..an 
'll;ıh onına merasimini birlikte yap - de oturulamaz bir hale gelmiştir. bit ettiği formü lu ::.ı hhıye _ • ekal<tı rak kalkan muhtelif vapurlar, hamu- jTevfik B. Avrupaya gitmiştir. decileri görmüyor mu•unuz . Obek tarafına doğru yürüdüm. Burada cy
'!ye k!~~iler. ~u civar halkımız şim- Yıkılan evlerin birinde bir buçuk i kabul tımiş. _ve .margarın ya gına mu- lelerini Küçükıu, Çubuklu. Sarıyer, , T evfik E bir '.:aç gün sonra avdet öbek ayvalar, tab'.o ta•,ı a kmlcıkla r. . veke tanıdığım bir sütçil dükkanı 
~ı lıat harbın her sahnesinde pek yaşında bir kız çocuğu , enka z altında s~adc; ~dıldıgım Şehremanetıne bı l- 1 Kavaklar gibi mesirelere dağıta dağı- · edecektır. H ele bu kmlcık erbah•nca hiç iyi hi r va rdı . Dükkln yerinde duruyor ama 

rin lıe;ralar duyduktan için hu zafe- kalmış , ölmüştür. Genç bir kadın a- dırmıştır. .. 'k d ı ta Altınkuma geJ;;orlar ve burada ECZACILAR TO'j;LANAMADI alamet sayılmaz. Bol olduğu seneler. ne •üdü kalmış. ne yoğurdu. • Biraz 1orlardecanını da çok derinden duyu- Bu formu! muayyen mı tar a ne· t bo 1 d kış mutlaka zorlu olurmuş . Bir ali- öteberi getirtip yemeğe mecbur ol-ı g" ır surette yaralanmıştı r. .. . ,.. k 1. amamen tanıyor ar ı . E l · · l ' k ' da k 
1 Ateraa~ V . bati yağı iç ya gına ı lave etme tec ır. ezacı ar cemıyetı sene ı umumı mimizle biricik fel c! kiyatçımı"' araı>.ı n · dum. Ve bir cigara iç.erek ora. be • 
'lŞland e ~h Fuat beyin nutku ile MAHKÜM KOMONISTLER Şehrimizde imal edilecek margarin Çamı,~~. yollarında da, gerek Kı- içtima mı ve idare heyeti intibabını da Ağustos ortasında açılan mü baha· liyen arabalardan birine atladım.. A-
Jo ~-

1

· Tekirdağının faal gencleri SIVERECE GONDERILDl " la .. . · yağı ol- 11klr tarıkinde, gerek Acıbadem yo- dün yapacaktı . Fakat ekseriyet ha- sayi, b'n kızılc:l·.'ln uaha tch'ikc'.i ı-a l.ıa, malum, tek atlı arabalardan •. . "'ltaretıi k • yag rının uzenne margarın lunda oldukr · d .' v&<dı Filha sıl olmadıg" ından içtima ve intihap A ba d d 'll ' b' Vaı; p nutu !ar söylediler. Taklibi hükilmete teşebbüslerinde~ duğuna dair bir etiket konacaktır. kika Ca 
1 

.a ız ' '.'~ . h · . . ba- görüyonın. ra cı a ı ı ır ıey: 
l•ri ba Uat beye makas verildi. İ•im- dolayı İzmir Ag· ır ceza mahkemesı M . . 1 ag· a başlan- - m ıca, ve•aıtı ıstıra at ılı - 9 Eylill saat bire talik edilmiştir. Bir adama kırk gün deli derlerse - Ak baba mı dedlnis? Galiba ka-L Yrağ argarın yagı yapı m . .. .. .. 
":"<dtle il IDıızla Örtillmüı ve uçlan tarafından biı:_ seneden dört buçuk ~e dıktan sonra tereyağı fiatlarmın uır rıle noksan olmauna ragmen, dun.ku sahiden doE olup nLr.nış . 0 -,'.1'1 ı:i'ı i rakulak 

3
uyuna kadar ııtdoceln.iııb. 

ıldl. İlk T tu.tturulmuş mahalleri ke- neye kadar agır hapse mabkO.m erlıJ. miktar düşeceği zannedilmektedir s:cJ!c yaz günür.de en ziyade tercihe Spor "kış bu sene çok olac.1k !,. diye diyo Amnı.a boyle yalnız .. Oldu mu ya. 

'~ lıtu8ıı<a elti_r~ğı ~nra Çorlu, son- mit olan yirmi beş komünistin Sive- ,--~ kabiliyetli bir mahal teşkil ediyordu. akıbet dedikleri olacak. -Niçin oralara yalnıe gidilme• mil 
Ceınaı 'Ve;,· lSınılerı glSzüktü. Sonra rek hapishanesine nakilleri hakkında EYİBE TRAMVAY Şehrin bogucu sıcağından kaçanlar Deniz arışları ,. • • - Yok, hani bir can yoldıtı olaa. 
'J?lıdıtar B~~m _beyler tayareleri ha- Adliye Velraletinin emir verdiğini yaz Tramvay §irketi mukavelenamesi orada ıerin ve yetil bir ağaç gölııesi Y Şimdi siz dersiniz ki: _ Yollarda bir tehlike mi YV? 

l'eltıtcı.~ ltincı müllzim Seyfi bey mıştık. mucibince Edirnekapı hattından son- piifiir piifür bir riizgİlr buluyorlardı. Ö - Yahu . . sana da ne oluyor? A- - Hayır beyim, demem o deme 
"'illt,,lııi z~yY~reıile uçtu. Birinci Komünistler; dün Afyon trenile ra Eyip hattını inşa etmek mec~uri- ki bu mazhariyet kolayca tesadüf e- nÜmÜzdekİ CUma lem boram boram ter dökerken, halk değil, eğlence tamam olmaz da .. Cu-
teaue U9tu tU bey de Çorlu tayya- ve Afyon - Konya tarikile Sivereğe yetinde olduğu için bu hususta ıcap dilir feylerdeıı değildi. •• •• I k bir avuç buz için birbirini yerken, de- ma pazar, eglni alan hep oralara tatı-
. t.feraıtm nakledilmişlerdir. eden huırlıklara başlanmıştır. !'sa- gunu yapı aca . iz hamamları doh:p dolup boşalır, rur da .. 

nıt reaİıııl ••nasında bu meıut güne Mahkum komünistler, müteaddit sen Şehremaneti de bu hat üzermde Çamhcanın dünkü umumi manza- yahut hiç boşalmazken, Boğazi~i va- İki kelime ile koıtim: 
Koıo.eyrAçekildi. jandarmaların muhafazasında ıevko- mühim mikyasta istimlak yaparak rası, vaki rağbete karşı istirahat

1 
e~ba Mıntaka denizcilik birincilikleri a- purlarında bir iskemle. beş kuruşa _ Böyle daha iyi. , . 

lton , DA lş BANKASI lunmıştır. yolu açmıştır. Yalnız Ayvansarayla bmın n?ksanlığı şehir mesire erme yın ı 3 ünde Beykozda icra edilecek- satılırken, Adanadan hararetin 45 de- Meşhur Sırmaket ııetmeıi ISnllnden lı bant: da kiitadı mukarrer bulunan . Mıt!>kilm kom.ünistleri.n. Siverek Defterdar arasındaki mezarlığın ke- kartı alakadar makamların ne derece tir. Yarışlar doğrudan doğruya mm- receye çıktığına dair dumanı Ü•tlin- çala kamçı Beykoz çayırına geldik. 
d""aııı 

111 
ıubeıi bina•ının insaatına vilayetıne nakledileceklerını haber a- silmesile bir iki ufaktefek istim~ak lakayt olduklarını ııöıteriyordu. taka menfaatına olacak ve gece yarış- de haberler gelirken sen bize hangi Dedim ki: 

llurhan ed~ekte 'VC şube .,:;üdürü lan buradaki ailesi efradı dün hep bir İ§i kalmııtır. Emanet bir tarafta~. me- Dünkü hava sıcak olmakla beraber !ardan sonra Beykoz parkında bir eğ- kıştan bahsediyorsun? - Burda biraz mola vereliml Ça-
llıalttadı:ttin bey de Konya' da bulun· den Müddeiumumiliğe gitmişler ve zarlığın kesilmesi için teşeb~us~ta tahammül kırıcı tekilde değildi; onun lence tertip edilecektir. Ben de size derim ki : yır eueyce kalabalıktı. 

Yapıın; . Sivereğe gönderilmelerinden vazge- bulunduğu gibi bir taraftan da ıstun- için htanbullular dünü, sıcak giinle- Yarışların imkan dahilinde mükem - Hakkınız var ama , ne yapayım Her yiğitln yüreğinde bir 
!aatnı bir ası tacil edilmekte olan in- çilmesini istemişler ise de Adliye VP.- Iaki icap eden emlak "."~ipleril~ te- rin sonuna yaklatlığını bilmekten do- mel olması için icap eden hazırlıklar bugünler biraz bedbinliğim üstümde. aralan yattığı gibi burada da her a-
"'ıa''kur tuban eve! ikmali takdirinde kiletlnin emri tatbik edileceği kendi- mas etmeğe karar ver~ıştır. Bu ışler · an bi" tevekkü'lle ı:;e>:, ird iler. 

1 

hafta içinde yapılacaktır. Bu hususta Oduncular, dağ gibi odunu istif edip ğacm altında bir çift yan ııelmişti. r -•ıı T 1 · ı !mı 'k h tt a ına başla g ı · d üstünde nargilelerini tokurdatırken, .'nda ite "ba" eşrinieV"Vel iptida- enne an attırı ştır. bitti ten sonra a ın ınş s - g- re.snıl m. ak.ama. tın muavenet en e te- Rahatıız edilmekten hig m ttı 
1 

i ol-
Cd;ı. •I Ö ,. Ü k ~ ~71/J- Boğazic_ indekı tanıdıklarım , göçe ha-""lekte~'- • aınası kuvvetle ümit LDu RÜLD naca tır. ' - •- mm edılmıştır. madığı belli idi. Sıra sınar ağaçlan-

..,. ""'· İ j () B k d · b ' · c 1 k' · · zırlan ırken, •olralclarda sepet sepet .. 
1 1 

d'"' il . !da b .. 
1 

n.O~y •'O• Alaiyede Çayır kayası yaylasında ADA ÇAMLARI BAHS ~ · u sene 1 enız m n 1 ı .erının d · nın go ge e •a• y•f yo µ goz er 
i(o " " MEKTEPLER . . Ad 1 . . ~-- , >o.ından evelki emsaline nazaran ç<, :C muşmulalar satılırken evler e günese k ğl li it ıs dil N 

L. . nyada aL yaz tatilinı geçıren ana mua !im Emanet gelecek sene ı ·· ın Ada çam • · karşı domates pelteleri kurutnlurke~. pe le ence f•Y r dil r · d elylm.ae 
""Y•t '"'"' ın kt ı --•-- kt b ' ı b · d M h f 1 l 'k -'.ıkemmel olacağı şüphcsiT. addedı l- .. , . geçe ım ve yo umura evam e e ınuanıeı . e ep er a,,......., ve me e ı ta e esın en e met e en- larına vazıyet ederek bunlar a a a a- k d y d • • d - reçel ve turşu kup1en sıralanır, bıbcr- Dil e kalka ta !ık hara bir oldan ~~ beıınden ... ti.bal başiamqtır. I:ylülün di, sebebi meçhul bir hadise neticesi dar olmağa karar vermiştir. LaA f atmak .•ı e te ir. arışlarm ogrua~:ı o:;ru le patlıcan , sofralarımızdan ayağını il 'u . ' . p y 

E • •• 
'"'taktır. 

1 

ren tedrieata başla- katledilmiştir. ya teknik bir komitenin nezareti a l- k • b 
1 

k b' .. 
1

.. .. 
1
.. er yoruz. 

Diğer taraftan ziraat ve eşcar mü- tında bulunmas:, yarış tertip h eyeti- çe mege . aş ar en .. " tu; ':' gon um Yanm saat aonra Akbab;ı göründü. 
IŞKAN iŞLERi BiTEN KAZALAR tehassıslarmdan Mardin mcb'usu nin faıla has?bt temin etmek gave- rahat etmıyor. Kış gunlennın o karlı Köyü pek tenha bulduk kerkea ta-

rcfyes tepesine 
çıkıldı .. 

a· O~ An d 
'.~lan lk ~ olunun en yüksek tepe

""llflcli1d1i cıyeı tepeıinc çıkmak pek 
~!flldıır r<,;ııu tepenin irtifaı 3,830 
•r ~ ' vıındiye kadar bu tepeye 

tı lı:iııı.e~cnıbi seyyahla mahtut ba
rah ltiııı •r çı!Qbilmittir. Hatta bu
;:: tel>c ~ Çıkmadığı için bu yük-

bile u d kltında bir takım masal
d li'aqt ti., U':'lmuıtur. 
t 11~ gö veJıdon gazetemize yazıl 
r •tıç bUy~k o~ada bir kaç sporcu 
~'•le bu hır azınü gayret göıte-

uvaffak esrarengiz tepeyi a!llJlağa 
r >.tuallinı otnıuı!ardır. 
a~1 lı&tibi p Tıt!>aın, Tayyare cemiye
li: 1111 ll:ııiı ""z.~, Llıeden Ahmet, mu 
~Ilı, •'VUİ.ıı lCose. zade Cevat, hakim 
~ beyıe t Şukrü, Ziya ve Os
ak.!'-i!usto rdeıı mürekkep bir heyet 
.._, dotta De"Veliden hareketle 
d(ratı Ya t ru tepeye çıkılmış ve 

~lıııltti~ ırıJan bayrağımız tepeye 
loıı, llıldiy0 • lca 
h lı.ı te dar çıkılmaz zannedi
~le çı~j,k bu suretle muvaffalci-

ti,j ınu 1 tan. sonra ateı yalcıla
a,.~cı101 :ffa~ıyet i!An edilmittir. 
~ '' t d' ı>eıınde hararet aıfırdan 
ted~ ırt ~~ tepe bir çolı: noktai 

it. eto:ık edilmete defmek-
Oı>ı;:lıl 

4t ö;ıi;, · İŞTE BtR CİNAYET 
'bı,~,.a~ kataıının Leyrekll köyün 
~~ Yi::i ı!,•'VUt otlu Mehmet; 

\'. -....,"ttu t ıılln e•el ortadan 
dj ·~·ı..ı . . 
~ bıı~1Ylta rafmen ken

ıı.ı.~lted. " ltabu olamıyordu. 
p~••lert • Bayındırda jandarma 
.l'..;;;,:t. lıleıı.::':rifetlte taharriyat ya 
<!( ;:'Qll ICıı din ceaedi evelki gün 
ııın, l!aııı be ~ca ıı. .. ıu köyü cinrın
~'lllııııaıt~~n çiftlifindeki kuyuda 
t~ hda11 
tcrh. diltJc.lt·•lır bir koku geldiği na 

"-.~ teae: telbetmlı ve bunun ü
d~ "'let; ti ~örUier~k çıkarılmıştır. 

'l' l<nıt ve çlirlimüı halde i-
~~fıltilcata ba 
it, tkı; kö . tlanmıı ve neticede 
t.!uct İle k~~ll~en kel Abdi oğlu 
dt;,~fa Oğlu eıı Muıtafa ve ~ır 
~lduı:u 1 lfasan tarafından ol
<\!) •ttır. an aşıtmıı katiller yaka-

.\l'iAo 

ş h · · M h'dd ' B · · . ' ·· kaypak günleri gözümün önünde . .. . , . ' Karaburun, Seferihiear, Torbalı ve Ali Riza B. e remını u ' ın · • sınden uzak kab1ab"ı ıntl1Jl".l ve mu- _ k • _ k ' 
1 

h 
1 

b' tıl gunllnden ıstıfade !çın ıuraya bu-
Bayındır kazalarındaki işkan işle ri le bu iş hakkında görüşmüştür. J\li f ki kişi ai!"trCa ke:nmeliyeti teşkil edecek sebepler- ~ogu kiso~u can aı;;yğor v~ü .~ ~ .. ~r raya dağılınıftı. 
krunilen bitmiştir. Menemende en çok Riza B. çamların ıslahı için bir proje = dendir. aç ~e . o unğatama ı n~ı ('şun. u - Bir kaç ihtiyarcık, büyük kahvede 
daha bir haftalık iş kalmıştır. Bir yapacaktır. Şebremane~ ayak b~sılan yaralandı Bilhassa son yapılan yarı~lardaki çe ~ mın ay~ ~~·~ .canı esı ıve;ıyor. toplaruruılardı. Avcılıktan bahaedi-
haftaya kadar bu kazanın iskan işi de yerlerde bir daha çam fıdanı yetışme- vaziyet neticeleri meşkük bir bale una mu a ' ır şeye sevınıyo- yorlardı. Hepsi de aağlam, görıtlllü 
temamen bitmiş olacaktır. Bütün Ira- diğini nazarı dikkate alarak çamlar - • ..,._ koyduğundan heyecan fe'Vkalade ola- r~m_ı ~ahta ku~usu~dan, tatarcıktan, adamlardı. Sakalı değirmende alart-
zalarda iskin muamelatının ~z~mi arasında yollar yaptırmağı ve. diğ~~ Evvelki akşam Taksimde Panorama caktır. sıvn s;nekt~n , ığn~lı karıncadan lakurk madıkları belli idi: 
bir buçuk aya kadar biteceği alika- yerlerde fidanlıklar vücude getırmegı bahçesinde kanlı bir vak'a olmuıtur. TENiS BiRiNCiLiKLERi tulacagız. organ ar~ıza sarı ra - Bu sene eh, dediler, zerzevat za-
darlar tarafından temin edilmektedir. tasavvur etmektedir. Komisyoncu Mümtaz B. namında Istanbul tenis birinciliklerınin bu tatlı tatlı uyku •çe~ec~ğız. raraız .. Ama bahçıvanların gen~ boıç 

K l bir zat ailesile beraber bu bahçede ay içinde icrası karar altına alınmış- C be d gırtlafmda .. . 
BURSA OVASINDAKİ BATAK- aza ar otururken yanlarındaki masada otu- tır. Birincilikler mıntaka tenis heyeti anım n e neler söylliyorum? Ve kabzımallardan bir hayli fikt· 

LIKLAR KURUTULUYOR ranlardan elbiseci !Uzım ve Sıtkı tarafından tertip edilecek ve tenis fe- Şu havaya baksanız a. · · Üç dört ay yet ettiler. 
GENE BİR OTOMOBİL l" f t ı d · 1 d sonraki kışın matemini tutup bu gü-Yemyeşil bir deniz gibi, uzayıp gi 

den Bursa onsında yer yer su parça 
!arı vardır. 

Bu au parçaları, ovada 80 bin dö
nüm araziyi bataklık, sazlık ve yo
sun tarlası haline koymuştur. 

Hükllmet, bu araziyi sudan, ova 
köylerini sıtmadan kurtarmak için 
Nilüfer kanalını açtı. Bidayette bir 
Alman şirketi, kanalın yedi kilo
metrelik kısmını 260 küsur bin lira
ya ikmal etti. Mütebaki kısım, geçen 
sene ihale edilmek üzre iken, tahsi
satı kuraklık sahasına verildiği için 
faaliyet durmuştu. 

Bu aene için kanala 300 bin lira 
tahsis edilmiştir. Bir kaç güne ka
dar ihalesi yapılacaktır. 

Fakat kurutma işi sadece kanal aç 
maktan ibaret olmıyacaktır. Asıl iş, 
(Misi) köyli civarında Sarıkayada 
yapılacak büyük bent ile suyun ecre 
yanını yola koyacak olan duvarların 
inpsıdır. 

Bütün bu inşaat, toptan yeko.n, iki 
milyon yedi yüz küıur bin liraya i
hale edilecektir. Müteahhit parayı 
sekiz senede alacak, fakat inşaatı 
be9 senede bitirecktir. 

Bu suretle beş sene sonra ova bam 
batka bir şekle girecek, köyler ihya 
edilecektir. 

Ovada yeni ve aıırl köyler teıiıi 
için ayrıca bir proje lıuırlanmakta
dır. 

Mek tepliler 
milsabakası 

18 inci hafta 
18 inci haftanın en milhlm 

haberi nedir? müsabakaeı 

baflamıttır. 

Hatice hanıma a a mış ar. erasyonunun nezareti a tın 2 cere- Akbaba köyü daha ziyade orman K d k .. .. d Haydarpaşa cadde- zel Eylül havasından istifade fırsatı-
a ı oyun e _ k · yan edecektir. köyüdür. Civarda pekıJok huaual or-. d kah · Ahmet agaya 2223 nu- EV"Vela buna ses çı armayan Müm T ki b . 'l ' kl . . d nı kaçırmak, adeta aklını karırmaJc gi-

sın e vecı ür ye tenis inncı ı erının e O • man vardır. Bu baltalı ardan faiulya b ·ı çarparak yaralamış taz B. nihayet dayanamıyarak ayağa bi bir şey olur. yleyse ver elini 99 maralı otomo ' - k · d yapılması düşünülmektedir. sırıgı· keser va Beykoza getirip aatar-kalkmış ve bu hare etın ayıp ol u- numara Sür Boğaza tır. 
ı..w 

BU DA BAŞKA? . . 
Pangaltıda otu•an nmeledcn Veli 

dün Osmanbey caddesinde bir taraf
tan bir ta ra fa geçmek isterken şoför 
1brahimln idaresin deki otomobilin 
altında kalarak muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır . 

Halk sütunu , 

BELEDiYE GÖRMÜYOR MU? 

Bilmem Bakır köyüne bu günlerde 
hiç geldinizmi? Geldinizse sizde İsta
syondan çıkınca köprünün yanında 
arabaların durduğunu ve araba atla
rının sabahtan akşama kadar orasıru 
kirletiklerini görmüşsünüzdür. Bu 
sicaklarda atların pislikleri havayı ö
yle berbat ediyor ve. orad.an ı;:eçenle 
ri okadar rahatsız edıyorki ... 

Acaba Bakir köy belediye müdürii 
bu hali görmiyormu, bu pis kokuyu 
hiç teneffüs etmedi mi? Memleketin 
sayfiyelerinden biri olan Bakir kö
yünün heman medhalinde halkın bu 
kadar pia ye nakabili tahammlil bir 
koku ile rahatsız edilmesi bilmem do 

ğrumudur. ki k" bel di üd .... 
Lütfen Ba r oy e ye m uru-

nün nazarı dikkatini cclbinizi rica e· 
ylerim efendim. 

Bakir köy hat buyu on Temmuz 
caddeıi 40 No. 
HASAN LÜTFİ 

• * * 
CADDEBOSTANI YOLU 

ğunu söylemiştir. FENERBAHÇELILER Oh 'ıi.. ..ah. V lar. Meşhur Karakulak suyunun men-
Dünkü Cuma spor noktai nazarın- · · unya varmıt Y u. · apur baı da az ilerde Dlreaeld ile Akbaba 

Bundan fena halde hiddetlenen dan hareketsiz bir gün olarak geçti. Sarayburnunu geniı bir daire resme- arasında bir tUmıektedir. Fakat son 
iki arkadaş Mümtaz beyin lıoğazına Yalnız Kadıköyünde, yaklasan futbol derek dönüyor. Istanbul panoraması- seneler, suyu, pek azalmıı. Öyle ki 
sarılmı•,ar Mümtaz bey de bıçağını mevsimi dolayısile faailyete geçen Fe nı buradan bütün ihtişamile kucakla- yarım saatte bir testi gllç doluyor
çekerek bu lakırd ı atanları muhtelif nerbahççeliler Rumlarla bir euersiz mak, göz bebeklerinde nakşedip içi- muş. Suyun azalması harbı umu-yerlerl.nden yaralamıştır mize sindirmek mümkündu"r. 

' yaptılar. mide ormanlardan pek lnsafıızcasma 
SARHOŞ VAK'ASI DENiZCiLiK ŞUBESi Göğertede kızıl saçlı bir kadın, ço- yapılan kat'iyat neticesi oldutuna 

cuğunu emziriyor. kt Fenerbahçeliler bu hafta kinde Ar- şüphe yo ur. E ık . g yarısından sonra Fa • Fakat zavallı. yavrusuna o kodar 
ve 

1 
ece - navutköyünde bir denizcilik şubesi O sırada kahveci, bir fincan kahve 

tihte park karşısında meyhaneci Mu açacaklardır. Bu ~ube için icap eden dalmış ki en mahrem uzuvllarının a- ve bir bardak •u ile geldlı 
hiddin düklranını kaparken beş kişi btl .. h lıkl b' çıldığırun hiç farkın~a deği . . . . . . 
gelmiş meyhaneyi açmasını söyle- 'b~n f azır ar, ına ve kayıkhane Yolcuları şöyle hır gozden geçm- - Halis Karakulaktır beyimi 

gı ı te erruat tamamen hazırlanmış- Ök .. "kl " b' ' htı' "Karakulak suyu gibi hafif,, ••bi· mişlerdir. yorum. suru u ır ı yar, uzun u. 

Muhiddin efendinin buna itirazı tır. BiR TA VZIH bir "öhbö öhhö .. den sonra gelen if- rinin ne kadar yerinde dilttflğilnil, bir 
büyük bir gu" rültüye sebebiyet ver- razatıru denize tüküreyim derken bardak suyu bir hamlede bitirip te 

Galataıaray terbiyei bedeniye ku- h' · · 'b' ld ,. da ml·ş ve o esnada oradan geçen polis karşmndakinin suratına püskürtü- ıç ıçmellllf gı l o u.um zarruın -
. lübünden: 2 eylül tarihli "İkdam" ga- vermesın' mı". Adamcag· ız, bo"yle •ey- ha lyı' anladım. müdüriyeti şoförlerınden Hikmet e- , 

zetesinin spor sütununda, Beykoz ku· kı Bir ihtiyar 
fendi de işe karışmış ve sarhoşlara !"bil 't b' f t la 1 ün !eri hoş gören ta mdanm<ş. Mendili- : 

. 1 . . . 1 . u ne aı ır ı anın rı ması m a- .. .. d k' 1 ki ,. k - İç bey i9, dedi, bu ıuı\a bir gün başka bir yere gıtme erını soy emış- b tU k k 1 d t d'l Gal le yuzun e ı ıs a 1
6

1 uruturken sa- el 
tir. se e e dar~ 0il~k av~ ~ 1 ~~ d •· dece dedi ki: gelip antika yerine geçecek 

Buna fena halde hiddetlenen Hay tb~saray en:c 
1 
.. Ju 11 er d ':ı . an - Pek ieabetli bir endaht olmadr, Kulaklarunda bu ııöeün akai bir 

dar ismindeki sarhoş bıçağını çeke- ır zatın g ya armara enızıne değil mi efendim? müddet .~ıealandı: Sularımı:rı kur. 
rek Hikmet efendinin üzerine hü- yunan filosu girerse t!irk donanmaaı ihtiyar mahçup: tarmak ıçın •taç seferberlitf yapma-
cum etmişsede o eınada polis İbra- n~ ya.P~r? Hücum e~~r ".~ Y':'nan ~e- -Alimallah pek müteessir oldum( lıyıa. Ve bu itte ön ayak olan hUJra. 
him efendinin geldiğini görerek kaç milenru t;!rded~or.değil mı. Bız de öy- Malllm ya, a§&ğı tllküraem aakalım matln göeterdlği yolda canla batla 
mağa batlamışlardır. le yaptık dediğı Y~ılıy.or. ~rtanın yukarı t!iküraem bıyığım. Şiiyle uıul- yUrUmeUyie. Yokaa bu ııtdftle Aldıa

Sarhoılardan Haydar ve Altın diı kırılmasında kabah~tın k?ne aıt oldu- cacık fey edeyim derken. . . ihtiyar- ba'lı ihtiyarın dedltf clbl nfıı. ııuJan. 
Niyazi yakalanmıştır. tu mahkeme t~ki_katı ile meyd~a !ık beyfendi, ihtiyarlık. . nm, yakında antika yerine (eçlp tat-

__,,. - - çıkar. Fakat, kulübümüze mensup hıç Glllii§lildU ve hadile kapandı. Bil: tan damafmıuda, tınltılan kulaJı-
KA VGADAN SONRA kimse Beykoz k~übUn~en bahseder- de artık Emirgin C!nlerine ııelmift!k. mı:rda kalacak! 

San d D • d 'binde t B ken bu yolda çır kin hır mukayese Emirgindan sonra İıtinyeye Yeni-
l k S !er e ag ~ve si Sa~~~ h a Galatasaraylı bir kulüpçünün ağıza ' 

ı çı uteymanın z e. ' a a- yapmam1Jtır. Serapa uydurma olan 'VC - ----------------------------nım kocasıle kavga etmış ve bundan bil almı acağı hezeyanlardan ibaret 
mütees~.ire~. ha.mile bulunduğu ço- b~unan ~u iftirayı ret ve tekzip ede-

lif. 8. 

cuğu duşmuştur. iz 

Eyipte İslam bey mahallesinde o- !r!iıiı. • ••••••••••• !!! 
turan Aslan ile Yenibahçede Talat 
arasında kavga çıkmış ve Aslan Ta
latı sopa ile yaralamıştır. 

KADINI YARALADI 

Doktor 
Celal Rasim 

Büyük Su isleri isHksal ilanı 
Nafia vekaletinden: 

1b.Oke11 A SICAK 42 D;;:RECE ! 
-~~· Paıar gü · 
~ A: Ciınlerin n':' . ~\d~nanm çok 
~~~ut aıcaten. hırıaı ıcli. Cenup
'"- UYordu rlize~r ortalığı kaıup 
da~· lto•an : lfararet dereceai Tar-

Gelecek jFfe1 ylülçarşamba 
cevapları ..!.!_fğünüakşamıoa 

Caddebostanı iskelesinden Çifteha
vuzlara doğru yeni yapılmış olan şo
se hüsnü muhafaza edilmisti Fakat 
iki sencdenberi oradaki amele kaldı 
rıldı. Yollara bakılmadı. Bunun neti
cesi küçük çukurlar büyüdü. Bugün 
geçilmez taş yıiını halini aldı. 

Erenköy, Caddebostanı ve Çifteiıa
vuzlann deniz kıımı ehaliıinin, ve 
harap bir hale gelen ve dedesti inşa 
bulunan Bağdat caddesinin bütlin 
münakalatı bu caddeye inhisar ettiği 
cihetle halkın istirahat ve meraatini 
düşünen Şehremanetinden bu yolun 
tamiri ve inşasını istirham eyleriz. 

Karagümrüktc Ser..et hanımı Sa-
13.hattin isminde biri döğmüş ve son 
ra daha ziyade kızarak su•talı çakile 
yaralamıştır. 

TAYYARE TEBERRUU - Hır
kaişerifte oturan Fatma H . tarafın
dan Tayyare Cemiyeti İıtanbul 9ub•
sine ( 53) lira teberru edilmittir. E
yipte, Otakçılarda Fethiçol"bi mahal
le gubesi tarafından müzayedeye ko
nulan bir kar pus ( 17) lirada poli• 
Osman ef. de kalmıt ve bu para T . 
Ta. C. İstanbul ıubeaine tHüm edil
mittlr. 

Bahriye hastanesi cildiye 
ve zührevlge nılltehassısı 

-Kadın: Erkek-

Susığırlık havzai meyahiyesinde Sulama, kurutma, men'i ha
sar ve nehirlerin kabili seyrü sefer hale ifrağı zunnmda yapıla
cak istikşafat ve işbu istikşafata müsteniden projelerinin tanzi
mi 20 Teşrinisani 192!l Çarşamba gtinü saat 14 te ihalei kat'iye
si icra edilmek üzre kapalı zarf usullle münakasaya konulmu~
tur. Taliplerin yevmi mezkfirden evel mahalli ameliyau 'örmek 
ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelenamelerini almak \it 
re Bursada Su İtleri Müdürlüğüne milracaat eylemeleri ve ftel;
tar başına verecekleri fiatm 60 bin Hektar ile darbmdan has\1 
olacak rrukdarm yüzde yedi buçuğu mıkdarmda teminatı ınuvak 
kate mektuplan Oe münakasa şartnamesinde glSsteriten evra)( vo 
vesaiki yevmi mezkQrde sat 14 te Ankarada Nafia vekAleti MU. 
teşarhğma tevdi eylemeleri ilan olunur. 

. cıvarla da 
•arı ta rın 38 - 39, Buğ-

ttiı Otıııı. au ~:~ar~nda 41 - 42 kayde
li'lct ~on b.. aki sıcak C'Velki sıcak
~ &t<:eı;J ~n IGnra gelip çattı. 
~l! ~. bafiadı B dananın mutat ae-

"lrap. • u da olrnaıa halkın 

kadar kabul edecetlz. 18 inci 
haftanın en milhlm haberi 
için alın•-112 ı eylül 
cak netle• perşembe 

&'0Dü llAn edllecektlr.Cevapla
rınızı Milliyet müsabaka 
memuruna göndrlnlz. 

1Carilerinizden 
İZZET 

cııt, frengi, b•l•otukluğtı 

ve idrar yolµ hutalıklarıuı 

en amulyetll nıuller ve an 
elverlfli f&rtllrla tedavi eder. 

Aılret : Beyoğlu, !\!is sokak 
No 11 telefon Beyotlu 730 her 
gün saat 8-10 14-iO 



• 

ASRIN L'MDESI •llfu..lvlT. Tll 
7 Eylıll 1929 

_· c:raon bu tavıan neden bu 1 
kadar ekti? 

, Efendim 1 Sirke ile pıti· 
rilir de ondan! 

Ne sirke ne zeytin yağı! Kim 

O U A l I bilir hangi damdan yakaladık 
BUG N H VA lan sıska kedinin yağsız eti pi-

c=·-· 
lk6.ye 

" E 
Teselli 

0 hararcı azım! 'ı9 asprt 2i liç gibi olmazdıya. Haydi kedi-
B r z tr kserlyede poy· nin aize o kadar lüzumu yok. Köşkleri yan yana idi. İkisi yi bıtirıyorum. Ondan sonra 

seccktir Hava kısmen sçık Hele ç rpma kapanlar ve foı-, de duldular. Feriha hanımın bir evleniriz • 

L men L lutlD olacaktır. Yıpur forlu zehirler çıkalı fareleri te-, oglu vardı. Şadiye hanım, mer- • • • 

m.uı muhıemel değildir. pelemek için kediye hacet kal- hum hemşıresinin kızı Cavida- K C 'd · • k" 

d b. l b · · bd'lih 1 d' 11 - uzum avı an, sızın aş-
ma ı, ına a ey onun etını na te ı ava o sun ıye ge - k ks k 1 b kimd' ı 

H ft k • · k d' li · · h · e sı ı ge en o ey ır. a anın yeme ıçın c ı n nı ım aya mıştı · M h m Mahmut a anın 
teıebbüs cd bilirsiniz. Lakin bi Feriha hanımla Şadiye hanım -

1 
~· ~ p ş ' 

zimi etimiz yani eıek eti öyle sıkıfııu görüşmediler. Çünkü oğ ~1 baa lrd ey· "h. b' . ı 
mi? itte bu olacak ıey değil. Şadıye ne kadar mondense, Fe-1 a smş· f:ı mu ım t ır m;ras 

r d ğ ki • b' • d D"nyanm en yamyam halkı bile riha o derece münzevi yaşıyor- ~emd. k .. ışk~ e apar ıman arı, 
·~-tı mı 1e]~ eMnnktuın~_ı:ı eşek eti yememittir. insan eti du. Fakat Salihle Cavidan der-' ura Ga .. aşı b~n vdar · I 

r mcı< up a wın. e p nır t ili ed 1 "rül h l h ld l - uze ır a am. 
eti edebiyeden arl olduğu için YC:Oteye enczz k et~ ehr god 

1
• a a pap 0 u ar · )3en biraz fazla iri bulu:ı">-

d d bi b" f d Ih mut ur ama eı e ı - am o· .. • • 
şr~. eE kç ır •Yıı:ı melmıu; sun hala lezzeti meçhul bir ıey Cavidan on altı yaşındaydı, rum 'Amm d" 

yazısı 

Bu OnkO nl 
bil ıecemlz 

S Jdan ağa: 
ı. lçtıma ( 
2. Hüc Jm (4 
3 . .Kc! -ney. t kil ed , şeyler ( 4) 
5. D baş (6J. 
6. Duz vası arazi (3) Rabıt eda· 

t (ı) 
7. Çcl'grl (5). 
8. Bir isim (5). 
9. Nida (2) Erkek (2) 

- _J -

EGLENCELERİ 

1 

DQnkli bllmecemlı.ln 
halle ilmiş şekil 

Yukardan aıağı: 
1. Sekerek filrt!;e. (5) Nida (2). 
2. Yaydan çıkan (2). 
3. Gurqen aJam (8) 
4 Ekmek (3). 
5. Çek< ek ( 1 ). 

6 Çene ç;.ı.Iınak (8). 
7. Musila 'eti (2). 
8. Hayvanın dişiıi ( 6). Boyun ak

e (2 
gı ıi','·ı ı; e yuı ki 1 ot a- dir. Doktor Celal Muhtar Beyin Sdih yirm;sini sürüyordu. Bu ·} d a ırn gece hep se-

d ~ eJ!: çok ~htl arj: büyük harp esnasında eşek eti yaşta iki genç, sıkıfıkı görüşür- nın ey a~s et · 
1 

B . 
1 

h ______________ """'..,._,,-=-'""'"""'=----
an a~ k'~ma k 1 Al:ıa ı yediğine dair olan sözlerine i- lerse ne olurlar? Aşık olurlar -d 0 canım enım e ep 

evFcuttur, çun
1 

u ~1te çe 'b' 
11

an nanmal tabii. sen Cans ettm. k ld ? 

, ransızca, ngı zce gı ı ya Cel"I M ht B k C ' d S l"h S l'h C - anın mı sı ·ı ı 
dıl" 1 d d -·ıd· B " u ar ey zamanın eşe avı an a ı e, a ı te a- D r . . 1 Ş k' b t 

c yan er en egı ır. u- !erine diş gcçiremezdı: Şimdi vidana aşık oldu. - e ım•sın a ır. ey e -

a ra~~.en t.ntm tu ı;e~ubu 1 benden sana ve senden de hem- ı Geceleri bahçelerinin nihaye- ~eme ~1 r r pıJor • Bıze onun 

ır ııun',_ ~rl e!e d os. umh a cinslerine bir naaihat. Sakın ol- tindeki ağaçlıkta buluşuyorı.:.r, ıçu• sTı re ı~· ·d 
1 r ızmet, ve .. an enme e ıup e- ki b' · t" . • b b . b' d - eyzen on an yaşı. 

pek mahrum olduk•an qek- mk ılyka ızı~nküe ı_mbı~ıtil yemt er.ef aş aşa venp mi asdum ır sev a -· Zannetnem. HeM olsa bi-

b f 'ki 1 d k . a mayın, çu u n ezyı oyunu oynuyor ar ı. 1 .. 1 k 1 1 k d 
, azı. ı r r ~rze ere ınsan lerimize rağmen biz hayvanlar * * * ~· oy e sı :. oy e guze a ın 

1 rlennln kadril kıymetini da- -ı · · k il f 1 f b' B . C . kı • • Sen guzel bulmuyor mu-
f 1 

d k k a emının a ı ı ve ey eso ır - en sevıyor musun avı- ? 
aza mey ana çı arma nev'iyiz. Halt geçende Toplu dan? sun . . ... 

ksatlanna matuftur. itte ı'ğne a kada n S d'-· . k • 1• b'li 1 - Benun gozum senden baş-
k 

r tını : - ev ıgımı pe a a ı yor-1 k' . .. .. 
'· ~. tup: - Feylesofun hayvanını gör- sun. ka ıor ·eyı gormuyor. 

di. S Y.avrum Felect h't dl milştüm ama hayvanın feyleso- -Beni daima sevecek misin? * * * 

ih 
Türk sigorta • 

ır eti 
f arik ve hayat üzeı· ne sigorta ınuaınelcsi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şerai i havidir 2 
~1erkezi İdare i: Galatada Ünyon Hanındadır 

• • ıı ı ı u nın ıy ııı ş<'lıirl • • ı• nel'ııtı• ı · t · ı ık ·ı ., .. 

~;g~ Telefon: flc '>!ti ı - 2003 

uı dna yaW' ye 
1 •t ek • funu görmemiştim 1 diye arifa- - Bunu da biliyorsun. Bir hafta sonra, bir akşam, 

m ç:ka: •• v::-a:ı:i:·:;an~zd~ ne bir tğecahillb'göatekrmı it <;>lmd a- b'l- ~iz ~c~b?a beraber evlene- Cavidan Salihe soğuk durdu. Mu"s'lba l}Ja ı·~ıı·ı a~ ~eı)aı·ıı· ı·~ı·n Japılaeak ı'la"n 
rb'rinizl ( teki) d" tahki ama ra men, ız eıe er sız en ı ece ı: mıyız Dedi ki: UU U 1\ U 

1
• • c b' • ıye dr fazla feyleı;ofuz. O kadar ki çok - İşte bunu bilemem. _Bu gece ag-açlıg~a gel! 

craınız ama ızım aramız a d f • l b' l h k F l "l r .. d .. } .. 
"d k b kd'ğ eaınsa.narın ızeoan a a- -Bcngeleceksene amte- Gece yemekte, Feriha hanım J t"ıtl .. lll 1"ı·1lıı"saı• tlilllllll lllll lll' ll-

. a et yo tur• atta ye ı e- retlerini bile bot görür affede-1 ·-------------
ı· nizı.' "insan." diye tez.yife de e- riz. l,te bu kabiliyetlerimiz sebe oğluna havadis verdi: 

ki k t b __ ,_ il d t ur. . - Cavidan Şakir beyle nişan- il·t .. l il c{ 
ı er ıycıııu m ıaa e e "I bile eğer bir kere sizden yüz çe Arapçadan gelme kelimelerin az r! {']): 

z. . virirıek haliniz harap olur. çok konu ma dilınQ de gi miş ola'l.!a- lanmS ış . . 

Zat V um demekte rını dilden çıkarmak mumkün değil· alih oldugu yerde haşlandı. 1 - Tütün İnhisar idaresi , tütün ekicilerimize , tütün ..:iraati-
ı:. en Hna ya r O zaman Adada yamaçlara · 

TAKLİT 
Alemşümul şöhreti haiz 

HASAN Kolonyasının ÜskO 
darda dker<:I Hasan efend 
isminde bir zat tarnfındaı 
taklit edilmesi üzerine 
turuku kanunlyeye tnvas 
sul eyledim. Muhterem 
müşterllerln bu milddet 
zarfında aldanmamalarını 

temin için hakiki Hasan 
kolanyası markasıaa ve 
etiketine dikkat etmelerini 
tavlılye ve rica eylerim 
efendim. 
Hasan ecza deposn sahibi 

Ha ıın Ahmet 

Doktorlarınıza sorunuz: 
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mur ve te cl'"'ınumu c -ıiı!er 
ISHALL!'.:Rl ve ANCILARI 

defeder 

• DOKTOR 

IZZET K 1 
Yeni ve eski bt1<n~ k' · r 

razı cildiye .-e frengı ıed.! Vi ed 
Bahçekıpı şekerci Hacı il 
karşısındaki apanmanda 1 · l /2 
l b/2 ya kadar-

Doktor A. 
Elcktınk maı.ıneıeroyle beJsogvldugu, i<I 
darlıfiİ, prooıat, ademılktldar, ~I 
ti dlı w f n21vı ajlr sız tedavi eı! 

ı< arakOyoe 1Cçı hruıt mıasır.da 1 

anayı hakaret olsa bunun, sa- çıkmak ı'çı"n bı'rbı"n'nız' ın' sırtına dir. Ancak bu kelime rin her bırini Ağaçlrkta Cavidanı bulurbul- nin r:ısıl yapılacağını ve zer' usullerini , şartlarını öğretmek ma-

l tek tek kelimeler gibi almak ve Ar ;> d dil Akd · h l' · K d · tak ( A · · T 
ı - mı,_ y~k~a bana mı. raci o a biner, hamakat ölçüsünde bizi iştikak v tasri ındekı rabıtaları u maz Sl.lr u : ksa e • cnız av:: ısı, ara enız mm ası, rtıvın ve aş- Şlşll - Osmanbey 

ı•gı duşunül~cek feydır. misal getiremez ve sudan avdet hesaptan dışar. tut' k !Jzınıdır. Me- - Sahi mi ? ova dahil), Marmara hav-.ı:ası (Trakya dahil) ve şark vilayetleri Türkçe ve Fransızca tedri 

Çoktanberı sana mektu~ ya- etmiyeceğiniz için dayaktan ilel aeHi cya.zıcı> kelimesinin varlığı .ı - Demek haber aldın. Sahi için ayn ayn olmak üzere bir ( tütün :ı:iraati kitabı) yazmak için An• sınıfı da vardır 

I ~ -'- bunu vefasa:lıgıma d ragmcn ck5tip> ve cmuharrin k li- ya.. . hir müsabaka arun~tır. Kayıı muam le 1 Eylül ip 

~=, ebet kurtulamazsınız Güzel i- kll " " dasmdan ltlbareo her Cu a 
mlc~e. Çünkü bizim alemi- linizin parlak küfürl~rinde bir- melerini dilden .. k°.vamayız. çun Aramızdakı aşk, çocukluktan! 2 - Kitaplar, her mahallin yerli istilahlanru kullanmak sure- 1 Ç 

uıde bır kere dost old.uk mu bı'rı"nı'zı' bı'zı"m n~·le ı'snat eden bı:,nıa1rın her tı,ın~"''lanıştar ayrı ayrkl ba•ka bir şey de<>-ildi... tile - tiıtiın ekicilerimiz in anlayacağı ve ka\Tayabileceği saf ve 1 981'dapnzf;tye~ 'ka~~şrpmb 
~ ma:-a ora ge.ır. ıger ı ıra t " cmt • B · C • · .. · · ~ ' 

,amam oluruz ve artık bır d ha sözlerin manası kaim z ve niha tep», cm ktup • ele< de dile g;r en senı sevıyorum avı- açık Turkçe hır lısa!1la yaı:ı~a_cakW:· . . . .. ı -İ " 
. s!mizi de~iıtirm_:.yi~-- Hal~~ yet etek eti yemekten cüz'ü fert mi .. ir Yalnız ni ra, r artık fA- d ı.. 3 - Yazılacak kıta;.ılar, ıliin tanhınden ıtıbaren uç ay zarfın- kraz 1\ı'.luamel· tı 

ı sız, gece. _lı,k . d.egı•tmr gıbı len'nı'z 0 kad r b'w"mkı'lerle me• rapçadı:ki •k t aslın katip• - Ne yapayım. Seninle evle da ttitlin inhisar idaresi umum müdürlüğündeki ( tetkik:lt ve ne-1 M ' 0 d 0 < 11 
" T r ı . . r ı . . k . b k .. k . _, . . ) .. d ·1 . aaş c z anı, cc\ e 

ıt deg!ştınrıınız her .~evr~ bu bale gelir ki koyun eti ye- " 1 mı, m • . me. u ısmı, eme .ııp u ·o ·te yaşamaga m,..1- şnyat komısyonu na gon en ecektır. halı e ham ve tahvilat ve • 

r mevsıme, hatt her ?~n ~o mckle elde ettiğiniz bugünkü ~ep:ı; 1k k' , <lıy~ bunları n- ku ı olamam. akir bey beni 4 - Bu dört mmtaka için yazılacak t>lan kitaplar, bu husu ta tre :..u ab ıt para alaca v ı 1· 

d ti 't'ard~ Bızım 110 ıt l!kn bırm ykac 
1 

r .. t mln dili' ka vru aya gotürecek •.. ıı:engı' n hazırlamın miıfredat programına mutabık olacaktır. mış ola ıla ıo bir d fa şer ti· 
0 armız "• hilmü sükfınc mukabil anut bir şlar en u sıs e ı ı rl e 

nun aksi. Siz bizimkine eşek karakter alır ve hayatta kaybe n•tırac •ı za:-ınc :-ıur f kat bu 00; bir .omlir .. süreceğim ••. Sen ka- 5 - Müsabakaya giren eserlerden birinciliği kazanacak olan- mlz öğrenme n tav ye ~1 • 
• • 'd k l b ı k' · · 200 li ·1 k · rlz Sirkeci fr,ur m Hıı 

9e · ıizinkine insanlık is- d · · H 1 "k t" . • ta bir korkudur. Turk çocugu bu gibi erıne us... ara e ıer ıtap ıçın zeı.ı ra ven ece tır. 0 
'm' er dıı 

. • . . . • . ersınız. e e nazı e ımızın d'l . mi k ı· 1 . kul k 6 B - ·1 1 d . ld ~ kd' d . ı· 1 1 u • 
ıni tikaınerek vennz. Her ıkı- d ._1_ b" . .1 ı e gır ş e ım crı zaten a ·tan * * - egem en eser er e tesavı o ugu ta ır e resım ı o ana ----..,,..,,.,,=..,,..==~---

\ · de h ld ld k mı tatwı;tan &onra ızım nesı işitmeyle ögrerurken ara' uda işti- . n tercih edilecektir. l(ELEPİ 
ız a en memnun ° u • tükenirse korkarım ki birbirini- kak rabıtası ılü~utt ı z. Hatta aldıgı Ertesı S'l.,liye hanım 
~n sonra ~~le ka~~· Bu zi yemeyesiniz. Allah aizi böyle mrz misalde bu rabita da ukiıdar gev; yalnız g lC:i. a an evlenmi,::, Kitaplar, iki nusha olarak ve daktilo ile kağıdın bir tarafına 

!.:un, uz~ ~~kfıt~'! ~hla,1e se- bir hareketten korusun. Cümle- fl'I?lİştir ki ir d~ir de k<1tip ola.., bir,Avrupaya g'tnıişti. yazılmış bulunacaktır. İ 
(CP nedır bılır mısınız r Bır kaç ye ıelam ve hürmetler." adamla. aııke~d. ki oguldan gelen m k Bir gece, bahçeye çıktı. ağaç- 8 - Bu kitapların müfredat proğramlan stanbulda Galatada 

mandır aranızda hayat paha- • • tup, yahut kuçukkrın okJ na yazma 1 - d - .... d" 0 ada S r tütün inhisar idaresi umum müdürlüğündeki ( Tetkikat ve neş-

§a 1 ğ d d'k d ı· h 1 h 1 d"' . . . öğrendikleri m ktep .ı a nd bir ı~a o~ru yuru u. r a ı- riyat komisyonu ile mülhakattaki tütün inhisar idarelerinden 

.ı 1 1 e ı 0 u ~n an an ~ B~ mektuba bır kelıme ıli.ve te!azüm. ~urmcz olmu t.t . Tıpki , hı buldu· . .. .. 
. erken .~ e!;i !.~eye kara etmıyorum. bunun gıbı nüfus veya emla'< tahrm Çocuk, Cavıclanı duşunerek alınacaktır' 

ermek uzre duşunuyorlar. Va- FELEK ycrleri::ı.de kull.ır.ıla.ı «tahrin ile bir ağlıyordu. B ğl J ""d" J ""ğ"' d 

Galata<!;, Torç.: r c UCo :ne< 
161 ,., 163 ttumara G . <10 ıl~ 
otel ve lokanta ı de>'Ten aıılıkllr· 
Arzu edenler Top a ed 1\ 1 ,-ııli 
p~a camii kar,ı .,d. ı 23 nun rah 
lokantada Ahdilllzlz eldiv mura· 
eaat oluna. 

ik a görüyonız ki insanlar için _ , • un •, kitap veya mak.ıle y'."'an ıı;uharıiu _ S lih bey, neniz var? Ne eyo U ma mu Ur U un en : 
te yat hakikaten pahalılafh, o Dil işleri nra~nda d~ rabıt~ gö~~ey;". h oldu nuz ? Cinsi hhalle ı Sokağı , 'umaraıı Muhammen bedeli Müşıem!IAt n evsafı 

.. dar ki bbiz 
1
bidle b~~ .tesdiri'!i Yenı· Gramer ıi bur~f{;e ~;:!~~~ı, bf..'~:~rı.:'S~ Doğruyu söyledi: :\la'a ba~çe hane' Yeniköy panaiya Kövbaş 13 15000 lira d~;auç·:d:em~~ ~~~~.::~;~ •• ,:u~~ ;::~r~ 

.ormeye •t a ~· ıçınız c bı- iştikak rabıtaıumn ya§adığını bili· -- Ben Cavidanı seviyor- -. 

I' m hakkımızı yıyen çok Bunu • 'kin ı dil · · b · çıka~ koridoı kameryo nhıım Ozer od b: 
,l _ . · Geçen makalemizde yeni tUrkçe yor!'z'...,.. . aaı e gırmış, enım- dum ! .. 1 

çlıga h~m.ledı'.!o~ ~ea çıkarını- gramer için törle bir esas ileriye silr- sez:~ _?lanları:ıın çogu bu halde_d.r. Aşklarını anlattı ... Anlatır- ltk baJçe iki kısma kabıli ırraz ol p k 

orw: Lakin etımızı yemeye te- mU~tlik· "Yenı tUrkçe gramer dili- Dıgcrlerı de ya bu hale gırerek türk- k . 'htı' • b Ş d' kmm birinci zemin katı hd cıda ıııcrmc ı lı 

' · ' ı ı ak, ah dili' · d en gayrı ı. yarı, aşını a ı-
1 :ebbüs edince it büıbütüıı deji- mizde kullanılan kelimelerden yalnız çeye ma o ac Y ut mu en Ç<· ~ d d f merdiven altı ildnci k•ı iki oda b..: sandı < • 

c . B' ba t k t" bir kısmına mahsus hiç bir kaideyi kıp gidecektir. Na11l ki seneler, hat- yenın omuııına aya ı ve ar- sı blr sofa bir kil•r bir heli uçuncu k3t u o 

akı!r. ır . Y .•nmz ?yun ~ ı ye- içine almamakla beraber, dilin bütün ta aylar geçerken birçokları böyle ka kına bile varmadan, dudakla-
. ın~ kedı etı yemeyı ta~ı'.!e. et: kaidelerini gösıermelidir." ybolup gitti. Bir vakit bayıla ba)!ıla rında, iki dudağın, hararetli ne- iki küçük sandık odası lıir kiler bir helıl ajtd• 

ha iiı zaman farkında degıl ıdı kı Birinci millihazadan maksat Arap okuduğı:muz blrç_ok yazılara şimdı ta mini hissetti . . . kısım birinci kat diırı oda !kıncı kat lkı • 

hl ıtanbulun büyük lokanta! nn- ve Acem dillerinin lisanımıza sokul- h~rnmı;ıul edcmıyomz.. fsters nlz F k t l b' eyi bilm d' tavan ırası elektirik terkos susuz bir ku uyu ba'1dir 

iın a "Tav,an" yahnisi diye ver· muı kaidelerini gramerden çıkarmak 1:•~e!ın ~eya Cenabın bır manzume· a . a. :fa nız 1~ § n e ı. Sıhilhane \ enlkoy pınalya Köy başı l l 1 20000 lira iki katta onblr oda mUı.addit alon ın t· 

ki . "d I k I ,, k d" r Aranradan alınan kaideler nispe- sını şımdı okumalla çalışın lakin .ı. Kendısını tesellı ede kadın, halı ve saire 
n ı en tey am ar ra ı e ı · '"' · ' ·'k• ' ' 11' h E l" 
e·~ı d . edi. . " ten daha roktur: çünkü isim, ismi ze ce çetın ge •ce . tese ıye mu taçtı.·· vve a el f ·ı• h · 1 ,. h hil h A h d ıı 

• ostumuz ur Sız k ıçın nan ' ll:ılA a ev ·ı ve mu~tcmı aU mu arrcr ma a >a~çe ane ve sa ane 29 gu ıo 929 rnri İT• ' 

au .. h ,, ·d . • . . h ı fail, ismi meful, ıırlatı mUşebbehe, Aı:.om ke1imeleri zaten kelime o Şakir beyi kendisine aşık zan-
t ?r a~~ • crsınız etını er ı milbalağai ismi fail, iami mensup is- !arak daha az olduğundan ayni usul netmişti . . . itibar~ kapalı zari L ulile mtızayedeye vaz cdilıni tir. bcc.lcli ihalenin nısü ihnlcyi mllteakıp on gıııı 

un yedıgınız halde onu tavfan mi t:uıgır, ismi zaman ve mekan, is· onlar için daha kolaylıkla tatbik olu- Ş d' · b • r b' · zarfında ve nısfı diğeri ele bir s~ııe sonra alınacaknr talipler teklllnamelerini 17 E.ylul 92Q Salı guııO 

~annedecek kadar nankörlük mi alet, sıfat, mastar ve mastıırların nur. Buy lece dilde kelimelere ait Y - 'k a ıy~nın, unu, g;z. ı b!r ın- saaı on hese kadar im Zarf derun üne \8Z ve temhir ile tizcrlne ismini } az rıık me7.kılr zarlı "ıJc 
· . österinlniz geçende bir gıln 1 muhtelif haplara nakli, hep dilimizin hancı kaide kalmaz. tı am ıçın yaptığını, ııç ır va- . , 

'ııeni bir lokantan k kaideleri içine eokulmuştur. Acemce Terkiplerle mefuller ve bazı lalli- kit anlayamadı. yedi buçuk teminatı muvakkat.: veya banka mektubunu havi diğer bir zari dcrunune vaz ve tcınlıır 

r b 1 ın • apısının okadar çok kelime vermemi' ise de kalar için düşündüklerimizi ayrıca Nakleden ederek ve zarfın üzerine de ne)"C dair olduğunu işaret olunarak Beyoğlu :\lal müdürlügündc mut !;· 

.•n~a ağ amıılardı, ıçerde ga lzafrt ve sıfat terkiplerı ile vasfı ter- yazaca!ı;ız. 
ıp bır muhavere oldu. Müşteri kibiler bu noksanın intikamını almı l. NECMi SELAMI iZZET kil satı> komi \Onuna tenli C\icmeleri l!An olunur. 

~~~~ 
' 

"Milliyet,, in edebf tefrika ı :24 değil. Satılan satıldı. Kalanlar 1manlara veren sırma ve yıldız meli miyiz?. Bence: hayır. Ça- Hele kendi imüklen zora giren geçirenneferölmezdeneolııt·· 

da :f'e~eknaz hıınımfendiye lüt· düşkünü sahte asılzade.l7re söy: n~kkale .'!'~rk ~t .~e.~e:,li~i.~in, milletler ~çin arpalık kal?.ılar~~- ~çlık ve tifüs.~rduyu ~ır~? ~eÇre 

'y ASK eu· fedıldı! lüyorlarmışl Zannedılıyor kı yukselttıgı temız duşunuk ıçın- da ayak dıremek çok gulunçtur. nyor. Gene dun kendı goziiıfl. 

or' ~h a~ıl nerdesin; Asıl seni gen~ düşünce ?u hoyra.t asılza- de kaz~ıldı.. ~ ~ksa beyni bir • • • • . . . ... • . gördüm. ~irincı bölüğün ilk ~~ 

:r deh yerı.ne koyup dıreğe bağla- denın altındakı sakat cılalı kol- kalay kulçesı gıbı donan Os- 29 Mart dırmda nobete çıkan Akşelı~ 
'J\1 ·' ' malı... tuğa göz koydu! Hayır efendi manlı imparatorluğunun tuta- Artık ölüleri· sayi ile değil bir nefer tilfeği elinde çadrıv. 

go Etem Jzzet . .. .. ... ... ........ hayır! Böyle 'bir şey yok. Biz mmdan değil! Eeğer, bu ruh ve manga ile topluyoruz. Bölük- direğine dayanmış, olduğu yer 

tı. ~ 28 Mart post kavgasında değil vatan da- bu titiz düşünüğü Dicle'nin kı- lerden hasta sormak adeti kal- de mıhlanıp kalmış gibi can .;ef' 

: .. .. , . . • Ya.~k .. Çok yazık. vasındayız. Dere gibi çölle~e b~ zı~ guru~~~.aki boğuk ~avaya, ktı : .. .. miş. Bu neferin midesine ~~er 
,. ıan odey~cek .. gW13;hlanmız mu;, başı ucundakı çan~ga kan Öluyoruz! şanan Türk kanı ancak bır du- Hıcaz çolunun kum faresı Arap- - Kaç olu var?. bir kaşık sıcak çorba birdıl!fll 

armış?· .K1?1bılır n~dır? • Mu-ı k~~k~a~~r. -~ele benımle s~- Açlık, yoksulluk, iztırap kan- şünük için aktığı zamandır ki lanna da intikal ettirebilseydik diyoruz. Dün tabur doktoru ile ekmek inseydi ölüm hiÇ bileğtııl 
kkak ki bız de çekiyoruz,~~ vış~g.~ı gordukten sonra hı~ ser gibi türk gövdesine dayan- kızıllığında zaferin hakkını, fe- o zaman Akdenizden kırmızı de çadırlan dolaştık. Çıldırmamak büke bilir midi?. 

m da! Bu. kısır çerkes dolu bu ocu o çerkes damarı H_amr~ dı. Yiyor, bitiriyor! Bu gövde ragatının tadını bulabilir. Düşü- nize ve Hint eteklerine kadar için ölümün insan kılığına girip D ha 1 k ki ? 

!masaydı hıç babam ~atağa ~m yanma ~ırakır mı?. Kım bı- yann tırpana tutulan gazel yap- nüksüz bir savaş ve döğüş bize beyaz kırmızı bayrağın altında aramıza sokulduğu bu çadırla- a ne er yo • 

ecek, kolaylıkla enyecek lır ona ne zıynetler ediy~r, ne- rağı gibi dökülüp gidecek. nafilelikten başka neyi anlata- başımızı dikine doğrulturduk. nn içine bakamadık. Doktorun ' · · · · ' ' · · " 
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Niıısı' 

rlam midi? Ne yaptı, etti o dağ ler yapıyo~d~r?. İstese hır lok- İşte o zamanı bilir? hatta dünyanın ateş ve Fakat, mademki bu yapılma- yüreği daha mı katı nedir bil-

bi adamı verem etti. Şimdi ma ekmeğı bıle vermez. Bu zebani yüzüle karşılaş- çelik yağmuruna tutulan Ça- mıştır; yapılamıyor .. Demek ki mem. Geçtikçe soruyor : ~en~" çok fena .ı. . . göt' 

an kusa kusa son nefesini bek- - Yok... maktan korkmalıyız. Çanakka- nakkale'de yalnız Türk göğsü- harp artık devletlerin harbı ol- - Kaç ölünüz var?.. Şı~d'.ye kadar böylesuıı 1 

iyor! H.eı;ı de ne zor soluk "!e Dedi mi, yoktur. Kim kalkıp- le zaferini yaratan, kanala sar- nün yarattığı zafer bile sadece maktan çıkmış, milletlerin sa- nöbetçi umurlamadan cevap ve- memıştun. D_on~um kald~Ua' 

kence ıç'.~de.! _Ah ad.~ 1 Mıl- ta: kan ve Bağdat yollarını tutun bir yiğitlik destanı olmaktan vaşı olmuştur. Arap milleti ken- riyor : . Bu facıa h~s~ın. tahay~ıtıi' 

onlarca turk ıçınde gonul kap- - Var... Türk neferinin sonu bu olma- başka ne ifade eder?. Çünkü so- eli güneşi altında, kendi kanı- - Beş efendım... ifade ve tasvınn hudutları 

ıracak arık yüzlü bir kız bula- Diyebilecektir?. Babam mı.. malı idi. İ§idiyoruz. Yerin kula- nunu getiremedik! Çünkü mağ- nın ılınmasını istiyor. Türk mil- Yahut ta : dadır. el 

udm mı ki gittin de bu saray Yoksa Hamra mı. İsterse iki- ğı varı Çanakkale'yi yapan bil- lubuz! Sırtı yere gelen milletle- leti de ancak kendi kanının kay- - On .. On iki 1. 1 İstenildiği gibi söylenef!I 

karmasına çattın? Ne denir? sinide kollarından tutunca kapı- yük imanlı Türk gözdeleri bi- rln zaferine yalnız tarih boyun nadığı toprak için döğüşebilir. Sebep aramıya !üzüm yok. En ve yazılamaz!. 1111 

alih! Kim bilir o zavallı laz dan dışan atar. Öyle ya ne bir zim içimizi kemiren bu derdi eğmiştir. Sadece bir nokta: Ça- Türk güneşinin ısıtmadığı kan- çoğu açlıktan ölüyor. Yirmi dö- İki hasta nefer, artık inS311i!ll' 
imdi ne halde?. İhtimal o da para, ne de bir tek eşya ve mala haykıra haykıra orduyu eli&- nakkale'yi niçin kazandık?.~ daki tılsnnm bozulduğunu gör- rt saati iki yumruk kadar kuru tan n'·mıslarda bamba ka 

1 
..abasının yanına bir döşek ser- ne babam, ne çocukları sahip rinde tutan fakat ipin ucunu Al- Cevap vermek için çok düşün- memek için kör olmak lazımdır. süpürge tohumundan tayınla BITMEO 

' 

I 

f 
\ 



tt Y ARININIZI • 
Düşüniyor mısınız? 

ı- İlerde çocugunuzun tahsilini temin 
etınek ister misiniz? 

2 
• İlerde kızınızı evlendirirken para sı

kı,,tısı çeknıenıek ister misiniz? 
3- İşsiz kaldığınız zaman dayanacak bir 

ınesnet temin etmek ister ınisiniz? 
4
- Hastalık ve ihtiyarlık zamanlarınızda 

haş'-.alarından yardım istemek ihtiya
cından ku~·tulmak ister nıisiniz? 

.~fılasa hurriyetinizı kazannıak ister 
nıısıniz :ı 

O hal<le bugün kazandığınızın bir kıs
nıını kenara koyunuz. Bunun için de 
Bankaıııızın Tasarruf Kumbara -
farından istifade ediniz. 

MİLLİYET CUl\TARTESI 7 EYLÜL 1929 

~eyrl sehıa 1 
Merkez Acentası; Galata köprü 

qıfında . Beyo,ı-lu 2362 Şube 
actntesı: Mahmudiye Hanı alutda 

Isıanbul 274-0 

Anıalya postası 
( KONYA ) vapuru 8 

Eyl(ll Pazar günü saat 
1 O da Gala ta rıhtımından 
hareketle lzmir Güllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkllr 
iskelelerle bir!lkte Andifli 

Kalkan Sakız, Çanakkale Gell

boluya uğrayarRk gelecektir. 

Devlet denıiryolları ve liınanları 
uı1ıuııı1 idaresinden: 

Gaz, pisgaz, benzin kapalı zarfla munakasaya konmuştur. Müna· 
kasa 29-9-929 pazar günü saat l 6 da Ankarada devlet demiryolları 
idarasinde yapılacakur. ;\lünakasaya iştirak edeceklerin tekllf mektup- ı 

larıru ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 kadar umu

mi müdürlük kalemine vermeleri !Azımdır. Talipler münakasa şart-

namelerini üç lira mukabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, 

lstanbulda llaydarpaıa mağazasından tedarik edebilirler. 

Devlet aenıiryalları ve limanları uınunı rnaresinaen: 
Ankara - Kayseri hattının 242 inci kilometresi civarında bulu

nan hazır kesilmiş balastın hat kenarına nakil ve dopo edilmesi 

alenl münakasaya vaz edilmiştir. 

Münakasa 23-9·929 pazartesi günü saat 10 da Devlet demir
yolları binasında münabsa komi,yonunda yapılacakur. Münakasaya 
i~tirak edecekler rcmin atlarılc birlikte aynı günde saat l O a kadar 

( KARADENiZ ) vapuru 9 dc\•let demiryolian ve limanları umum! idaresi binasında isbatı 
vlicut edeceklerdir Talipler münakasa şartnamelerini 50 kuruş 

TRABZON BiRiN~i POSTU! 

~:ylüi Pazartesi l 2 de Galata k 
mu ·abilinde Ankarada muhasebe dairesinden veyahut şefaatlı lstas-

rıhtımıııJan hareketle lnclıolu d ı ı 1 1 yonun an stanbultia J l aydarpa~a veznesinden tedarik ede ' i ir er. 

~r:~:~::~~~~~~: :::~~~~~J~·e Devlet aeıniryolları ve limanları uınuıni iaaresinaell: 
Trabzon, Görele, Gireson, 1000 ton kok kömürü kapalı' kkat teminatlarını aynr günde 
Ordu, Ünve, Samsun, lnebolu, zarfla münakasaya konulmuş- saat 15,30 kadar umumi müdür-

, tur. lük kalemine vermeleri Iazım-
Zonguldağa uğrayarak gelecek Münakasa 2ı-9-929 cumartesi dır. 

'' '' 

BUJUK TAYYARE PiYANG~~ 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDED1R. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeleı· 

ve 10,000 ,, Bir nıükafat 
~Bl{ueldede cem'an ~ 3,900 " nummı kazaıuc ıktı r 

l 

.. 

Tı •• il. . b k tir. 1 larcket günü yük kabul .. .. 16 d r 1 . . k J\.vusturva fabrikaları hezaran sanclaliyeleri umumi sa~ş depos;lstanbuldrnı Ur lye lş an asl ı gunu saat a Ankarada Dev- Ta ıp enn mi.ına asa şartna- ı,·aurcı o•ıu hanın"- 46-47 numaralı joz;. N. Aclman telefon lstanbul 2409 

•~l::.:.:.:,~~-:----;-----ii : Jet Demiryolları idaresinde ya- meslerini iki lira mukabilinde 6 U4 - _______ .....;;;... __ ~---------;..._; O unmaz. Hamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ye fantaz 

I t ' k İ 1 Bozcaada pos1aSI pılacaktır. Ankarada, malzeme dairesinde, kumaşlar, müteneni ıstur, p-.de mister, tü~ keten perde, örtüler; m•ruken S 1 Sa mu•• nakasa 1° a" fil . u Münakasaya iştirak edecekle- Istanbulda Haydarpaşa mag"a-• ( G 1 b 1 ) ru 7 eriler~ piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karı·olaları labri I , e 1 o u vapu rin teklif mektuplarını ve mııva zasında tedarik edebilirler. ta b d id ka fiauna toptan ve parakende soulrnaktadır. Fiat mal<rudur. ilanda asansor \..:dıı 
(~ ul . vilayeti yollar başmuhendis:den ~~~~,~~~ıa::~:~e~: ~elib~;~ Devlet Demir volfarı ve Limanları ~ınuıni idaresinden·, IIIIXIXXXIll Il'.XIXXXXXIIIll 

it., a _ k.kara cıvan yollarından Ahimesut - ~ı~ılhamam _v~ ~- La seki Çanakkale lmroz Bozca- J ROBERT KOLEC ~· 
ı. • ~-c.;ı ıden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. adaya gı ,e~e v~ Çun.a. münakasaya konulmuştur. müdürlük kalemine vemıeleri ~ 

ı iat aya ve Ankara - Gölbaşı yollarının ıstıkşafı vahıdı kiya 1 p .d k kkale Beş ton kalay kapalı zarfla 1 de saat ı5,30 a kadar Umumi • 

f , • '!1 a . - S E ylul 929 pazar günü saat on beşte Ankarada Na- Lapseki. Gelibolu}a uğrayarak Münakasa ı2 teşrini evel 929 Iazrmdır. Kn•e kıHnı - Ali Mühendis kısmı- "l 

"c ~~ını:~ yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin tek geleı:cktır. cumartesi günü saat ~6 da An- Talipler münakasa şartname- S m.ııy; kursları :~ 
J ~ k1t.'P~arını ayPİ g ünde saat on beşe kadar Yollar Umum :\Al.\! \':\PLRLAlU karada Devlet Demır yollar! 

1 
.. 'k' 

1
. k bT d A ı:.. 

t • U&ur - vermeleri Jazrmdır- I . İdaresinde yapılacaktır. ennı 1 ı ıra mu a 1 ın e n- İ ner 11crşcmbe ve cuma glınü 9 dan 12 ye kadar milracaat. 
} afı_rıu.ı akasaya konan yolların muhammen tulü yekunu zmır postası Münakasaya iştirak edecek- karada, Malzeme dairesin~en, .,: . .::_...:_....::""x"~ ...... .,._...::_..I ...... ::·n .IIIIIIIIIIII• 

'!' c ılomctrodur. Seri, lüks ve muntazam olan lerin teklif mektuplarını ve ınu- Istanbulda Haydarpaşa magaza • • 

a 1 a Y • lzmirden hıanbula hareket eder. zarfla munakasaya konmuştcır. , dürlük kalemine vermeleri la-ı· S ı I< A TR 1 N lf 
• Galata Gümrük kıırşısında Site k · 

Müna asa 23 ey!Ul pazartesı gu zımdır. merhemi pek teslrlidit. 6ilumum eczanelerde ıçır l ıe rı al • ıı:" lira kl\.·meti ınuhaınmenesinde ;_· ir'lli l'rl!I! ez han•nda 12 numarada Umu- .. t 16 d A k d D ' t i , 1 . T 1 f nu saa a n ara a v.e T 
1
. 

1 
. k 

' aye 'u " ur ~l ünlka<a müddeti 21·9 -~29 cumartesi günü ml acanta ııtına miıracaat. e e on . 1 l 1 a ıp er muna asa şartname-

\ 

' Beyol';lu: lO·H Demıryo lan idaresinde yapı a- . . . k b'l' d A . 
l ım ıne, ını gormek ve pey sürmek isteyen taliplerin m caktır. 

1 

Iennı 2 lıra mu a ı ın e nka-

n l ı ' 1 i d ,ligine muracaatları. SAi l}J.;: ZADE BIHAJJEll- Münakasaya iştirak edecek- rada, malzeme dairesin~e, Ista-

\ 

1 ed. 1-\ 
.ş fj o 

11 ka ' 

\ ıh 

rn ı \'!! \ı 
. c ct· 

* * ·:· LEH V APUHLAHI !erin teklif mektuplarını ve mu- nbulda Haydarpaşa magazasın-
ısar 1 uıunun muhtelif kısımlarındaki yol ameliyatının icrası KAHA lJ E 1\IZ vak kat teminatlarını ayni güıı-' dan tedarik edebilirler. 

ıu1:ı:~:tlıe ı~:p~l~ ,:~rru:;u~~ı:rin~:ua~~:~Y~2:ıkca~~:~~~:. ~:ı~ l\1U~Tt~1\! A\~rı LÜKS -Hoylot ~nın'ıryoll!lfj yo lı'ın !l nl!lrı uınunıAı i~aresinaen 1 
rrı, ' vct nana b:ı~ mühcndislrıtinc ınüraca~uları S k Uü b llU U 1J U U 

8 ary 8 Haydarpa~a eşya tahmil ve tehli- !arını ayni giınde saat 15,30 kadar • 
eı vilayetinden: 

,- ·ı D.vcı; ka z:ıs ı merkezindeki natemam l\ lektep bina· 
12487 li al ık bedeli ke;i fli ikmali inşaat olbabdaki şart

ı 1 'l 929 çarşamba günü sa11 oııaltıda kopalı zarf usuliyle 

vapuru Pazar yelcri k.apaL zarfla müna.'nsaya kon-ı Umumi Müdürlük kalemine vcrmc-
8 ı-;,_·ıaı ı · •- d 1 muştur en I.uım ır. 

gllnll akşamı Sirkci rıhtı- Münakasa 24. 9. 29. Salı ğünü saat Talipler münakasa şartnamelerini 
mından hareketle ' Zongul- l6da Akarada Devlet Demiryolları 1-ı iki lira mu~abilinde Ankarada,Mal-

daresinde yapılaçaktır. zeme daıresınden, İstambulda Hay-
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, Münakasaya iştirak edeceklerin tek , darpaşa magazasından t•d:ırik cde-
Ordu, Glreson, Trabzon, ve lif mektuplarını ve muvakkat teminat bilirler. 

KAPPEL 
CiHANŞU~IUL 

YAZI ~1.AKLNESİ 
Hususile FRA. 'SIZ hui.Omet.nin tıkdir ve tercih eıtiğl makine 

Hafif, metin ve sağlam 
H 'h • hh.. 1 \'e taksıtlc 

er cı etı taa ut o unur. dahi verilir 
l 1r:numi 3Centesi; 

\· fa,~ ıı ın ek -nun al<asaya konulmuştur. 13u babdaki şartnameyi görmek 
llıu J · • 1• ı , k i;tevenlerin encümeni vilayet kalemine ve maarif .....__ uıı.vet'·- · l .._ ıe ".luracı , tim ilin olunur, 

St~nbul Ali ticaret mektebi müduriyeıinden: 
:!~:t15ekde~:~~:i~~ azimet ve Devle! aeıniryolları ve limanları umumi i~aresinaen 1 D 

Tafsilat için Sirkecide Mes Haydarpaşa kömür tahmil ve tahli-I natlanm ayni ğünde saat 15,30 kadar. 

Y. ~:'\(JRKYA · Sadıkıye han 30·3.3 lstanlıul Tel. 

saırc ultanab""c· ttc k:\in mektebimizin dershane kapıları ve aksamı 
ıııu 'l Yaıtlı boya ile telvini ve mevcut numunelerine tevfikan 

adet hanı altında acentalığına yesi ameliyesi kapalı zarfla münaka- Umumi Müdürlük kalemıne vermc-j 
müracaat. Telefon:lstanbul 213t saya konmuştur. !eri lazımdır. 

Ct:ddL·d, b . 
ratua· . en q dolap ve paravanlar yaptırılması ve kımya Iabo- -l elkenci va~urları 
~nd . ı ıtthalind"ki dershane bölmesinde tadilat icrası takarrür etti
! s ,,c~ bun~ .ırı'l pazarlık suretile inşa ve imaline talip olanların 
cı . 29 tarihine musadif pazar günü müdüriyetimize müracaat Lüks 

C• nl · VC '· eri 

lzınir sür'al poslası 
İsmet paşa 

..;,,,,, ' "rı i!An olunur 
.. . vapuru 8 ı·:ylül pazar 

f Crzilik n1ektebi mudürlüğünden: günli tam saat 15 tc Galata 

l - kktc.lıc kaı·du kabul muamelesine b:hlanmıs,·cır. rıhtımın- •• zmire hkare-
2- · daııı\oğru et 

ı ·,r gıın saat ondan onbcşc kadar müracaat etmelidir. cdc~cktir. 3
- ık c ·tep nehari ve mcccanidir. Tafsi!At için Sirkecide Ycl -

-1 • \lu ' ı><al malUmat mektep müdürlüğiinden alınmalıdır. kcnci 1 !anında kilin acanta-
.'i ••• \lektcp Su!tanahmet dizdariye mahallesindedir. sına müracaat. 

,~!.seler ınü. ~a1aat ~oııı. isJonun~aD: ,~,~:i•.:,:;:~::'.;.~~:: ~:;, 
~llıi oııa 'lcktel> ınin bulundugu bınada ber mucıbı keşıf yapılacak olan filopati acant:ı!ığına miirac:ıat 

nn 1 Telefon Bcyogıu 8-~-1-.>·'ı , ey. J tin 22 iııci pazar ı;ünü saat 16 da ihalesi icra kılınmak üzere • • •-ıi 
.ı llı•k [ usulile münakasaya konulmuştur. Keşifnameyi görmek ve şerairi Devredilecek ihtira beratı 
~ ı3teyenlerin komis~·on kitabetine müracaatları. "Müsbet ayon cereyanJarı tevlit 
~ etmek usulü ve buna müteallik aliit" 

Siy"" ueniz satınalına toıııisJonun~an : ~~~:~;r1~~t!~~i;~:;ü:Y~?~~f:~1 
lılhrıı;ııi ~ç hlulıtelif eb'atta 210 adet 1 için lüzumu olan balada muharrer den istihsal edilmiş ?lan ıhtu;a be~~tı 
~tlif <b'at ılosu 22455 Köıcbend ınuh· eşya hizasında gösterilen gün ve sa- bu kere fruht ve ya ı~a~a verilecegın-

9Qo ".' ta 80 adet tahmini kilosu ihal . . d'I ektir' den mezk(\r beratın ıştır asma ve ya 
l3o "'ll"a . ı· atta e11 ıcra e ı ec . ı· 1 tı Ista b l •d lltı ı sac muhtelif eb'attu . . .. k . 1 . isticarına ta ıp o an zeva n n u -
ı.ı, aı.."t tıılunini kiloıu 3900 Yuvar- Şa~.name11nı go~e ıs~eyen erı~ da Yeni postahane ar~asında .. A~ır 
17So l\fn· demir Ç•bouk tahmini kiloou ~er gun vermek 11tiyenlenn yevını Efendi kitaphane sokagmda Tu_r~ye 
l:~t~ı 9;r1akaıi aleniye ile ihaleıi 21 ıhal~de mukarrer saa~ta Kastmpa~ada Han No. 19. 22 de mukım vekilı_Is
tıı~dllfl\tı 9V~k~:r~eıi Sa_at 14te. Milli- Denız ~abnalma komııyonuna mura- tok Efendiye müra"."a~ eyleme!~ r ti Denız fabrikalan caatlen. Devredilecek ıhtıra beratı 

. t~!~!' ~eınirJolları ve limanları ümuOif iafi~·en ~:~::~~~~;r;!~~~izf ~~I~~-
l'ilecek 

1 
memleketlerde açılacak sergilere demiryollarımızla gonde- Sa~ayı tm~~~~~en bırtı ~ a k ti-

r' emtaa ve b' ld kl ı[f l h fif .. ra era ı ıs nmış . u ere 
inden Ü • eşyanın, ta ı o u an sın ar ve seyr a uze- mezk(lr berat fruht ve ya icara veri-

Yarak . eren alınarak seyri serile sevkleri ve sergilerde satılama- Jeceğinden talip olan zevatın Istanbul 
Cancn ıactc_ edilen kısımlarının da mahreç istasiyonlann:ı kadar mec- da ~e";İpostaha":e ark~ıında ~§ır_ e
CdiJ nakılleri hakkında bilumum Devlet demiryollarında tatbik fendı kitaphanesı sok~gmda .1:'Urkiye 
. llıck üzr • . Han No. 19 - 22 mukim vekili İstok 
ihdas ·d· _e l. C. D. D. ı numaralı fevkaU.de tenzilAtlı bir tarife Efendiye müracaat eylemeleri. 

c ılmıştir 
llu ta · 1 . · l(eleplr es ya 

ce~i h rı enın hangi sergiler için ve hangi tarihlerde tatbik edile- Pek az kullanılmış, gJyet zarif 

1,. er defasında ayrıca ildn edilecektir. ve kibar bit yatak odası takımı ile 
1 .. azıa tafsilAt i . ., . bir yemek odası takımı elden acele 
Idır. çın ı. tası yon ve anbarlarımıza müracaat edilme- satılıknr; görmek isteyenlerin Beyoğlu 

4085 telefonla sual etmeleri. 

Münakasa 24. 9. 929 sali günü saat Taiipler münakasa şartnamelerini 1 
16da Ankarada Devlet Demiryoıİarı iki lira ı_nu~abilinde Ankarada, Mal-
İdaresinde yapılacaktır. zeme daıresınden İstambulda Hayd•r 

Münakasaya iştirak edeceklerin paşa mağazasından tedarik edebi-
teklif mektuplarını ve muvakkat temi lirler. 

İzmir 

Kolec ınü~ürü: Dr. ~ass Armur Reea 
Kolecde 1929-30 ders senesi için 1 eylülde kayıt muamelesine 

haş1anmışar. 

ikmal imtihanları aşağıdaki t'rihlerdedir. 
21 evlülde; Türkçe olarak okunan d<rslerden. 
<)~ c;·lülde; lngilizce olarak okunan der>)enlcn. 
2-1- c;·lülde; Frunsııca olarak okunan derslerden. 
ı5 ei·tülde; 1 ler han.;i bir sebeple geriye kaim ş olan 

yapılacaktır. 

imtihanlar 

21 eylülde; Kayıt muamelc>ine ve imıihanlannı biti rmiş olan talebe 
için leyli kı. mı açılır. 

26 eylülde: Sınıf tertilMtı ve sıhhat muavenesi yapılaca~ından t•· 
!ebenin mektepte bulunması lhınıdır. 

Kolec ~laarif \ckftletince tam lise d«rc.:c, indc bir mc';tep olarak 
kabul edilmiştir. Her sene Kolecin kadrosu ıaıııaınıle doldu~ıından eski 
talebenin bir an eve! k•ydını yenilemesi !uzumu kemali ehemmiyetle 
ilftn olunur. l\lcktep hakkınd• d•lı• fazla malılmat almak isteyenler 
aşağıdaki adresle Kıılec müJürlüğüne müracaat edebilirler. 

ILAN 

lnttrnaşonal Koleç 

lZ\1lR 1 
Merkez pastanesi ."\o 258 

Jstanbul Tramvay Şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakra

dır. Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden maada her 

gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamlan saat 15 ile 18 
a asında Gklatada Hayneınan hanında şirketin Hareket kalemine 

müracaat tdebilirler. 
Bıletçi olmak isteyenler atideki şartlan haiz bulunmalıdırlar. 

ı - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak. 

3 - Askerlik vesikası yolunda olmak. 
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan 

,erebilmek. 
5 - Ilizmete girmezden evvel tıbbl muayene 

dulunduğu tebeyyun eylemek. 
"' t cesinde sıhattc 

Bütün sınıflan teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt w kabul 
işlerine 19 a~stos pazanesi gününden itibaren başlaamışar. Müracaat 
zamanlan cumarte i, pazarıes~ perşembe günleri s .. t 10 dan 17 ye 
kadardır. 

:::. ... Telefon: lst. 199~. 3.ı96 ~ 

ISTA'.\Bl'L VlL\ Y!~TI 
DEFTERDARLIK ILANATI 

Pul tetkik memurları Pul müfcniıiığl 

adet l\laaş mıktan 

50 lira 
1\ laaş ,\det istihdam mahallerf 

1 45 lira 
45 • 2 40 • 

40 • 

4 35 • 
35 • 
30 

" 30 • 

1 Ankara 

1 
1 

, 
' 

ı,t3nbul 

Adana 
Balıkesir 

A ·dın 
Zonguldak 

Yukarıda yazılan memuriyetlere tayin için a,o!';ıdaki 

mUsal~ak:ı imtih:ını ) a.pılacakcır. 
şeraiti dairesind6. 

ı imtihan : Ankara, lmnbul, Bur~a ve lzmirde olmak üzere d<Jrt 
yerde ppılacaktır. 

2 imtihan ; 15 evlül 929 tarihinde öyleden evvel saat (10) da ya-
pılacaktır. 

3 imtihana ğirmek isteyenler 14 eylül 929 Akş•mına kadar, merkez-
de '"ridat L'mum mlldürlüğüne \"ilAyeıforde Defterdarlığa mtiracaat ede. 
bıleceklerdir. 

4 - - imtihana girenlerin memurin kanununun dördüncü maddcsindu 
muharrer evsafı halz olmalan ve mczkW- maddede yazılı vesaiki ibraı ey
lemeleri l~zımdır. 

5 - Müfettişlik için imtllıan, 

A - Damkı kanunu, 
B - Ticaret ve borçlac kanunu, 
C - Hesap, 
O - Fıransızca, 

6 - Tetkik memurları için : 
A - Damga kanunu, 
B - Ticaret kanuna, 
C - Hesap, 

7 - Müsait şerait altında bulunanlarda Ali mektep mezunu olanlor fit 
pul işlerinde istihdam edllenlerden kıdemi fazla olanlar ttrcih edileceklcrdır. 

8 - imtihanda ha>.ananlar sıra ile tayin edileceklerdir. 
9 - Pul mllfettişlerl lmıihanına girenlerden, teıkik memurlarını imtihan 

verenlerden daha !azla kazananlırıetkik memurtuıunı da tayin edileceklerdir. 
JO - Daha ziyade mulumat almak isteyenler merkezde Varidat Umum 

müdürtüıune ve Viltyetlarde Defterdarlığa mOracaat edeceklerdir. 

1 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

• 

;Milliyet 

Nane 
Bayazıttakl bllyDk havuzun etrah Cuma günü halkın en çok eğlendiği bir yer olmakta ~ llu 

1- ·-. ' ' - - - j 1 

J 

Yemiş sokakları lstanbulun biç filpbe yokkl en pis ve en ıgrernç yeridir. Bu pislik bilhassa Yemiş vapur lskelesl clvannda ıöze Edvlna Butonua ıapla olduğu 
çarpma•·tadır. Buralan 11:nyet ufak bir murana dllzelobilecetf halde buflln ıı;eçllemlyecek bir hal<lc;.:d;;.fr;..;·----------s!!ia!!idiı!ıe""!v!!e!ıı!ıii!z!ııaiııirlıiof iı!ımııı!aııı!n!!t!!o.!!!'!!!""!""!.., 

OKSIMEHTOL (P!llODtll) cıı..oriilı-lofu lla•talıMirında. VELUiA SABUNU en tıııl dır KEF'ALJİN • • t • 
,... __ -'!" .................. ... 

VEREHLİLE1'E, 51RlfCALll.AltA, llZ'll 
VE KEllllC ZAYl,.l.llUA/t/NA, NAltlL~ 
VE siir """" ICA.DlllLAltA. ÇOClllClA• 
RIN llÜYV/lfESINE, KElllK lftlt1Kt/KL4 
RiNA. HASTAl/K/)A/I KALKANl.ARA •• 

ı R 1 H ~ L S 1. N. DOl<TORLARA SORUNIJZ 
SAF TRI kAL$i N 

HOMPRIMır, KA,l.TOZ VI, GRAN01..f 

Günde 3 •d11I yeho t 3 le afll• 
oculc/;ırs r11~ıl. MUK~LJUI 

~ 
Nevro.lji 

Aspirin 
komprimeleri 

sayesinde ~Qr'ııtlc trdııvi olunur. 
Yolnı:ı klrmızı banchroOu haldJô ,,~'" 

ambol&fıno dlkkot ve bu marlr&VI mıuırreıa 
tolep ediniz. 

----·--·-------·--- - -- - ----
~e> Dl) TABİBİ RIDVAN HAKKI 
İ Ankar:ıd;;n mııayene::ancslııl Cağaloglıı 
..ı;;Y• .~~ apartımanına naidctm!ştlr . <11111 

Oolıior Seyfettin 
1 ler nevi dit, frengi, yeni ve e>kl 

beboğuklujtu, idrar darlığı ademi 

iktidarı ağmı7. en yeni vesait ve 

mutcdıl ~craitlc tedavi eder. 

RahıAli caddesi. '\lescrreı oreli 
kar. ı,;nda. 1 1 :r ı:.ın >.u 12 - 6 

ı _,;,.,(;.._ -ı..--W 

S Tarsus Amerikan College 
, Anıerikan erkek lisesi 

!{ayıt muamelesi yapılmaktadır. Tedrisat 1 Teşrfolevelde 
başlar. 

ilk mektep mezunları kabul edlllr. Türkçe, lngillzce ve 
Fransızca okunur. Ticari deraleri vardır. 

:>0$08elt isteyenlere tafsilat gllnderlıtr<lllll 

BaJ~arpaşa~a: ~eınirJolları · ına~aza ııı~ :~~ 
lü~ün~en: ·;~: 

. u . ek 
Aşağı.da yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından ıaliplcrın . İçi 

lül pa7.arıesi günü atide ı;österildijtl üzere ishatı \'lıcut cıınc·I' , i 
müddeti mezkôre haricindeki teklifaıın kabul c•lilmiyccd\1 •lk 
olunur. 

20 adet 
.., 

sooo 
ıoo metre 
80 pus 

280 ., 
3 adet 
8 ,. 
3 .., 
1 ., 
1 ., 

2000 kg 

100 kilo 
1 1 adet 
4 sandık 

8 adcı 

3 

( öğleden ev vd 
) uv~rlak lokomotif camı 255 m 'm. 

kalamaço kabı 

) U\ arlak kontrol saati handı 6 anahı .ıt l • 

hez hortum 38 m m 
beyzi ince diş eğe 8 pus 
yu' arlak metal eğesi 14 pus 
lastik damga 
prinç plaka 
miihür tamiri 
DorvHılt ki•abı 

Dujardin ika meta klıahı 

1'cnzır. 

\azdin fil 
alıaıur emaye 
akumıılaıör 50 \ ulı 
laıııha tclc funkcn 
Rezi,rans .\. K (: 1. 
boru kLrtusu >crfill 

( öğ1cdln ~< nra ı t 1 ~ 

40 
150 kilo Tuz ruhu 
,rno metre Lınclyum 3 m m 

1,15 ., 
8 adet 

~00 kg 
1 adet 

'u fanilası 
Ra\ nmcıal makine <erlcli . . 
Gahanize çelik kablo 16 m m 
Telefon etajeri 

,'iOO metre amerikan bezi (kalın numun~' ' ~;ı ,. 

36 adcı çam tahta 0,30 \ 0.03 
100 
100 
800 
250 

1000 
550 

,, dı 0budak kalas 4-o 'o.ıs u,oıı 
.., çam dilme 4 6 0,15 0,15 

" 
" 
" 

kalas .1,40·4 XO,18 ~ 0,04 
.., tahta 3,40·4 O, 18 ' 0,03 
" ., 3,40-4 0,25 / 0,03 

,, osrrun nitra ampulü normal ( m ılıtc' i ) --------------------·----
Feyziati Lisesi müdür:lflğündert 
15 Eyllllde tali kısım ve ilk sınıflar mezııniy~t il!"tihanııı•ı '' 
ve eylill nihayetinde tali ilk sınıflar yoklamahrına ba:>· ı· 

nacaktır. Proğramlar sonra bildiril~cc'' ;., 

••=~:=c:MıoD4o=c:~=~==c:~=~=:c:~•••cc~:t:~:~:=t:~:~~ec.~ .... ~-~r"1 

ı'DE HRZIMSIZLIKU. 
. it<L~R, GAZ LERI (g 

c\Şt(l~ LEt<ŞiLIKve YAN~ALAl{INO ,. 
'...( < SODO-OASTRJ N) . ~'' 
MzlstahzarıPEK T~ôİRliDI ~ . 
••• Fatihte Çarsambada kız ve erkek • Leyli v;;;hari4 

HAYRİYE ORTA MEKTEPLERİ 
Ana, ilk ve orta ktBımlarına kız ve erkek talebe kaydı~' t 

her glln Çartambadakl mUdlrlyet dairesinde devam olunıtı8' 
... ktadır. l{ız ve erkek kısımları ayrıdır~ 

Liseler mubayaat komisyonundan: 1~ lstanbul erkek lisesinde bermuclbl keşif yapıınlacak olan inşaat eı~,J" 
yirmi lklncl pazar günü saat onaltıda ihalesi icra kılınmak üz~~· e~ 
zarf usullle münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşıfnameyl gorııı 
şeraiti anlamalı: üzere komisyon k!tabctlne müracaatları. 

Tstan~nl deniz ticaret ıııüdiriyelinden v 
Müdüriyetimizce yinni ili otuz beş ton Be~in kapa~ı zar: ~ 

lile münakua ile satın alınacaktır. Vermek ısteyenlenn he., 
teklifnamesini havi ve üzerine ismi yazılıve mühürlenmiş;ıııı 
rf ile (682 lira 50 kuruş) teminatı muvakkateye ait Mv ıı'. 
makbuz ilmühaberini ve ya hükfunetçe muteber bir Banka. i~ 
letnaınesiru muhtevi diğer bir zarfı birincisi ikincisin.in 1~1~1 olduğu hal~e ,Yevm ve .. va_kti münakasa ol~.n .9.29 senesı ~~(İ 1 

nün on beşıncı pazar gunu saat on beşte mudınyete verıı:e ·ıı ~ 
her gün müdiriyet idare şubesine müracaatla şartnamesııı• 
reti musaddakasını almaları beşinci defa olarak ilan olun,V 

MESUL-MüDOR
0 

BÜRHANETT11" 
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