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. ÜRK TAYYAR ESİ 
Şınıenc1 · r -

,ıj' g . 1 er, otomobil, yat hü-
eını b 1 • 

p ve te~ .. un ?~ın he~si mek- ı 
' el ' rube ırıne gıden frn 

Muhtelit mübadele komsiyonuna bir nota ·verildi ... 
ır F k ~ . 

~ sp~ ka at tayyarecilik he
. r arakterini kavbetme-
Nakli . . - 1 
lıarpYat ışlennde ve bilhas- ' 
tay ta s~n. derece faideli o-

.r. ot:~r~~ılık, halka şimencli
Yct v 0 ıl ve gemi gibi eın
Yyar ~rtnemektedir, Büyük 
ctılcr~·ıler henüz büyük sport
li ır. 
. alkı ve t 
bir spo ?Y~areciyi, herhan-
nazar~ 1?-kışaf ettiren esas-

Crbiye dıkkata alınarak 
dırettnek ve yetiştirmek 

, t · Bu esaslann en mühi
cyda:YYareyi hangarından 
Y}'are a. çıkararak, havadan 

nın kanat · · · 
'nıek . . sesını eksık 

llanca k ve s.ıvıl tayyareciliğc 
· llugiiu uvveti vermektir. 

laiian1 tayyareyi nakliyatta 
ti•-d· ar, henüz bunıin bü,.ük ·u"" 1 ıne f , . Yorı n aatlan olmadığım 

ar. Fakat · 
lt:ıekt aynı zamanda 

ı Yeni hat 
.......... wz , ........ - ••• 

!Üsküdar-Haydar 
paşa tramvayı 

Yeni tramvay hattının 
inşasına bugün merasimle 

başlanacaktır 
• 

Üsküdar - Haydarpa§'l hattının 
vaz'ı esas resmi buııttn yapılacaktır. 

- Merasime Başvekil İsmet, Meclis rei
si Kizım paşalar Hz.Ie Dahiliye ve
kili Şükrü Kaya bey, tehrimizde bu
lunmakta olan meb'ualar, cemiyeti 

Muhtelit mübadele komisyonu binası ve notayı veren 
Başmurahhasımız Tevfik Kt1mil Bey~~~-= 

belediye ve meclisi vilayet 82&1arı, er 
kim matbuat davet edilmiılerdir. 

İnpsına baglanan yeni hat çok 

Türk heyeti komisyona 
kat'i bir nota ver·di 

kuvvetle hissedilen bır ihtiyaca te
kabill edecektir. Hattın Kadıköyiıno 
kadar temdidi, çok elzem olduğu hal
de, şimdilik imkansız görülmektedir. 
Maınafi Kadıköy Halk otobüs tirke-

Gazi Hz. 
Reisicumhur Hz. sabah 

lstanbul tarafını teşrü 
buyurdular 

Reisicumhur Gazi H azretlesi dün 
sabah saat 10 raddelerinde Dolmabah 
çe sarayından müfarakatle otomobil 
ile Sultanahmedi teFif ve camiyi 
ziyaret buyurmuşlardır. 

Gazi Hazret leri Sultanahmet cami 
ini ziyaretten sonra Ayas()/yayı da 
ziyaret buyurmuşlar ve camide iza. 
hat almışlardır. 

Reisicumhur Hazretleri camiden 
çıktıktan sonra caminin avlusuna 
gelmi~er ve orada kahveci Kilisli 
M usta! a ağamn kahvesini ıeşirif e
derek bir müddet istirahat buyur
muşlardır. 

Gazi Hazretleri, bahçede oturmak 
için bir ağaca çakllmış iki Türk bay 
rağın:ın altını seçmi.şlerdır. 

Yaygara 
Sankiharpteh· 

didi varmış 
YunanWar Milletler 

Meclisinin muzaheretini 
temin etmişler 

ATİNA, 7 (Aneksartitos) - Cenev
re'deki Yunan ~yeti murabhasZ&ı 

Yunan efkarı umumiyesinin Atiııa 
gazetelerinin büyük bit kıımı tarafın 
dan izhar edilen endişeleri alaka ile 
takip ediyor. 

. el ~p sırasında nasıl mü-
Ştııezse, ~r futbol. katecis.i :;_e- Notada Yunanlstanın da teahütlerlni 
. ek gij ayy_arecı de yetiştır- • 

tile anlaıılnııg ve mÜ§tıerek bir biletle 
seyahatin Kadıköyünc kadar temdi
di temin edilmi§tir. eyrisefıinle de 
bir antant yapılarak tek bir biletle 

Gazi Huretleri kahvede ıki kahve 
içtikten sonra saat 11,IO da otomo
bil/erine binerek Bayaudı teşrif et
mişler ve havu2un önünde otomobi
li durdurarak havu211 temaşa etmiş
lerdir. 

Cenevreden gelen telgraflara göre 
Yunan murahhasları ve bilhassa Ve~ ı 
nizelos bu kabil §ayialara ehemmiyet 
atfetmekte ve vaziyetin inkişafını so
ğuk kanlılıkla takip etmektedir. Ayni 
telgraflara göre Venizelos harp teh
didi ihtimalini gayri varit görmekte
dir. Mamali böyle bir tehdit karıı
sında Cemiyeti Akvamın muzahareti
ni temin ettiği muhakkak addolu,.u
yor. 

Nafıa vekili Recep bey 

. İçin r~~~dugunu, ve tayyaıe- ifa etmesi talep edı(mektedfr 
İzdah r muvaffakıyetleri-

k ara: . heyecanlarının, 
utun b'da~ı merak ve coş
u bir uyuk bir dahli oldu
lıa.rp 

1

~~1.~~ ~e hepsi o gün i-
. u ıçın hazırlanıvor-

l'iirk ' . -
~Y" ıtıilieti "d f ~ , ar ecir - mu a aasının 
'ti. lıerke~ge. ~erdiği ehemmi
~nı silah bılır. Halk asrın bu 
lı ludUr. Fın~ karşı hassas ve şu
e'nıinde ;Ur~ _ne. taf yar~cilik 

de Türk h tin ısmı geçıyor; 
it ketler h avası, diğer mem-
~~ ~olu~~lan gibi, tayyare-
<>ızıın · 
niiz he~.:l~kette tayyare 
8ıtalan gib .gı deniz ve kara 
St bir va.sıt 1• herkes için ser
aı; fazıa a~ ~~nolunmuyor; 
• ve herk . erı ve biraz ya
Yacağ1 b' csın el dokundura

ıı, tayyar ~. .. addediliyor. 
4i asını ecılıgıır tam bir hız 

t, lllenedecek bir engel-

;~İitk mil . 
"fk hav li müdafaasının ve 

tref kaz acılığının beynelmilel 
nde ın anrnaaı için m1:mleket 
.... Untazam .. f 1 r . Us etın seyru se er er 
ıJitın . c.sinl ve sivil tayya-

'llııi cc] 
1~~1§af bulmasını te

dikk ırn. Bilhassa şunu 
1 l'aYy ata almağa mecbu
t oıUıını are ve telsiz, eğer hiç 
teıu1 dcas~Jardı, Tiirkiye gi
keıerj ınır Yolu ve şose şe-
~ bir k:t' rnernleketin ucuna 
: t:ider gi~~~. diğer bir kıt'-
ilf &itınek 1

• gtinlerce uğraşa-
1'larca ' lllektup ve 11;azeteyi 
de~ild' fasıla ile almak doğ

·ubtst ,;r. Tayyarecilik bizde 
i~'Cilik 0[ •.Posta, nafia ve da

ata al it olarak ta nazarı 
ınınalıdır. 

ı ~RIFKI SMET p ~"'·1ı1ı ı Ş. HZ. 
Ytt •ınet p . 

'ha • çıl<ıııa ata Hanetlerl hı; 
t bu'1ıt lllışlar, kötklerlnde iı

ınuılardır. 

(g 3iuıııa8AS'fV. VAPURU 
t~ J de l!a&~nü alqamı uat 
~ •tıa .,/ arpaıadan hareket e-

1 ~ aı.,&•ldigi Puru Saray bumu açık
lııı. lltıya k •ıtada ınaklnatı bozula 

1'~ b. h lı.ıı apılınıı, imdat düdüğü 
ıı.. .. '•ra Ya anııştır. Bir vapur ııelc
·"itır. Putunu akıntıdan kur-

~ i<A.nA 
'•n~•tto id ST~o iŞLER( 

a bulun areaınceSultana!ımet el 
t ~ ltadaat an Binbir direk mahal
! ttııı it roıunu ikınal edllmlı 
Sıtt..... ~len verilmittir. 

''uE:R.tJ -
1 I,~ l'OR,I{ ~VE HAVALIS( 
ı,~len~erun ALEBES( 
ngi~tın;n ;;,• baYaliıindold Türk 
t•ltıt ne Dlüra ekteplerirnizden her 

ti haber ':_~atlannda kabul edl
.,:·unınııtır. 

Ankara müzakeratının inkrtaından sonra bir buçuk ay kadar 
bir müddet atıl duran muhtelit mübadele komisyonu son günler
de tekrar faaliyete başlamış addolunabilir. Heyeti murahhasa
= bundan bir kaç gün sonra Atina sefirimiz Enis beyin de işti
rakile baş murahhasımız Tevfik Kamil beyin riyasetinde aktet
tiği içtimada hariciye vekaletinden aldığı talimata tevfikan nok
tai ııazanmızı tespit etmiştir. 

Aldığımız malfunata göre heyeti murahhasamızm bu husus
taki noktai nazarı muahedat' ve mukavelatı mevcude ve meriye
nin tamamii tatbikini istemekten ibarettir. 

TURK VAT ANDAŞLARNIN HAKLARI 
VERiLMELiDiR 

Muhtelit mübadele komisyonunda
ki heyeti murahhasamız tarafından 
bu hususta hazırlanan nota komis
yon riyasetine tevdi edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu notada 
mevcut muahede ve mukaveleler da
iresinde uhtemize terettüp eden kül 

fetlerin tamamii ifasına hazır bulun 
duğumuz izhar edilerek Yunan hük(l 

metinin de Tilrk vatandaşlarının ve 
Garbt Trakyadaki Müslümanların 

haklarını iade etmesi talep edilmek
tedir. 

YUNANIST AN 33 T AKDIRI KIYMET MINT AKASINA 
AYRILDI 

Muhtelit m 'llllde1e komısyonu i- nameile Yunan11tan 33 mıntalraya 
kinci ıube içtimalarına devam etmek ayrılmıştır. Bu tefrik esnasında her 
tc ve takdiri kıymet komiıyonlarına mmtakanın vaziyeti iktısadiycai na
ait yeni taliınatnameyi hazırlamakta zarı itibare alınmıştır. Bundan batka 
dır. her mıntakada arazi ve emlakin va· 

Bu husustaki mesai bir bayii iler- hidi kıyasileri alınacak ve bu vahidi 
lemiıtir. kıyasller üzerine eml§k ve arazinin 
Haber aldığımıza göre yeni talimat kıymetleri takdir edilecektir. 

------<ı1••••0•••• ... ------
Şe k er istihsalatı artıyor 
Gelecek sene ihtiyacımızın üçte 

biri temin olunacak 
Alpu/la ispirto fabrikası işlemege başladı 

Trakya ve İstanbul ıeker fabrika- yaptığım nazarı dikkate alırsak ıe
ları müdüril umumisi Hayri B. Pari ker fabrikalarımız memleket ihtiya
se yaptığı tetkik seyahatinden sonra cının beşte birini teminediyor de
avdet etmiş ve Alpullu şeker fabri- mektir. 
kasına gitmişti. . Zeriyat temin edilirse gelecek se-

Hayrl B. dün gehrimize avdet et- ne ihtiyacın üçte birinin teminini 
miştlr. İktısat vekili ŞaklrB. de dün ümit ediyoruz. 
Hayri beyden bu hususta izahat al- Alpllu fabrikası 8,000 ton şeker 
nıııtır. çıkarabilecek bir kudrettedir. Şimdi 

Alpullu şeker fabrikasının bu ••- yevmiye 750 ton pancar işlemekte
nelri lıtibsalatı geçen senekine naza dir. 
ran çok fazla olacaktır. Dün mUdü- Alpullu fabrikası geçen sene daha 
rü umumi muavini Haydar B. bu se- ziyade toz şeker çıkarmıştı. Bu sene 
nekl ıeker istihsalatımız ve Alpullu kriıtalize şeker imaline ehemmiyet 
şeker fabrikasının vaziyeti hakkında vereceğiz. 
bir muharririmize şu izahatı vermiş İSPİRTO FABRİKASI 
tir. Diğer taraftan ispirto fabrikamız-

- Şeker fabrikasının itleyebilme- dan da çok iyi neticeler alınmakta
si için evveli iyi ve fazla pancar UI- dır. Bizim pancarlarımızın melası 
zımdır. fazla olduğundan çok ve iyi ispirto 

Pancar hasadı bu sene tahmin edi- çıkarılmaktadır. 
len mıkdardan yüzde yirmi fazla ya Pancardan çıkan küsbeden yaş 0 • 

ni 30,000 tondur. Bu mıkdar pancar- !anını hayvanlarına yedirmek için 
dan 500 vagon şeker elde edilebilir. parasız olarak köylüye tevzi etmek-

Bu seneki pancarlarımızın maddei teyiz. Kuru küsbeyi ise Amerikaya 
ıükeriyesi yüzde 19-19,5 tur. ihraç etmekteyiz. 

TÜRKİYENİN ŞEKER Geçen sene Amerikaya 1,000 ton 
İHTİYACI kuru küsbe sev kedi imiştir. Tabii bu 

Türkiyenin şeker ihtiyacı 50,000 mıkdar bu sene iki misline çıkacak
ton olduğuna nazaran yalnız Alpu!- tır. 

lu ıeker fabrikası ihtiyacın onda bi- 22 Ağu•tosta faaliyete geçen fabri 
rini temin ediyor demektir. Uşak şe ka büyük bir faaliyetle mesaisine 
ker fabrikasının da bu kadar istihsal devam etmektedir. 

İKTİSAT VEKİLİNİN DÜNKÜ MUHTELİF 
ZİYARETLERİ 

İktuıat vekili Şakir B. nekahet ı 
devresini geçirmek için gittiği Kil
yostan dün avdet etmiştir . 

Vekil B. dün sabah Ticaret müdl-
riyeti ve odasını ziyaret etmiıtir 

Şakir B Ticaret odasında uzun 
müddet oturmuş ve muhtelif ticari 
meseleler bakında oda reis ve katibi 
umuıniıinden izahat almıştır 

Vekil bey yeni aktedilen veya ak
tedilmek üzre bulunan ticaret mua
hedelerinde takip edilen u•ul hakkın 
da odayı tenvir etmişlerdir Ankara
da müzakeratın bir çok devletlerle 
devam etmekte olduğunu ilave ede
rek müzakerelerin yakında biteceği 
ümidini izhar etmişlerdir 

İktısat vekili bey İstanbul limanı 
nıa i.ıilıı ve bir antrepe komiıyonu 
oda tarafından teşkil edildiii hak-

Şakir Bey 

kında şunları söylemiştir: 
- İstanbul limanı iılih edilirse 

köprüden meseli Dotancılara vapur, 

EDIRNEKAPIYI TEŞRiF 

Reisi cumhur Hazretleri bundan 
sonra otomobille yeni tramvay cadde 
sinden Edirnekapıya ve oradan Top 
kapıya kadar gitmişlerdir. 

Reisicumhur Hazretleri buradan 
Beyoğluna geçmişlerdir. ; 

BEYOGLUNDA SEVINÇ 
Gazi Hazretleri dün saat bir bu

çukta Beyoğlundaki Tokat/Iyan o
telini teşrif ederek öğle yemeğim 

YUNAN DONANMASININ 
MANEVRALAR! 

ATİNA, 7 (Anek.) - Yunan donan 
ması Kotfo adası açıklarında manev 
ralanna devam ediyor. Yunan bahri
ye nazırı manevra1arı takip için Kor
fo'ya gitmiştir. 
ATİNA . 7 (Anek. ) - Kalamas li

man reisi Şarki Bahrisefit limanları 
için mühimmat yüklü bir vapurun 
oradan geçtiğini telgrafla hükılmete 
bildirmiştir. 

PİREDE VEBA VAR 
Pirede veba görüldüğünden ora

dan gelenler tıbbi muayeneye tabi 
tutulacaklardır . 

Deniz yolu 
Fevzipaşa-Malatya 
hatta yarın açılıyor 

Nafıa ı•ekili işleri dolayısm' 

hattın küşat merawminde 
bulunamıyacak 

burada tenavüı ve saat üç buçuğ• Muhtelı't mahkeme-
doğru avdet buyurmu~lardır. Reisi-

Şehrimize gelen Nafıa vekili Re
cep beyin 9 EylUlde küşat resmi icra 
edilecek olan Fevzi paşa Malatya hat
tının küşat resminde hazır bulunmak 
üzre Malatyaya gideceği bazı rcfı l.Jc 

rimiz tarafından y82ılnıııtı. Aldığı
mız malfunata göre müşarünileyh bu 
merasimde hazır bulunamayacaklat'
dır. Kendilerini dün ziyaret edt n hır 
muharririmize Vekil bey şu beyanat
ta bulunmuştur. 

Usklldardaki jabı lka binası cumhur Hazretlerinin Tokatlıyanda } f 
1
. b } d 

otobüs tramvay Ücret eri de dahil ol- bulunduğunu habtr alan büyük bir er aa ıyete aş a ]. 
d • h ld kalaba/Ik caddede intizar etmiş ve 

ugu a e 15 kurutlr gitmek imkan Gazi Hazretleri Çikarken şiddetle Muhtelit hakem mahkemelerinin 
dahiline girmiştir. lk 1 · ı. yaz tatilleri bitmiş ve mahkemeler 

t.t d a ış ayarak c Yaşa • dıye ..,ağırmış· 
skü ar - Haydarpaşa tramyay- /ardır. dünden itibaren faaliyete geçmiştir. 

lan Haydarpaşa tren nakasına kadar Yalnız Türk - Romen ve Türk • Yu-
gelecek ve oradan m nevra yaparak Gazi Hazret/ermin geçtiğı ve te- nan mahkemeleri, reisleri henüz ge!-
dönecektir. vekkuf ettiği yerlerde halk birike- mediği için, açılmamııtır. Mabkeme- :- Buradaki işlerim dolayısile C) e• 

ylı'.ılde mahallinde hazır bulunmama 
imkAn hasıl olmayacağından Fcvzı 
paşa-Malatya hattının küşat res• 
minde hazır bulunamayacağım . Bina
enaleyh bu merasime Hukılmet na
mına mahalli valisini tevkil ettim. 
Burada bir müddet daha kalacağım . 
Lakin nekadar kalacağım malılm de
ğil. Sonra da Zonguldak, Filyos ve 
Balıkesir demir yolları inşaatını tef
tiş edeceğim. 

Bugün Üsküdarda · orhorda vaz'ı rek kendisini şiddetle ve hararetle !erde aleni mürafaalara henüz başlan 
esaa merasimi icr;ı e ıkıen sonra .. a.ık,.ı.;şiıoia11m,.ıiışiıı·t,.1r11· ,...,..lfllllıııl'ıtıll"""""""""""llll"lmamıştır. 

~:::;:~:~;~rik-;,;;~:;;Tn;;m;u;;;;; 
mesi başladı düşlü 

İrtişa meselesi etrafına chilifı 1 
hakikat neşriyatta bulunmak> ı dola- B k d.. B • 
yısile 4 sabah ve iki akpm gaT.tteai u su ut un orsa
aleyhine müddei umimilikçe açılan d lk } 
davanın rüyetine dün ikinci cezada a a ış anmıştır 
başlandı. 

Maznunlar Son Saat mes'ul müdi- İngiliz lirası dün dört aydan beri 
rı Selim Ragıp, Akşam mes'ul mildi- ilk defa olarak bin kuruştan aşağı 
ri Enis Tahsin, İkdam mes'ul müdiri düşmüş ve bu tenezzül borsada alkı§-
Esat Mahmut, Vakit mes'ul müdiri lanmıştır. 
Ahmet Şükrü ve Cumhuriyet mes'ul Perşembe akşamı 1002 kuruşta 
m.üdiri Agah beylerle gazetemiz mrs' 'kapanan leterlin dün sabah 1001 ku
ul müditi Bürbanettin bey idi. Mah- ruşta acılmış müteakiben 999, kuruş 
kemeye Aglih beyin vekili Haydat on paraya inerek durmuştur. Elek
Rifat, İktam mes'ul müdiri Esat trikli fiat makinası İngilizin binden 
Mahmut ve Son Saat ve Vakit gaze- I aşağı düştüğünü kaydettiği zaman 1 
teleri namına İrfan Emin bey gelmiş borsada yaşa av82elerile beraber sU
ti. Bürban ve Enis Tahsin beyler g~I rekli bir alkış kopmuştur. 
memiıti. Vakit gazetesinde Ahmetl !sterlin oğleden ıonra 997 kuruş
Şükrü bey yerine 9 gazetenin şimdi- ta açılmış ve akşam 995 kuruı otU2 
ki mes'ul müdiri Refik Ahmet beye parada kapanmıştır. 
tashihen celpname istanna ve Bür- İngilizin düşmesine sebep ihraca
han beyle Enis Tahsin bey hakkında tımızm fazla ve muntazam olması yıl 
ki davanın gıyaben devamına ve mu- zünden İzmir ve Istanbul boraaları
bakemenin 14 eylCıl Cumartesi saat nın f821a kambiyo arzetmesidir. 
15 e talikıne karar verildi. Dün borsada Altın 871,5 te açıla-

Türk-Fransız ticaret 
muahedesi 

Türk - Fransız ticaret muahedeai
nin geçenlerde Ankarada imzalandığı 
yazılmıştı. Müzakerede Fransa namı
na mutahassıs olarak bulunan Mösyö 
Loi Riyak hastalanarak Iatanbula gel 
diği cihetle imzada bulunamamıştır. 

Ahiren muahede Istanbula getiril
miş ve Hariciye murahhaslığında 
Fransız sefiri de hazır olduğu halde 
mutahassıs tarafından imzalanmıştır. 

rak 869 kuruşta kapanmıştır. 
Liret 9,26 da açılarak 931 kuruş

ta kapanmıştlr. Diyunu müvabhade 
195 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Almı;ınyada kanlı 
arbedeler 

BERLİN, 7 (A.A.) - Dün Berlin
de, Oranyengurk ta ve Münihde mil 
lici sosyalisler ile komünistler arasın
da kanlı arbedeler olmuştur. Birçok 
maktul ve mecruh vardır. 

TURING KLUBO ROZETLERi 
Turing klubünden: Türkiye turing 

klubünin emaydan aUlmet'i farikaları 
gelmiş olduğundan cemiyete mensup 
azay ıkiranıın hüviyet varakalarını 
göstererek, elli kuruş mukabilinde, 
rozetlerini cemiyet merkezinden al· 
malan rica olunur. 

-· 
Yal ova kaplıcaları kami

l en tamir edilmiştir 

Ya/ovada telsiz telgraf idaresi 
Yalovadaki inşaat ve imarata a-ı ne bidayetinde mükemmel bir şekilde 

zam! ıür'atle devam edilmektedir. bitmiş bulunacaktır. 
Kaplıcalar kamilen tamir edilmiştir. Malilm olduğu üzre, kaplıcalar sa 
Pek zarif ve sade bi~ tarzı~i~ari~e 1 h~lden25-30 kilometre dahildedit. Sa
yapılmakta olan Gazı Hz.lerının koş- hılle rabıtayı temin için yapılmakta 
kil bitmek üzeredir. Yalovada hükfı- 1 olan muntazam şo•e bitmek üzredir 
met tarafından satın alınan "Millot Şimdilik nakliyat otobüslerle yap Ia
çifliği' nin geniş arazisinde, bir nü- cak ve ileride kaplıcalar sahile Dır 

Lehli talebe geldi lzmirde şiddetli yagmurlar mune çifliği teşkilatı yapılmıştır. Ya- tren hattiyle bağlanacaktır. 
Lehistanın Varşova mimar mek- İZMİR 7 - Dün saat 15 den 19 !ova mühim bir banyo şehri olmakla Yalova kaplıcalarının hassai sihi-

tebi talebesinden bir gurup Romanya a kadar şiddetli yağmur devam etti. , k.~lmıyacak ziraat .. hususunda da bil- yesi ise emsalsizdir. ~izan•lılar Yalo
vapurile şehrimize gelmiştir. Misafir- Ayni şiddetle mülhakata da yağmur . tun me'?1~kete num~ne . olacaktır. va hamam!ar.ının. hala mevcut kal , 
!er Türk talebesi tarafından hararetle yağmıştır. Üsümde baaar f82ladır. H~; Bunun ıçın sarfımesaı edilmektedır. ".'ermerlerı uzerıne hakkettıklcn uç 

k 1 1 Galataııara r · a kan,.lıdır. Halkımız, Yalovadaki inşaatı büyük tımsal ıle, Yalova sularmın insanıı 
arşı anmış ar ve Y ısesı- v r- bir alaka ile takip etmektedir. Yalova kavvet, gençlik, ve zürriyet temin ~t-

ne yerleştirilmişlerdi_r_. 1 1 · · _ • FEC B R KAZA , , civarında bulunan halk, bu umran tiğini tcspıt etmışlerdir. Bilenlerin 
gün be gün semeresi alınabilir Simla, 7 (A.A.) - Pilot Wood fealiyetinden mütevellit bir sevinçle j tecrübesi de bunu ispat erli yor ; lhtı -

Antrepo işi çok mühimdir. Yeni Bridge ile bir makinist ve yedi yolcu, ve bilfiil çalışarak inşaatla alakadar , yatlar genç kalıyor, zayifler kuvvet 
komisyonun mesaisinin müsmir ne- İngiltere ile Hindistan arasında işle- oluyorlar. Bursa, İzmit ve htanbul- ,, b.uıu~or, _hiç çocuğu" olmıyanların zur 
tice vereceğinden eminim yen posta tayyaresinin dün ak§8ID dan da bir sürü halk, hem bu ımar fe- rıyetı çogalıyor ! 

Vekil B. Ticaret odasından sonra Jask ta yere düşmesi neticesinde kö- afiyetini görmek hemde kaplıcalarda ~esadüfen Yalovayı' teş rii eden 
İstanbul ve Alpullu şeker fabrikala mür haline gelmişlerdir. İki yolcuda yıkanmak için Yalovaya akın etmek- Gazı hazretleri, suların evsafını ev
rı şirketine giderek seyahatten av-, yaralanmıştır. Tayyare toprağa te- tedir. Haftanın muayyen ~ünl~rind~ . velii senelerden beri kaplıcaya devım 

1

. det eden Hayri B. den izahat almış- mas ettiği sırada tutuşmuş ve tema-; Yalovaya sefer yapan Seyrıscfaın va- ederek tesirini bizzat tecrübe eden 
tır. mile harap olmuştur. . putları, hep bu meraklı halk kütlc>ilo ve 80 yaşındaki sıhhat ve dinçli ğinİ 

Şakir B akşam üzeri Ticaret mek- K82a pilotun yere ineceğı sırada doludur: . . \ bu sulara medyun olduğunu ıöykycıı 
: tebi s :isine gitmiş ve mekt~bin in- vuku bulmuştur. Seyrıselaın, Istanbul ile Yalova ~- ~r. Şükrü pasadan dinlemişle r. Eski 
ı tizamından beyanı memnunıyet et- rasında d~a. r.ahat ve daha kısa bır bır kimya profesörü ve ayni nmand• 
miştir lSPANYA SULARINDA KAZA ra!'ııta te~ısı ıçın gelec~k yaz mevsi- 1 maden suları mütahassısı olan iht!yar 

İktısat vekili B. bugiln zahire bor SAİNT SEBASTİEN, 1 (A.A.) - mınde, luks ve çok sen vapurlar ala · doktorun izahatı Gazi hazretlcrir in 
sasını ziyaret edecektir iki. balıkcı gemısi çarpışmış ve bat- rak bu hatta tahsis edecektir. nazarı dikkatlerini celbetmi<tir. P.ıın 

Şakir bey şehrimizde bir hafta ka mıştır. İçinde bulunan 18 kişi bir müd İnşaatın yakında bitmesine inti- dan sonra Gazi hazretleri sula rın •v-
dar daha kalacak ve ondan sonra An det dalgalar ~~rinde tutu.nabilmiş, zar edilmektedir. Seyrisefain müdiri safı hakkında tarihin verdi ğ i mühim 
karaya gidecektir bunlardan sekizı 14 saat ugraştıktan Sad.ıllah B. in§'lata nezaret etmek malumatı tetkik buyurmuşlar, ve ma 

Vekil Bey akşama doğru baytar sonra dalgalar arasında kaybolmuş- maksadile elin Yalovada bulunmak- den ıuları ilminin son asırda vasıl ol
müdüriyetinde teftişatta bulunmuş- tur. Diğerleri kurtarılmış ve Saintl tadır. Mevzuubalısolan büyük otel , , duğu neticelere nazaran Yalova su
tur Sebastien e götürülmüştür. tivatro ve &azino binaları gelecek se- !arının tesiri derecesini tahkik ettir'" 
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Dörtten üçe ... 

Pulatlıda tren kazası 
Filistinde Atina melitub• Posta treni ile marşandiZ 

Fransa sefiri ne istiyor'? 
• • •••• • 1 

Napoleon un fırsattan istifade 
edememesi içi~ •.. 

Araplar toplandı. Ne kazandılar? çarpıştı, dörtyaralı vat 
Cemiyeti Akvam Yahudileri de Venizelosçular konfe- ~ 

ranstan memnun! ANKARA, 7 (Telefon)_ Dünlbu düdüğün önde~i ı~ 
iÇtİmaları indirildi yeniden telaş afdl ATİNA . . . akşam gece yansından sonra tarafından çalındıgını :ti 

CENEVRE, 6 (A.A} - Akvam tanın tam''! (~ye_t)d ki Yı::;:,nı•- Ankaradan giden ısı numaralı rek hareket etmiş ve Jl<'" 
cemiyeti meclisi, bugu'"n akdettig- i u KUDÜS, 6 (A.A) - Büyük müf- ıra mese csın e ası n' · ·ı · d - 'tmi•tlf• 

· · d h b malllmdur. Yanı' Atına' hu"'-'-etı' de marşandiz ile gelen 102 numa- mı ı en ogru 1 ' t"' • · B 'l .. fik1 mumi · t' d h 1 · tının a a üyük mıkdarda Arap cel .. wu c .,. 
söylüyor, Rusya aleyhine al- si olarak Fransa ı e mutte e- ıç ıma a er sene yapı an ıç- bedebilmelı: ieı'n bu"tün" mus" luman" la- Almanyanm. alacaklıları meyanında- ralı posta Pulatlı'da korozman nada musademe _olm.u,de 

V'-- d · ka · d k dil · · T" k' ·ı hali tiıualann a<kdini dörtten üçe indir- • 
tık denizinden n.cu.a enıze - n e en ennı ur ıye ı e meğe karar vermiştir. Meclis manda- rı camide duaya davet ettiği duyu- dır. !..ahide toplanan tamirat lı:onfe- yapacaktı l\ııusademe netıcesut ı;at 
dar bir çenber çevrileceğini an- harpte addedeceklerdir!. . !ar komisyonunun son içtima devre- !unca Kudüste büyük bir korku ha- ransında Yunanistanm metalibini Pulatlıd d h 1 l !ardan feshane mensU 
!atıyordu. Fakat bu tehdit de netı.cesı'z · h kk da M sıl olmuştur. Dairelerle du"k'-,nların müdafaa etııielı: üzere bizzat M Ve- a a a eve stanbul- k la d 

sı a ın . Prokop tarafından "" nizcl . . . . · . dan 1 . k ası memur rın an 
La.kin Avusturya sefin" bun kalmışur Çünkü Mahmut Na verilen izahatı dinlcmi•tir. bir çoğu kapanmış ve şehirde hare- os gıtıniştL Yunanıstan yenı ge en posta trenı ma asa "t k 't z· b !erle 

- · ' - • k f Young ....ı•--da '-endi h'ıssesının' · ten- g;~;ş~ mu e aı ıya ey ·e 
ı 1 ·· fiki 1 A et ve aaliyet durmuştur. Mühim ,.......u .. ~ .. ~ ~ _ 

lan söyleyip gider gitmez n- po eonun mutte o an vus- İNGİLTEREYE İTİRAZ.. ihtiyati tedbirler alınmıştır: Mitral zil edilmiş olmasından şikiyet edi- Ma d' . !ardan Mustafa aga \ 
giliz sefiri <!e bütün bu teklif- turyalılara haber yollayarak de- CENEVRE, 6 (A.A) - Akvam yözlerle mücehhez askeri kıtaat şeh- yor. rşan ız gelince makas a- ren Ahmet efendi hafifçt 
lerden haberdar edilmiş oluyor- diki: cemiyeti meclisinde Tanganika man rin eski kısmının kapıları ile sevkul ART~K LAHl KONFERANSI çılarak ı_narş'.ID<l_ize hafif hare- !anmışlardır. 
du. _ Rusyanm işgali altında bu dası münasebetile açılan müzakere- ceyşi noktalarını işgal etmiştir. Bü- BiTTi ket eınn venlmış ve marşandiz Vali Nevzat bey ve 

İKİNCİ BİR ADIM lunan Türk topraklarına Avus- de M. Stresemann ile M. Siyaloja tün sokaklarda İngiliz gönüllülerile Yunanistarun konferansta istediği düdüğünü çalarak hareket et- "d" .. b' heı•cıJI 
Tanganikanın idareten Kenya müs- r f d dan · kk d · şeyl · kabul · · · d·-· · mu ur muavını ır -

Bu .vazı'yctte Fransa i.-ın· ya- turyalılar Ruslara hücum beha po ıs c ra m mıire ep evrıye- . en ettınp ettırme ıgını tet miştir. Marşandizin bu düdüg" ü- l 1 . . 
" temlekesine raptı hakkında İngilte- !er dolaşmaktadır. kik etınek faydasız olmasa gerektir. .. . . at ıya gıttı. . t' 

pılacak şey Rusyaya karşı bir nesile girecek olsalar bunu doğ re hülrı1meti tarafından tertip edilen Mamafi, müessif hiç bir hadise vu Yunanistan, müttefiklere olan borç- nu ışıden ve uzakta bultınan Istanbul posta trenı 5. 
ittifak teşkiliçin Babıiliyc kat'- rudan doğruya kendimize kar· projeyi bazı ihtiraı:i k:ayitlcrlc karşı lru bulmamı§ttr. !arına mukabil Ahm.nyadan o kadar posta treni yardımcı lokomotifi pres 5,5 ta buraya ge!dı· 

bir teklifte daha bulunmaktı. şı yapılmış bir düşmanlık saya- lamışlardır. Bunlar bu projeyi man- Arap doktor ve avukatları ile ma- para istemekte idi. Halbuki Young HASARA UGRA YAN VAGONLAR 
da fikrine ve esasına mugayir addet kamatı ··bar k · haf pi Y · · d' • · A •. .ı 

Filhakika Fransa ile Avusturya catz !. . mektedir. mu e enın mu az:asrna nı unanıstana ı~te ıgı .P~rayı ver- NKARA, 7 (A.A) - Dün İstanbuldan 13 te hareP· 
"'•-~ "hind 'liz f · Mahm d h · memur cemiyet İngiliz fevka\.fide ko mıyordu. İşte Veruzelos ıçın bu hu- , 1 · p la , . d An iJP 

arasında 12 ınctr~ l8l2 tan e . gı se~ bun! u .~ ~ AVRUPA İTTİHADI FİKRİ miserinin bir Eyhil tarihli bcyanna- susta muvaffak olmalı: müıküldü. Ve )O~ fenı .. od tı ıstası:onun,~ kar~dan .gelmekte O 

akdedilen ittifak muahedesinin cıye ııazrrın arı ogrenın Meclis, hakkı hiyar sahibi Macar- mesi dolayısile yeniden proı.ostoda nitelosun vazifesi kolay değildi. La- şan z e mı:sa eme etmıştır. uç yolcu ıle hır garfren 
Türkiyeye dair olan hafi mad- ce şaşmış, buna bir türlü inan- lar meselesi için M. Hendersonu ra- bulunmuşlardır. hi konferansının nekadar gürültülü mıştır. Y etli marşandiz vagonu ile üç makine hasara 
desine göre Babıfili nezdinde ye mıyordu. Türkiye ile Rusya a- portör tayin etmiştir. M. Titulesko M HENDERSON'UN geçtiği maJUnıdur. Fransa ile İngilte- tır. Posta on yedi buç.ukta Ankaraya gelmiştir. 
niden bir teşebbüste bulunuldu. rasmda sulhun aktedilebileceği- ile lı:ont Apinyi bu teklifi bazı ihti- BEYANATI re arasındaki ihtilaf diğer bir takım 

Padişahın Rıısyaya karş bu ne bir türlü ihtimal veremiyor- raı:l byitlerle lı:abul etmqlerdir. CENEVRE, 6 (A.A) - Akvam ce küçük devletlerin ve bu arada Yuna- Bursadahi borçlu mevhuflar tahliye . 
ı"ttifaka dahil olmnm• ..,._ ___ du. Pazartesi günü 1ıl. Briand tarafın miyeti meclisi Filistin vakayii halı:- nistaıun vaziyetini bir lı:at daha m~- ANKA"' A . ...:ld 

------ r•.....,.. dan verilecek bir öğle .ziyafetine A-r kında müzakereye bqlaınıştır. M. külata sokuyordu. Bilhassa Yu.nania- · . ~. 7 (Milliyet) - Yeni icra kanununun tatı>": 
sefiri tekrar istedi. Osmanlı İmperatorluğ:ı için rupa devletleri murahhas heyetleri Henderııon İngilterenin Filistinde tan her iki devlete karşı da hot e;ö- nasebetile borçtan mevkuf 17 kişi tahliye edildi. Birisi 

Lakin sefirin bu talebi saray V aktile Sebastiani gönderil- reiıleri davet olunacaktır. Bu ziya- haiz olduğu mandayi bir vesayet ma rünmek mecburiyetinde idi. Hele İn- V 
tarafından gene ayni suretle miş, Napoleon tarafından bu su fetten ıonra M. Briand, Avrupa mil hiyetindc addettiğinden son günler- giliz - Fransı.z ihtilafı gittikçe arta- Kaymakamliklarda tebeddüllerj YEN!ŞEHRIN KUR'f 
karşılandı, cevapsız bırakıldı. retle İstanbulda mühim roller !etleri arasında iktısadl bir birlik de zuhur eden vak'alardan dolayı bü rak konferansın aitim kalması ihti- ANKARA 7 (Telefon)_ Da- BAY RAMi 

İ Gİ t L t . ş· d' b _ vücude getirmesi hakkındaki proje- yük bir teessür ve teessüf duyduğu- dmaallYerinden._bile hah~edtii~dibği_ sbı.._,,ıtü.'.'r-ıhiliyede kay~akamlıklaı· arasın YENİŞEHİR 
1 

(Mı'JIİ 
N L Z ER N TELAŞI oynanmıştı. ım ı U vazıyette sının ameli neticelerini tetkik etmek nu beyan etmiş, hükilmetin bugün unanıs~nm vazıye us u n ı .. • ı , ·• 
Rusya ile hali sulhun akdi bile Napoleon ümitlerini büsbü- üzre nim resmi bir konferans akdo- vaziyete hakim olduğunu temin et- müşkülata oğrallll1 bulunuyordu. Ma da ~zı tebeddulat yapılmıştır. Kahraman ordumuzun ııı: 

mümkün olamamıştı. tün kaybetmiyordu. Onun için- lunacaktrr. miştir. mafi görünüşe nazaran Venizelos ı..a- j Kıgırt kazasına Çubuk Abat mandan kurtardığı bu~ 
Napoleonun fırsattan ıstı- dir ki ceneral_Andreossiyi 1.stan UYKU HASTALIGI İÇİN M. Henderson, parlamento azasın bide. beşyere .. v~kit kaybe~em!~tir. , kaymakamı Remzi, Çubuk Alıa-ıtan kaygusuyla me bu OJ.' 

_ dan mürekkep bir komisyon tarafın Ve 1 b k d 1 tl ah d b k .. · l K Ş 
fade edebı'lmesı·nı'n o"nun" e geç- bula yollamaga karar verdi. Bu CENEVRE, 6 (A.A) - M. Stre- nıze os, uyu ev e erın mur · ı a sa ı mumeyyız erden ad- .. . . li'SI• 

dan tahkikat yapılacağını fakat hLolan arasmda ihtilaf devam eder- · İ k 'l' k k 1 , O 1 tun mcmleketımız aha 
mek için İngı'lizler Babzali ile kumandan Babıaliyi ittihaz.· etli- semann'ın teklifi üzerine meclis Lux manda meselesinin yeniden mevzu- n s ı ıp ayma am ı<rma s · ,. 

l k hattı h k kn d emburg murahhası M. Meyeri M. kcn küçük devletlerin murahhasları ' K " N ~ Ll -, gücünü bırakıp beledı}' 
Rusya arasında sulhun bir an ece. are ette ı . a e e- Mayer için yerine iktisadi komite ubahs olmasmm asla varit bulunma- birleşip bir ittifak teşkil ederlerse bu ~an,. oyı:ıazarın<l; urı , ps~- danında toplanarak cok 
evel aktini istiyorlardı. Müza- cektı. Cener~l Andreossı_: .. azalığına tayin etmiştir. Uyku has- dığını i!Jive eaniştir. M. Strcsemann nun faydasız olmıyacağmı düşünmüs kıye ıdareı umumıyeden Sabn, G . . d - ııU 
keratın uzaması Istanbuldaki «Osmanlı ımparatorluguna lu talığı hakkında taharri yatta buluııa- ;:ba1!; ::ı.~~ı!,, m=ı':ı.a 1~~~'. tür. İşte bu maksatla çalışmağa baş: Kah taya Mümtaz, Boruvariya . azı~ıze ve or .. umuza aıı 
İngiliz sefirinin canını sıkıyor- zum~ halinde faydalı olmak» cak komiteye Portekiz murahhasla- !eski M.. Hcndersonun teessür ve te- !ayarak küçük alacaklı devletleri bir Çerikten Hakkı Şirana Trah- sız ~ı~net ve şukranlar }SC 

du· Eğer bu sulh bir an eve! kaydıle !stanbula yollanacaku. rı~d~n M. ~am~smora da ter.fik edil essüflerine iştirak etmişler ve mu- araya getirmeğe u.ğra§tı. zon mayet me~uru Hıfzı. Kel-1 etmıştır. Gece de fener a eıJ 
yapılmazsa şimalde Rusyaya El~ihayet Napoleon ~e:rkalftde %;ş;~~n~ı~~; ~~~:~ek:~.~~:;~·~~::.~; maileyhin teminatını senet ittihaz et diği:~7::ir'.Ç~~~~nA~;;,:~~::ı,n~~ı liye Meı:1duh._ Sultani:yey.~ Sıtkıl parak mesut bir gün ve g 
karşı harekata baQlayan Napo çı olarak Andreossıyı Is.tan- satılmasına karşı •ıkarılan maniler mişlerdir. M. Briand, kargaşalıkla- mirat parası diye para isteyen küçük Paza.r.cıga Alı Rı.za, Duzceye şamıştrr. "il 

~ b la il d And d :& rrn sirayetine ve tevessüüne mani ol Ş k b l 1 YENi MUALLIMLı-
leonun bundan istı'fade etmesı' u yo uyor u. reossı e münasebetile Macar ve Çekoslovak devletlerin murahhasları Venizelosu u ru ey er tayın o unmuştur. c!ri"' dU mak için Suriyede Uizım gelen her ... _ 
nden korkutordu. ayni şeyleri söyliyecekti. Babı- murahhasları arasında bir hadise ol · ı·· db' dinleyince kendilerinin istedikleri ile Konservatuvar heyeti ANKARA, 7 - '"' te ~• ı .. ttlr u te ırlerin alınmış olduğunu ,~ • 

H lb ki T f . . aliyi ikna etmeğe çalıştr. Rus- muştur. Macar murahhası bazı karar beyan etmiştir. Yunanistanm metalibi arasında hiç Erzırumda diriyeti umumiyeai yeni ıne 0 

. ~ u ngı ı~ sc:_~n?In ~a h · · h r d T" k" suretleri tevdi etmiş fakat M. Lu- YENf TEVKfFAT bir m~sebet bulunma?ığıru gördü- ERZIRUM 7 (Milli et) ·- 1000 mektep muallimini · •• 
zıyetı de kuvvetli degıldi. Çun Y~kezıbme~~. b~ ı.1:1 e ~ :- şörün mııdahalesi üzerine bunları ge tl !er. Dıger taraftan Venızelosun dost k • k'k Yh · !tevzi etmistir. Vilayetlerdcll_..i te 
kü Babxaliyı' ıstedig"i yola sevk Y. enın .ay e!n. gı. ut.un arazının. ri almıştır. KUD S, 7 (A.A.) - Yeniden bir lan olanlar kendisine tavsiyede bu- onservatuvar tet ı evetı 'h. -d . . ·ı a1fll"' 

etmek için teklif edeceg"i bir ıa e e ı ecegını temın e ece ·tı. HARBE KARŞI TEDBİRLER v a yapı ş · a ın lunmuşlar ve eğer Yunanıstan kendi un ercan an uraya ge ı. 'şti / ,_ d d 1 - d k çok te kif t !mı tır iki tar f . . d" T d b ld' /' tiyacma aır ıstenı en ın 
:"!.. __ umumiyet itibarile tavır ve hareketi lib' · k di · "d f d ş· d' k" I d b l l mı r. .ı1~ "'c 

şey yoktu. Gösterilecek bir me Bu yeni teşebbüslerden hauer PARtS, 6 (A.A) - Temp gazete- itiliıfgiranediı- Fakat cebir ve şid- :~ta .=d en dsı mu a :a ~ e~• ım 1 oy er e u unuyor ar. BOTEF TAKIMfLE !"'. l~ 
nfeatı yoktu. Diğer taraftan dar olan İngiliz sefiri Canning si bir makalesinde diyor ki: M. Bri dete müstenit -cadele bir propağan a. zıya. e ya~ ıma maz ar 0 acagı- Yarın burada çalışıp ertesi gün YAPILMADI 

R · B b •1• k . Lo d , d - h - and, ha beka t 'di ku 1 nı soylemışlerdır. Venızelos bunun K h h k t d ki Jıl 
us ya ıse a ıa ıye arşı hiç n ra ya yaz ıgı ta nratta . . r r!ı eyı vvet er ·teş da mücadelesi halini almıştır. üzerine küçük devletlerle birlesmek ema, a are ~ . e ece er. İZMİR, 7 _ Bulgar Bot<> 

bir suretle müsaadem davran i vaziyetinin son derece müşkül kılı mutlaka lazım olduğunu beyan Hicaz Kralının fikri fikrinden va• geçmiştir. Venizelos Hey et mesaısmde halk ve ile Altunay yağmurdan ınaç 
d ld - li k l . . etmekte ısrar etmekle çok doğru İ h" k" tt k -> .. 1 1' 

mıyor u. o ugunu söy yere uç bır sa- bir harekette bulunmuştur. 1924 ta- Hicaz kralı İbni Sundun Londra- bundan sonra Fransa, ngilterc ve u ume en ço yar"ırn gor-1 dı. Gelen takım yarın AltaY 
Napoleon elın icn gelen hiç bir Iahiyeti olmadığı için Babıali rihli Cenevre protokolu bu noksanı da bulunan müşaviri Şeb Vehap Fili- İtalyan heyetleri reislerile görüşerek mektedir. şacaktır. / 

fırsatı k;ıçırmıyarak padişahı ik adamlan üzerinde nüfuı:u olma- tamamlamakta idi. Fakat protokol stin vekayii hakkında beyanatta bu- Yunan metalibini ayrı ayn kendileri- · - - ·: 

1 d P · d - d 'k" t di H · tesirsiz kaldıg- ından Akvam cemiye- lunarak Hicaz kralının bu bapta ne ~e iza~ ve müdafaa etmiş_. azami ~e -~~-· l larik, lıayat, kaza vo otoml'!Jıl sigortalarınızı ··• 
naa ça ışıyor u. ansten memur ıgm an şı aye e yor, arı- ti bu husustaki mesaisine başka bir düşündüğünü ~u suretle anlatmıştır: ıstedığinı anlatmıştır. Venızelosun ıs- ~ Gala!Ada Ünyon hanında kain Ünyon sigorta kumpanya.sr 

. İ şe e yenı en ş ama vazi esile - ı ıstın e rap, ah udi ve hı- -• memur üstüne gönderilerek Is- ciye nazırından talimat ve yar- kild 'd ba 1 k f F·ı· . d A y tedig·i azdeg-ildi. Hem harp bordan- ı pyatınnız 
tanbuldaki Fransız elçisine tali drnı ıstiyordu. Fakat ngiltere'- mükelleftir. nı vermek istiyor, hem de kendi büt- .. · . . . 
mat veriliyordu. İngiliz Babıali de bu sıralarda hariciye nazın HAKEME MtJRACAAT ~~~;;:!~r~~~~e~ İ1';/';;~= çesine bundan fayda temin etmek is- Turkıyede bılafasıla rcrayı muamele etmekte olan 

Ye teklifatta bulunmak ve temi deg-işti Sefirin bekledig" ( tali- CENE 1n dun en büyük arzusu budur. Muse- tiyordu. Şimdi Lahi konferansında 1 u·· N y o N VRE, 7 (A.A.) - giltere k ted'l kt la t 
nat vermek hususunda kendi hü mat ve yardrnı gelmedi. Niha- hariciye nazın M. Henden;on Akvam viler aleyhine her hangi bir hareke- arara rap 1 en no a r ayrıca c-

b . .. d' ti t,.,.vik etmekten uzak olarak lngil- sis edilen bir komisyon tarafından 
kfımetinden !üç hı~ 5d.Jahiyet al yet ır gun pa ışahın hariciye cemiyeti meclisinde söylediği bir nu- -, tetkik ediliyor. Eğer bu komisyon da 

l ·ı· T" ki '! d k l R · f d' · tokta İngilterenin hakeme müracaat tere nin Filistindeki vazifesini kolay-
mamıştı. . ngı ız ur ye ı e nazırı eme o an cıs e en ı ı- 1 k f'kri d d' kabul edildiği takdirde Yunanistan !Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
R d h 1 ı ·ı· k 1 I b usulüne sad_ık o_ldu.ğunu temin etmiş aştırma ı n e ır. !' 'hi 

usya arasın a arbin uzama- e ngı ız ra mm stan uldaki Akvam cemıyetı mısalı:ııu Paris ınisa- SURİYELİLERİN PROTESTOSU 59 senede Young P anı mucı nce Telefon: Jleyoğlıı - 2002 
smdan Napoleonun istifade ede Elçisi arasında bir kavga çıktı. kile ahenktar ·bir surette tadilini ta- Pariste bulunan Suriyeliler cemi- 24,380,829 İngiliz lirası alacaktır. 

ceğini bilerek buna mani olma Padişahın adamları, mukabilin- lep etmiştir. yeti cemiyeti akvama müracaatla Fi- oıa!~11~:~s1t:~~;n l~~i~~m~~:~ı~~- Devlet deını·r1olları ve ı·ınıanları uınd• 
ğı istemekle beraber Türkiyeye de hiç bir fayda temin edilmedi- M. Henderson, Avrupa hükfunet- !istin hakkında bir protesto yollamış- usturyadan da 1,053,546 İngiliz lira- 111' 
sarih bir teklif~e bulunmamı _ ği halde İngiliz sefirinin müte- lerini ikmıadi sahade bir arada çalış- !ardır. Bu protestoda ezcümle deni- sı alacaktır. 
]ardı. madiyen Rusya lehinde bir si- maları hakkrndaki fikirlere iştirak et yor ki: • Yunanistan, İngiltereye harp bor- "d ı d 
İngiliz sefiri vaziyeti kurtarmak yaset takip etmesine kızıyorlar tiğini bey:n etmiştir. •800.ooo nüfusa mukabil ancak cu olarak 23,040,094 İngiliz lirası ve- 1 aresın en• 

ı v d 8{),000 Yahudi bulunan bir memlek- k F da h b u 
için uzun müddet ug"raştı, fakat idi. ngilizler o kadar Rusya ta- .l.'TBRSB a rece • ransaya gene arp orc 1 1 

f 
. . ette bir Yahudi yurdu tesis etmek i- olarak 31,076,326 İngiliz lirası vere- ıJ11 

sonra şu itilafta bulunmağa ra mı ıltızam ediyorlardı ki çin ortaya atılan ve bir çok feHiketle- cektir. Polatlıda vukubulan tren kazası hakkında bugünkil ak~ tf' 
mecbur oldu: Türkiye için bu şerait dahilinde K!t:nıanso iyileŞiyor re sebebiyet veren projeyi protesto Venizelosçu gazeteler bu neticenin zetelerinde görülen ne.'jriyat üzerine keyfiyet berveçhi atı 

- İstikbale bakıyorum,: En- İngiltereye dost diye bakmak LES SABLES DOLANNE 6 (A. ederiz. Bütün mesuliyeti yüklenen si- başvekil için bir muvaffakiyet oldu- olunur: ı 
dişeye düşmekten kendimi aıaJ imkansız görünüyordu. A.) - Havas Ajansınm bir muhabiri yonist teşkilatı vekayii kendi iştedi;!i ğunu zikrederek Yunan bütçesinin Ankaraya giden posta katarı Polatlıya muvasalat ettikt'~H 

' 

C · şekilde tahril ediyor ve İngilterenin d h 158 b k ·ı !" 
mıyorum. Babxali ile Rusya ara İşte padişahın hariciye nazın M. lcmenceau yu ziyaret etmış ken Araplara kar•ı kafi derecede meta- bu saye e er sene ucu mı yon ra bu istasyonda Ankaradan gelmekte olan marşandiz 1'B 
sın da harbin devamı hususunda olan Reis Efendi ile Canning a- disirub', temdaam~~.:'yilcklaşmit ve yulazı '.'.'a netle hareket' etmediğini ileri sürü- drahmi hafiflediğini yazıyorlar. Mu- intizar etmekte idi. 
h' . - . di . tik sası aşın ,...-şma mcıg gor- halif gazetelerin vaziyeti ise pek ih- -t 
ıss~ttıgım en şe gıt çe artı- rasındaki kavga bu yüzden çık- müştür. yor. Halbuki Filistinin iıgali tarihi tiyatlıdır. Venizelosun böyle bir mu- Marşandi.ı: !:atan Polatlı istasyonuna girmek üzre işa•v. 

yor. mışt.L Bundan sonra Britanva POfNCARENIN SIHHATI olan 1918 senesinden beri siyonist da vaffakiyet kazanmasından şüphe e- da tevekkuf ettikten sonra istasyona dahil olurken c\ikkJlt 
ihtimal verilir mi?.. elçisi için bir müddet Babzalide PARİS, 7 (A.A.) - M. Poincare vası takip edilmektedir. Bunun niha- derek bilhassa bütçenin büyük bir is- vermiş ve posta katarının arkasında bulunan takviye ınıı ,,,ı 

F f 
yetinde din farkı olmadan Filistin A- d · 1 b'I - · · gı'bi . rr~ 

ransa tara ından son verilen gu"'ler yüz görmek imkan' 1 kal- nin sıhhi vaziyeti eyileşmiş olmakla -L' "daf d k tifa esı 0 a 1 ecegme ınanmaz bu ;.,areti kendisine ait hareket işareti zannederek trenı a.
1 raplarmın h......,armı mu aa e ece - · .. ı -z f 

t~limat, vukubulan teklifat sa- mamıştı. Bu dargınlık Ruslarla ber~ber bir değişi.klik göstermemek- !eri yazılıyor. göriınuyor ar. tallrik etıniş ve her iki tren makinesi makas dahilinde ha 1 

:ın ve kat'i bir mahiyette oldu- ınuahedenin akdinden sonraya tedır. ___.. Amerihada te musacleme etmişlerdir. d~ 
gu hal?e İngiliz sefirinin buna kadar devam etmiştir. Aima-yad.a Mektepliler Bu musademedc marşandiz vagonlarından bir kaçı yol t 

m~kabıl verebileceği hiç bir te- REİS Ef. nin HİDDETİ Nasıl taksim ettiler? Tahdidi teslihat mış ve üç kişi hafif surette yaralanmış ve vak'a hakkında 
mınat yoktu. Artık İngiliz elçi- Bu istiskali vazdıg"ı b" mek- müsabahası · kata tevessül edilmiştir. .' rıf 

ümidini kesmişti: 1 'li efJ - • .. 1 - Bu ayın iptidasından itibaren İngiltereye yeni bir Ankaraya gitmek üzre Polatlıda hadise iı~'zerinc bekleY.' .• i~ 
F b k d tupta ngı z s ın şoy e tasvır Young planı Dawes planını istihla! r»:.Jl 

ransa u a ar sağlam olan ediyor· etmiştir. Almanya bı:ından osnra 1987 18 ı'ncı· hafta nota yollandı cu ve ekspres katarlan saat on dörtte yol_lanna devam e 
ekliflerine karşı Babia!inin ret .. - · .. 
cevabı vermesine bir türlü ihtı'- Eger aramızd_a k.a~şrlıklı ıtı- senesi•-e kadar bu yeni pliın mucilıin- NEWYORK. 6 (A. A.) - İvining N f • k A 1 • d 

mat ol b h h ce tediyatta buluaacaktır. Neşredilen f Post gazetesinin Washington muhabı a ıa ve a etın eıı1 nal veremiyordu' · mazsa enım ıçın er an 15· tatisiklcre göre Dawes planının me- 181ncl ha tanın en mühim h 'kü · İ 
T hd' d b .. İ 'ıi 1 ; gi iyi bir teşebbüsü takip etmtk ri oldugu beş sene zarfında Almanya haberi nedir? müsabakuı rine nazaran Amerika iı ':'~ti~ ıc 

e ı e aş a ı ar l mümkün d "'idi E. R . giltereye kruvazörler meselesı a 1- Nazı' Ilı' ovasında kısmen açılmış bulunan tahliye Jtt' • ..ıl 
F f. · ffak im egı r. ger ets e- itilif devletlerine tamirat borcu namı b 1 tır da yeni bir nota gôndermi<tir. d ~' 
ransız se ın muva o a fend' b h"k" . ) İ . . . aş amış · , .. 1 kil · ıı 
b" .. ·n . . • • ı ana ve u umetune kar- altında (353,500,000 ngiliz lirası HAYAL DECIL, HAKiKAT nın 1+200 kilomctresı ı e 13+3oo · ometresı arasın. ·rırJ 

'lp utun tekli en~ın Babıfili şı hala bu itimatsız ve şüpheli tazminat vermiştir. Devletl"r arala- Gelecek 'V1 jeylülçarşamba NEWYORK, 7 (A. A.) - Havas a- mmm toprak hafriyatı ve inşaatı sanaiyesi projesi mucıf~ı ,:e~ 
..arafmdan ret cevabıle karşıla!i- nazarlarla bakmakta de . . rında bu parayı §U yolda taksim et- cevaplarıL!.~ ... Jtünüakşamına jansı bildiriyor: Fransa sefiri M. C- eylfile müsadif perşembe günü saat 14 de Ankarada na 1~ıe ~' 
tıab" ını görünce bu sefer de tehdit derse benı'm ı'çın' Babıa"Jı' ı'vlame Rues mişlerdeir: . . kadar kabul edeceıwz. 18 inci 1 d 1 W t · t't .. led'ği b' rl -" '" au e • es poın a soy 1 ır nu- !etinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı za usu>' J. 
yolunu tuttu: daki m 'ld ta. Fransa: (186,700,000) !ıra, 1ngd- '--•tanın en mühim haberi tukta Avrupa milletleri arasında bir 

- E"er d di B b 'li R ya arasın esaı e \as- tere: (80,850,000), İtalya (26 milyon ınu ittihat vücude getirmek fikrinin ar- nakasaya konulmu~tur. e i ·~ 
·ı Ih g kd ~ ' : ıa us.ya sut etmek faydasız olacağ-. gibi zso bin), Belçika: (25,650,000), A- için ahna-1121 eylül tık hayal sahasından diplomasi zemi- 2 - Evrakı keşfiye, proje, mukavelename, şartııame.~"°ı~r 
ı e su a e erse unun netıce böyle şüpheli nazarlar altında merika: (14,950,000), Yugoslavya: cak netice perşembe nine geçtiğini beyan etmiş ve bu fik- cins ve mılı:darını gösterir cedveller ile münakasa şaru-j1l~~i· 
rek bu suların Avrup~da mevcut enı- bulunarak işe girişmek metbu- (l 3,l 5o.OOO). &'ÜDÜ llAn edilecektir.Cevapla- rin muayyen müspet bir teklif ve şim ve teklif ve teminat mektuplan nümunelerini gönnek_ ve gel il 
saline çok faik oldug·u neticesine va- um olan Hükümdarın haysiye- diki şerait dahilinde hir zaruret hal~- kasaya dahil olabilmek içın' ne gı'bi vesaik ibrazı lazğtı?.··dıı"rl~~. 

O E . . rınızı .Milliyet müsabaka · aldı- ,,. ı · tir .. .k' 
sıl olrnu,lardır. 1'.ilha~ka, 15 sene.,_ , tile de telif edilemez. Bu impe- rman ve razıı memuruna gllndrlnlz. nı Sefir~ .,..ye ey~ d . . ğini öğrenmek isteyenlerin Ankarada Sular Umum ..,u 1İ 111!)' 
ve!• hır ıalyan ıırketı bu sulan Tur-, ratorluğun akibetini tayin ede- kf• M d ki: ... .'.... • .;k";;~Avrupa ara=~~ ne ve lzmirde ikinci daire su işleri müdürlüğüne ve bede_,J!llıı1 
coıng. da beynelmılel maden suları ı k k ,. d k'k . . V8 iye en• ~ b'li d k l ak · l · d N f' k"l t' tev.,.... 

rgisinc gondcrml§ti. Bu .d ce atı a ı a artık gelmışttr. • • ISTANBUL BAYTAR MODOR. iktisadi fark daha az olursa bu iki kı- ı n e evra mı a m ısteyen enn e a ıa ve a e ı t-
uları ıahlıl eden heyet, Ya":..ı::ru~ Kendi istiklalini ve bununla be- Cibalide Üskübi mahallesinde LOCONOEN: ta arasındaki iktisadi münasebetler dürlüğüne müracaat eylemeleri. ·ı111111~ 

iıo activite itibarile bütün Avru- raber Avrupa krtasının hürriye- Bostan hamamı sokağında (5) numa İktisat vekaleti namına satın alı- daha kola[ olur. 3- Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu iizre 
1

11e1 

• stılarına faik olduğunu tasdik et- tini kurtarmak, yahut ta kendi ralı hamam bostanı demekle maruf nacak bir kiloluk tenekelerde beşyiiz ZAYl: lltanbul kasaplar Türk A- cins ve nevine göre beher metresine fiat teklif edecek!~.' dt f 
ve bır iOhad ıname ile bir altın istikliilini mahvetmekle bera- vakıf tarla (7 Teorinisani 932) tari- elli kilo ve dörder buçuk tenekelerde. nonim Şirketi hisse senedi muvakkat lif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinin yuz ~; 
.1 a vcrmııtir Bu mütahede ve ber Avrupanm sukutunıı da ta- hine kadar icar l'dilecektir. Müzaye- f Altı yüz elli kilo Kreolin münakasaya makbuzlarını yiiz lirayı ve 8 Mayıs buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. t j1l~ 1a 

ı t t" smd , Yalova kaplıca· .1 k B b • 1. . k' desi Eylülün yirmilıirinci Cumartesi ı konularak 10/ 8/929 Çaıpnba g!iniı 928 tarihli makbuzu zayi ettim. Yeni 4 A karada Naf'a veka'let· müsteşarlıg"ına makbıl .N_,IJI 
mlekc· ıçın azim s ıhi •e C' .etme ' ~. ıa .ının ta 1P. ve günü ısa.at onbClc kadardır. Talip o defterdarlıkta komisyonca ihale edile- sini çikartmak üzre şirketi mczk(lreye - n - ı 1 etı<v ;Y 

n oloıcağı takdir e- 1 tıya: ~d~cegı sıyasete haglı- 1 ~anlarm btanbul Evkaf Müdiriyetin- ceğinden talip olanların münakasa şe müracaat ettimmarelbeyanmakbuzun bilinde tevdi olunacak teklif mektuplarının balada ~ e&i 
• r ti rı Yalovamn ima- dır. Bınncı şıkkın temını husu- de Orman v~ arad İdaresine müra- raitini anlamak üzre müdiriyete mü- ı hükmü kalmadığını ilin ederim. Sı- eylill 929 perşembe günü saat 14 de kadar kabul edıleC 

cmır buyurdular. BiTME Of caat etmelcrı. 1 racaatları ilan olunur. ğır kasap tticcarı Mehmet Arif olunur. 
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MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi Ge"-ı·msizlig" in sebebi ne? odern ekonomide ... ~-=~=::::=::.=:::::::::::::::::.!.1 "' · 
-.-;;; Nihayet kadının istediği de g'"' işen esaslar Vllllgette Ormanlar Emanette • oldu.. Boşandılar ... 

ı _ . . , Yeni mektepler Oktruva tarıfesi 
""' İnsan nu çabuk çoğalıyor, gıda maddeten ve bu~?~Y .~· . •• •• • Mühim bir servet . .. .. . . tıd•ıız sene eve! kabul edikıı esas, insanların artma sur a~ının inşaat buyuk bır Yenı g~.mruk t~r!fesıne 

le 

~; ~ddeleri ve bu~dayın istihsal artışından fazla oldugunu sür'atle ilerliyor Karadeniz ormanlarımızı gore tadılat 
So suru~ordu. Bedbın ekonomi böyle başladı. . Vilayetın şehir ve köylerde yap- .k ,. Oktruva tarifesini yeni gümrük 

llJedd: fi~r, aksini iddia eder. Şiddetli ve fenni • zıraatla, gıda tırmakta olduğu yeni ilk mektep bina tetk1 eden 1\1. Rozenberg ın !_arifesi e~asıı:ıa tev~ika~ tadil et~ek ~ikı.,- len ve buğdayın insandan çabuk çoğaldıgında musırdır. !arının inşaatı ilerlemektedir. beyanatı u~re .. cemıyetı beledıye ıd.a~e ~~cume-uuı ekonomi b.. ı b 1 Çatalcanın İzzeddin köyundeki ru dun toplanmış ve tadılat ıçın tet-ı:. 2 - Adal ·oy e aş ayor: . J'd' f'k. e teşkilat mektebin de inşası bitmiştir. Yakın- Ormanlarımızı işlctmeğe talip olan ki.kata başlamıştır. Şehremini Muhid-
•Q\'veti . e ve ıcra kuvveti mı ehemmıyet ı ır, 1 ır v da tesellüm muamelesi yapılacaktır. büyük bir ecnebi grubunun müt~has- din Bey içtimaa iştirak etmiştir. 

Dün ını.? ,____,, sısları bundan 2 ay eve!Karadenız se- İdare encümeninin yapacağı tadi-dı, ı. c_kad~r icra ve adele kuvveti hakimdi, bu kuvvete tapılır- . _BAZI TEBEDDÜLA~ . ük' v.ahili!'deki ormanlarımızı tetkika ı;it- latm esaslı olacağı tahmin edilmekte-[ "laltinenın b .. b·nı . . . · ··rmesi o"nünde ada- Vılayet orman ve zıraat mudur! tiklerı malUındur dir e \1 • , ugun ı erc.e ınsan ışını go • ı · · b k ·b· e tan · · 
, e ıcra k ... ' . . . ş· di ğdi ·taat et- erının arem anunu mucı ınc - Müteaddit gruplara ayrılan heyet- ET NTREPO tiren fit' uvvetı .ıkincı plana çekildı. ım e ren ve 

1 
zim edilen kadrosu gelmiştir. Orma.n tenM. Rozenberg ile Viyanalı müte- EMAN A 

Zir 

1 1

.r ve teşkilat kuvvetidir. . . müdürlüğünde iki kişi ve ziraatta hır hassıs Ulzer ve hükUmet delegesi E- KOMiSYON~. 
!bod aatın manası, fikirle adalenin muvazeneti meselelenru~ ldtip başka yere verllıniştir. sat Muhlis beyden ibaret olan grup . Antre~ buhranını ka:. ı sur~~ ve 
bi "Ö~~ ekonomideki ı.u tahavvülleri asrnnıza renk verecek gı- BiR ÇIFLtK ahiren şehrimize avdet etmiştir. bırkd"!'a nuksetmteı_nket~ tuzr~u'dı·rı· Keet-~ ,..;_. Y ' • • M R b · · · h k me uzre emane ı ısa m -'"'•Ur N. Filuryada Barutçu başı aılesındcn . ozen erg tetkıkat netıcesı a 

1 
Ö b . . t' d b' ko 

· · · · k · kı d · h · · ma mer eyın rıyase ın e ır -• • * metruk bır çıflığe emvali metru e ı- n a şu ıza atı vermıştır: . t 
1 

t ş· d' e kadar 
H t• · d d' 16 • mısyon op anmış ı. ım ıy GÜNüN ı ~ ERİ daresince vaz'ıyet olunmu§tur. .- eye ımız azasın~n a e ı aır. iki i tiına akteden komisyon hamalla KTIS ADI HABERL Bır kısım gruplar tetkıkatlarını bu a- ç .. · · k 1 · . MAAŞ YOKLAMASI nd b.t. ki d. 1400 k. rın variyet ve ucretlerı, ıskele ve a-k b .. b" .. ym sonu a ı ırccc er ır. ı- . . d ki n • Maaş yo laması ugun utun şu- 1 t .. . d k'k k B.. ra hamallarının vazıyetı arasın a Cır ı"şl h 1 d • liğ • t • "n . . k ome re uzerın e tet ı at yaptı . u- . . . . enen an ar 8 temız e rıaye 1"1 belcrde bıtmış olaca tır. t.. r ani r f . 

1 
t farkı tetkik etmıştır. J T un o m a ın evsa ını, ış e mc ve B k . ih etine ka-lrn i rd e bir kontrol heyeti teşkil edildi Miiteferrih H. "'.'kil ~eyfiyetlerini tetkik ederek mü- dar r~ o~:~yi"ı:'m:r e~ec:~tir. Tica-t.ıııi hım hır servet olan bu ormanların P . . d llııda ~de. in~ir . hanlarından bazıla- Mübayaa içi? tetkik~t _ral?m~k Ü~- İKTİSAT VEKALETl~PEN o;ıütaaddi.t fotograf ve filimlerini çek ret od;:::;'dakı ko.~ıs.yo~unal a e~:~i ~·· IXıizlıge rıayet edilmedi~i gö- re İzmire gltmış olan tutun ınhısar ı- KADR?LAR GEL .. . tık. Tctkikatımızı en asri vesait ve mana ar ~esaısmı. '. m . lto~ ve İımir Amerika Cen<ral daresi umum müöiİrlüğü mübaya~t İ~tısat v~kaletine ~erb.~t butün teçhizat ile yaptık. Bila mübalaga ar- beklenınektedır. H~r ıkı ~omısyonun l,ııı.ı.. ~luğu bu mühim mes'ele bak- müdürü Nazmi bey ödemiş ha.va!•- devaır ve müesses~lcrın du? sabah zedeyim ki iki aylık tetkik için tam raporu Fırkaya~ccktır. liııİ te\b~C<ır~t .odasının nazarı dikka- sindeki tütünleri. tetkik e>'.~emıştır. kadro ve havalelerı gelmıştır. yüz bi? t.ürk lirasından fazla para sar GAZI. K.~P.~~Sül'.10.N. PROJESi lı.ıııe . lıııiştir, Oradan Sökeye gıdecek ve Sokede de EVKAFIN ISLAH fcdılmıştır. Gazı koprusu proıesını hazırlamak 

it: Contıka Ceneral Konııoloau Mis- tetkikat yapacaktır. . . PROJESİ BiTTi Güzel ormanlarınızı seyrederken ta olan mühendis M. Pijo projenin k~ide l(:ongan Uç incir hanında bu Ödemifte inhisar ıdaresı tarafın- İsviçreli hukuku medeniye profe- bizi meyus eden nokta, bu ormanla- Teşrinisanide hazır olacağını emane-)'ı 'l'icargordU~ü allkasızlıktan dola- dan mübayaat yapılmaktadır. ıörU M. Leman tarafından evkafımı- rın bazı yerlerinin tahrip edilmiş ol- te bildirmiştir. ~arı d~ı.:d~•.ında alikadar zevatın ŞARAP MOTEHASSISININ zın ıslahı için tanzim edilmekte olan masıdır. ~it~bi bu tahribat eski za- BUZ FABRlKASI TAMiR 'tteı od tinı celbcdinco İzmir 'I i- RAPORU .. . proje ikmal edilmiştir. Proje, evkaf i- manlara aıttır. EDiLDi PıJıııııtı:••nda millılm bir içtima ya- Epey bir müddet evci, Mu~~rat daresinde tetkik edildikten sonra ev- Ağaçlar altında yeni yeni yetişmek- Buz fabrikasının amonyak cihazın lıu içtl . inhisarı tarafından. memleke~~e kaf umumi müdürü Niyazi B. tara- te olan filizler, .ormanlarınıza d~ny~- daki bozukluk Istanbula buzsuz bir ~tinde~ Va!ı Kazım Paşanın ri- celbolunan şara,ıı .mütehassı.sı ~· Bufa fından şehrimize getirilecek ve Ba~- ~n en kıym~tlı o.r~nları mahıyetı- kaç gün geçirdikten sonra nihayet 
ifan bnuştur. 1zmır ve havalısınde faalıyetıne d<;- vekil İsmet paşa Hz.ne takdim edıle nı vermektedir. İyı bır ormancılık tat- tamir edilmiştir. 'lıııeın ~tplerinlıı temizliğe riayet vam etmektedir. Uzun mesai ve tetki- cektir. bik edildiği takdirde, tabiatın yardı- Kadıköyünde tesis edilecek buz 

•e u.u••ındcn. dolayı muhtelif incir kati neticesinde bir rapor hazırlamış- İsmet paşa Hz. projeyi mutallia ~yla. inkişaf etmeke olan bu fillzl~r fabrikası için emanete yeni teklifat deıll4ııı ııı Partilerine ait menşe şaha- tır. Mütehassıs bu raporunda, tetki- ettikten sonra evkaf idaresinde top- bıttabı ormanların bugünkü kıymeti- yapılmıştır. Bu fabrikanın ancak ge-lo!oaıut:ıni ~mcrlka Ccneral Kon- katı?•~ '?.emn~~yetbahı olduğundan !anan bir komisyon projeye göre ye- ni bir ~aç mi~li,_arttıracakla~dır'. lecek sene tesisi kabil olacaktır. ~ • h un ';'tıc ctmcdiitl ıöylen- tz~ır. üzumlerının tarapçılıfa pek el- ni evkaf kanunu liyihasını ~~ e- Tahrıbat yuzunden. y~~dığerınden . - I I I 
lolc ilıtıaıı aalıiplerinin çok durbin, v~nıli bulunduğu?dan b"'.~setmekte.- deccktlr. Kanun B. M. meclisının bu ayrılan ormanla.rı bırbır~n~ rapt ':'~ BÜYÜK BEND N TAM R 
t•ldifi r.t!ı hareket etmeleri !Azım dır. Bu sene İzmır, Manı.a, Ödemış ıeneki içtlmaında müzakere edilmek kayalıkları teşçır etmek ıçın vesaıtı Şehremaneti tarafından Büyük de !çtı~ •tırlatı]Inl§tır. taraflarında ilzü~ ~atih~alA.tı pek faz- üzre hazırlanacaktrr. nakliy~ ':'e. tesisata ihtiyaç vardır. redeki bendin tamiri nihayet bir ay 
'eti t .. ı.:.~•tlceainde bir kontrol he- la olmuştur. Muskirat ınhısarı, da~a c I OR Bu ış ıçın en aşağı bir kaç milyon içinde tamamlanacaktır. 'eı h~~"''ll• karar verilmiştir. Bu he- fazla üzüm mübayaa ederek şarap ıs- ~IF ".'~KiLi GE.L ~ bu İngiliz lirası sermaye koymak icap e- Bentlerde biriken sular, kışın çok lııctr U. g!Jıı vemuhtelif amanlarda tihsal edecektir. Maarıf vekılı Cemal Hüsnu .B ... 

1 
der. İşletme ameliyesi başladıktan pis aktığı için emanet büyük bende Lırı '- llııı itlonon hani z ğ iKTiSAT HEYET( TOPI ANIYOR günlerde ıehrimize geleceği baldırı - sonra şirket tesisat için 20 milyon ve bir tasfiye makinesi koyacaktır. ~ontroı ar ve ma aza- 'k ah tın• d k d' V k'l b . kalaca"gı kısa . . ,_._.._ 1 

. lıu lto edecektir. Yaptıkları t~t.ki. sey a .• en av- ?'~ te ır ... e ı . eyın . . işletme ıçın d~ 10 milyon türk lirası EMANET GARAJINDA IK du~ ta nı;roı eanaaında islik örül- det eden Alı ıktısat meclu~ azalan <Stırahat muddetı~de, ders sene~ın?' tahsis edecektır, Diğer gruplar da a- USTANIN AZLi 
luna11 kdırde her in . fı la b - bugün saat onda Hafdarpaıa da top- başlaması dolayısile _burada halli la- ym sonuna doğru geleceklerdir. Bi- Şehremaneti garajınd.a vuku~ ih-OJ.ın dv~teın;,life ne cır tlanınUk ıtf !anarak alınan neticeleri tespit ede- znn gelen bazı maarıf ':'emekte!' ış- lahare hükümetle temas için Ankara- bar edilen sui istimale aıt tahkıkat •• u,fu.. torı., birin ~a~e c ':: .• ~ ceklerdir. leri hakkında karar emır ve talımat ya gideceğiz.,, ikmal edilmiştir. •e .. , 0 t ha.nı •·•ıpıc 1 

. edrecikine. e ~ndcır AJ1• iktisat meclisinin bu içtimaına vermesi de memuldur. · 

Kadın: masum bakışlı, babayani giyinmiş, ürkek ve acemi t< 
vırlı .. Erkek: pişkin, oldukça cerbezeli, sade kesece değil, çeh 
rece de 2'Üğ ürt. 

Davayı açan kadındır. Diyor ki: . 
- Sekiz aydanberi ayn yaşıyoruz. Esasen beru evden koğdu 

Fakat ko?.'masa da o kadın orada iken ben kalmıyacaktım. n 

- O l:adın kim oluyor? . 
- Ah, sormayın ... Evimizde türlü rezaletler .•• Efendi, o kı 

dm eve geldikten sonra büsbütün değişti: İçtikleri su, ayn git 
mez oldu. Nihayet tahammül edemedim: 

- Efendi, dedim, ya bu kadın evden gider, ya ben .•. Sen is 
tersen git, ben kiracımdan memnunum." diyince bana da çocu· 
ğumu alrp çıkmak düştü. 

Sonra onlar paralanmışlaı-, Efendi yaralarunıı. Bunlar olur 
ken ben annemin yanında idim. 

- Efendiyi yaralıyan kim? 
- O dediğim kadının kocası .• 
- Nic,in yaralıyor. 
- Onu kendisi dalıa iyi bilir. 
Dava edilen adam ayağa kalktı. İsmi, peder ismi, !ol gücü kaı 

dedilrlikten sonra: 
- Ne dersiniz? Diye soruldu, 
- Ne diyeceğim efendim, kendisine eski harflerle iki satır ya 

zı yazdınn, iş meydana çıkar. 
- Maksadım açıkça söyle! Ne demek istiyorıun? 
Koynundan bir tomar kağıt çıkardı, içinden bir mektup ayını 

uzattı: 

- İşte efendim, dostuna yazdığı mektup .• 
- Hanımın dostu mu var? 
- Var efendim. Adresi de bendenizde mazbut. 
Kadın bu mektubun kendi el yazısı olduğunu lnk!r etmedi 

Yalnız, kocasının hareketine karşı, onu kızdrnp intikam almal 
için uydurduğunu söyledi. "Benim dostum fil!n yok I" dedi. 

- Ya bu mektubun içindeki randevulara ne diyelimP 
- Oııian ben uydurdum efendim. 
- Şimdi efendi sen söyle .. Hanım boşanmak iııtiyor. Sen nı 

fikirde~in? 
-- Tahsisatını müsait değil efendim. 
- Sana tahsisatın nılisait mi diye sormadım ki.· O bqlia lf. 

Boşamak istiyor musun? 

- Efendim, tekrar eve gelirde oturursa yaptıklarıru affede 
rim. 
Kadın cevabı kesti: 
- DiınyaJa onunla bir araya gelemem! 
Mahkeme keyfiyeti milzakere ederek kararı tebHf etti ı Bı 

günden itibaren birbirlerinden ayrılacaklar. Babası çocuk içlı 
ayda 7,5 lira nafaka bağlayacak, ve icranın tayin edeceği mahal 
de çocuğunu gidip görebilecek. Erkek de iki sene m!iddetJa bq 
ka bir kadınla evlenemiyecek . 

""" e """ erı e cı e Tahkikat neticesinde garaı ame-Konıro~~~· d!I•ceı.tir. - iktisat Ve'?li Şakir beyin de itfüaki HAHAMHOONIN VERGiSi - lesini saati mesai dahilinde kendi ev-lır, Yeti derhal işe başlamış- muhte".'eldır., .. . . . . Hahamhaneden talep edilen ver- !erine götürerek boya vaptırdıkları, ltılilg • Trıyeste ~e t~tün sergm -;- Tı- gi meselesi Hahamhanenin tabi oldu kendi otomobillerini Emanet gara- * * * 8 
Aa IOAR.Esı ca~et odası reı.~lerın~en Ncmlı zade ğu Maliye tahsil şubesi tarafından jında tamir ettirdikleri anlaşılan us: GÜ Ü AD LJYE HABERLERİ 'l'U A. Y l\A.sıNA TOTON MO- Mıt?at Be>: dun Trıy~stcyo hareket takip edilmektedir. Defterdarlık tah- ta başı Zekeriya ve usta Zeki efendı-

liin 1tUn Piya BAŞLADI ctmıştır. Mıthat B. Trıyestcdc açıla- sil şubesince yapılan muameleyi tet- Çocuk du"su•• rmek ler azledilmişlcrdir. Evrak yakında V 

Burada kadının -analık değil mi?- gözünden iki damla ya§ yu 
varlandı. İhtimal ki iki buçuk yaşmda analı babalı iken yetin 
kalan yavrusunun akibetine ağlıyordu. 

1.ır; ıılıisa, 1dsası açılan yerıerde tü- cak tütun sergisinde tekikat yapa- kike başlamııtır. , mahkemeye veriıecektir. Zevcesini katleden eli dokuz sene ııa ~tafındanarı°'I mllb~yaa ~cmur- caktır. . . Bu tetkikat neticesinde verilecek - - ·--- ·-- X. hk' fd ı.ı~UbaYaat nhlsar ıdaresı namı- * Odaya kaydedılecekler - Tıca- k r alakadarana tebliğ edilecektir. M i l\J ti<: Maarifte a~ır cezaya rna um o u cıa~ UbaYaa ~ haılanmııtrr. . . ret odası kayit tecdidi müddetı geçen D~~aer taraftan Hahamhane bir itiraz a< anı annı ÇOCUğUAU Üsküdarlı Veli namında biri gc-1 rahisi görülen ikinci k&tibi adil Ab-1.t~Urköy have~~r~rı Seydıköy ile ay bitmi9ti. Fakat henüz kayitlerini is:fdası vermiştir. düşürürken kendisi de öldü l\ılua\lim mekteplerine alına· çcnlerde Ortaköydc zevcesi Fehime 1 dullah beyin dün Ajtucosada muhak ~k 
1

'a tarana 
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n e, Akhisar ve tecdit ettirrniyenlcr bulunduğundan ' - LARI h d ld. H.ı öldürmüştü. Dün Ağırcezada bu meai görüldü. MUdalaalıır yapıld. lı ~dırlar arında TUtUn satın al- Eylül nihayetine kadar temdit edilmiş KÜÇÜK SIHHiYE .M.E.MlJ_R Gdikpa~a'da 15 numaralı evde otu· cak talebe im ti an C İ !.. davanın rüyetine devam olundu. Ve- Maznun katibi adilin kAtlpleıinder Ilı' U llıııı~· tir. Vilayet sıhhıye mudır~retınde 1 ~ ran Mannik hanım, her n dense, ha- İstanbul kız ve erkek muallim mek- 1i karısının sarf etmiş olduğu ve na- İsmail Hakla beyin vekili hadlaed ıı_Qb•Jl;ıatı kalarda inhisar idaresınin Bu müddetten sonra cezalı tahsil küçük sıhhiye mcmuru.mun!'al sıhhı- mile olduğu çocuğunu düşürmek sev- teplerine bu sene alınacak talebe- musuna dokunan sözlerden hiddet- ismi geçen Ekılyan efendinin celbin ı_ Yaatıı:u h dığcr kumpanyaların mü- yapılacaktır. ye memurluklarına tayın ~dılm~k Ü~- dasına tutulmu~, ve nihayet aradığı- nin dün her iki mektepte lenerek öldürdüğünü söyledi. istedi. Mahkeme bu phldin celbi içlı tıı~<ı. rlllciararctıcndirmiştir. Karşı- • Dün de toplanılamadı - Ticaret re kur'a çekmışler ve kur aKnetıces'!' nı da bulmuştur. . tih nları yapılmıştır. Müracaat Şahit olarak Süleyman ef. isminde talik olundu. llıt rı_l•ri ._t,, göre~ kumpanyalar iyi odasınd~ ~eş.kil edilen A~trepo komis de Ankara, Adana, J3u:s:~tın~n~~ ~~ ~adam Mannik, soyle_ndiğine göre ";:en ~alebclerin adedi 400 den faz]~ bir talebe ve Cemal ef. isminde tutiln RAHMiNiN MUHAKEMESİ ~le tçln h alabılmck ve kaçırma- yonu dü ıçtıma edcmemıştlr. !Ayet merkez ve mulb y Artın efendı namında bır doktorrlan 'd' N t. l r bir hafta sonra bellı 1 • d'nl d. B 1 bah Ortaköyde Ermeni Nuban öldür lıted!r tımırıaıı bir faaliyet SDrfet- • Cemiyetlerde yeni intihap - Ce- edilmişlerdir. 1 aldığı ilAcı kullanmış, çocuk diışmüş t ı'' kc ıcemcektep idareleri tarafından a7-8me esı ı den Vı. ı· u.n arbsa . saatti mckten munun Rahminin A"-ccza-'l'u ·· · . . . . · Kil ilk hh'ye memur arının ara· f ka k d' · d .. 1 ·· •• o aca ve arasın a e ırun u cınaye . •-İsiıı liin İnb· . mıyetlerın ıdare heyetlen müddetlerı Ç ~· ~ ·sminde bir de ka- a t .en ısı .. e ".muştur:. . . ilan edilecektir. Bu sene ne kız ve ne a tığını gördüklerini beyan ettiler. da muhakemcııne dlln devam olun-c~ ?u l<ıne 
1

.~r ıdaresinin imalat bittiğinden şu bir iki hafta zarfında sında Hayrıye · 
1 

V:ak. a Mu~deı umumılığe ıntı~al de erkek muallim mektebine leyli ta- y p . . . . du. Mahkeme müddei tarafından cel ~ !•'- kı ihtiyacı milhlmdir o- hepsinin yeni intihapları yapılacaktır. dm vardır. .. etmiştır. Tahkıkat devam etmcktedır. 
1 

b 
1 

c ktır Fehıme H.ın elını tutarak cınayet- bi istenen dört "'"'din celbi I·•-

21 
"''11 '"' Ply da ' ı b · kaç gune kadar har '--=""' e e a mınıya a · li ld ğ · · kuf b ı ...,.. .... n alae;ı~sa n fazla mıktar«a Yorgancılar idare heyetleri intiha- Memur ar 

1~ . d'ld'kl . FEDAKAR BJR MEMUR ER-iN KADROSU te metha 
0 

u u ıçın ~ev.. u u- eylill Cumarteılye talik edildi. ~ur. hı da perşembeye olacaktrr. cirahlarını alara ta)'ın e 
1 ı erı MEKTEPL . . .. nan hamal Mehmedln curmu tabak- KADIN KAVGASININ SONU 

mahallere gıdec_ eklerdır. Büyükderede Piyasa caddesinde o- İstanbul mkteplcrıne aıt kadro dun kuk etmediı;'inden beraetine ve Veli- L'.•f' h tahkır d ,,._ * * ~--.. t t ı II" ·· b yi • · · · ı bl'ğ u, ıye anımı e en ..... rı 17' * HARiCiYE MÜSTEŞARI uran sparta ı usnu e n yegenı Vekalettengelmış ve lıse ere te ı e- nin 9 sene ağır hapse konmasına ka- .. üklü H d. h dUn ikin .cıambio Borsası 7191929 H . . üstcşarı Numan Bey 13 ya~,nda Necdet annesile birlikte dilmiştir. Dünkü nüshamızda bildir- rar verildi. g.""'r d ehıie ~.'.!ımınıld T h ~it 
1

- arıcıye m gezmekte iken kazaen deni e d" d·r.· · bedd"l'tt ba ka hiç bire cı ecza a mu a em.,.. yap 
1

• a -bı 'l>ı dıhııı .. ıl&RAZLAR TAHViLAT yarin Ankaraya gidecektir. .. . b • l k kzl u~- 1&ımı•:~ _ . u a an ş • SAHTE iBRANAME DAVASI kır ettiği ııabit olduğundan 3 ay hap ~ 1 
9
5 } T 40, ' .:s mus ve ogu masına rama a mış ı- saslı degışıklık yapılmam1"tır. . . . lir kd' . .. ,~. "•••bhlde 
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Audolu '· T. 40
,: BAKIM YURDUND~ ken zabıtai belediye memurlarından A • ---'-- -~.ande~ı namında.hır şa~ .ttr~ın seve 50 ana ı ceza ıle muddcly· 

1

lll d<IlJı ·~• 
191 00 

D. Y ı. T: 46,- Cibali tütün fabrikasındakı çocuk 704 numaralı Mustafa Tahir bey el- Hilalıahmerde ettıgı ~~lake ~u~b!l .12 hın lira ık- 1 ayrıca 50 lira ."enneıte mahk<lm oM 
1 

' 

50 

T6ntl 
1ııtttl "6S,OO bakım yurduna bir sun'i güneş ban- bisesile denize atılarak küçük Nccde- _ . . ld raz cttıgıne d~ır _katıbı adıldcn sahte! ise.de c~za teo~ edilerek y~lnız mud 

1

ı b ilNL7L!R [leltUı!t ıırt•ll • 76,00 yosu aleti alınacak, ve fabrikada ça- ti ölümden kurtarmı§tır. Aylık ıçtıma yapı 1 ibraname tanzımınd~n. maznun bulu- deı~e .aıt 50 !ıranın tahailıne karar •·':'ta. Rıbum Şlıtı·ıı. 16 75 ı el nin çocukları tedavi edi- nan Şekeroğlu Yorgı ıle ihmal ve te- verildı. t°"•ta d il 75 ışan ~m e SABIKALI FELEK MUSTAFA Hiliiliahmer İstanbul merkez hey- * * * l 'trtıı•ı/"11 Yola ti 85 il Plf& Umu ıırtell lecektır. Sabıkalılardan Felek Mustafa ile eti dün aylık içtimaını akdetmiştir. l~ s. '"t~ 74 00 Dil enciimeninde İranlı 23 yaşında Hasan rakı içerler- İmtiyazı Hiliiliahmerde olan Af- Zabıta ve suçlu $Iıt111 tıı.00 ÇEKLER - ken kavga etmişler Felek Mustafa yon karahisar maden suyunun daha 
l :••t.. .\. l 

38 50 f Jmi ıstılahlar Hasanı burnundan ve omzundan ya- çok satılması için lazım gelen ted-
l tı'lt, '"'•• • ıo ıo LoPaı~~rı 0995ııı 744s •• oooo NA•tl...,oıort o,9487 8781,'0087 ralamıştır. Carıh y_a_Jc,alanınııtır. - birler hakkında bazı kararlar veril- Y 
._ tı.., .,. S4..IO ~ Son tetkikatın neticesi - iştir eni kanunun tatbikinde miişkilılt var mı Y 1 çı.,, .. ş, 6 00 Cınmo t 52,75 Roma 09 aı,oo J(ODIN YÜZÜNDEN DÜELLO m EMİN BEYİN OTOMOBİLİ A 'k' d ,. Eğ li lh b••-'-'-
.:. 't,1":·.~ Ş. Blt.rıı !4 62,50 Amllerdam 1 21,50 nedir Y. Galatada Şeftali sokağında Arap Sabık Şeremini Operatör Emin 10 ğustos tarı ın c mcr ayeti er po • maznunu su aAunı.nC 
"'· .,. 
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ııs s 1y 67 oo 25 A tülkadir ·ıe İ ebolulu s llh b. k mevkiine girmiş olan yeni ceza götürmese de müddei umumiye gö-"'· • ıı• 50 Br6h•I 3 so.oo 
0 1 

• D "lf.'nunda tanzım edilmekte o- P 1 n a ır a- Beyı'n Hı·ı•ıı·ahmere bir otomobil he ~· tıa:caa Ş. • 16 40 oo Bttll• ~ 05,50 la .a1r~ .ut'l"hlardan B harfine kada- dın yüzünden kavga etmişler ve biri- d muhakemeleri usulü kanununun türse o zaman vazifesini mükemme '~Y• 4 75 Praı n ı mı ıs ı a b' 1 . . 1 1 dı B diye ettiği haber alınmıştır. tatbikatında bazı mü9külit çık- ifa etmemi§ olur. • ~~"'~"";.: 18 00 Viyan• 3 45,25 rı Dil Encümenine gönderilmi•ti. Aır erıAnı tülyarka d3?'ış ar r. • unll ar~aıı ~ Z b d kti 
• a ras d - FELAKETZEDELER iÇiN tığı yazılmıştı. a ıtanın ser- eme r. 

1

• -t~- Ankarada içtima eden encümen rap p ır ya 
1 agır 0 

ugun · · · · göremediği, işlerde tcahhu- KENAN BEYiN FIKRl UJU.. ~ll ı'slerı· ı'sf ı'ksaf ı'la"'UI ~i:i1:·rı0~~t~i:c~~~!ti~a~:~dr:::'.1:::: :~~ ~:::;~:rr·~r;~~~DİLDİ T;~:es~::rr:n~:·.):;ı_!:~tz~~:~~~ E~~~ ~ı~!~ ~~~~;y~r.~~nB~;n~~ ni ~~dnu~~:u~~:~fuf~~!·~~:b[~~'. dın. meb'usu Yakup Kakrı Bey ile bu Kadıköy zabıtası, Kadıköyünde ha- Hilil ahmere (50 lira te rru e K 
t r meseleye dair bir gazeteye mektup cezaiye müderrisi sabık müsteşar c hususatta görüşmüştür. Alınan ma- mam ittisalinde gizli bir esrarhanc mış ı · AKl __ LEBE iÇiN yazarak vaziyeti izah sadadinde bil- nan B. ıu şekilde izahatta bulunmuş N f • .A. • d Iümata göre: . . . keşfetmiş ve esrarkeşleri yakalamış- _F R TA . hassa diyordu ki: cDeğişen cihet za- !ardır: a ) a ve kale tın en • Dil Encümenı 15 kadar ıçtıma ak- tır. Hılilahmerce mekteblerde .'a.şe e- bıtaııın bir suçluyu istediği kadar ne- - Iôlıun müvacehcsinde Cevdet 

, l ...__ • detmiştir. Darülfünunun tanzım. et- Esrarkeşlerden Hayri esrar çekmi- dilmekte bulunan fakir tal~be ıçın bu zaret altında bulundurmaması keyfi- Ferit beyfendinin de, müddei umurr 
(fit kıı liududu, Fenni şartnamesine merbut krokide irae ve tah ti_ği ilmi !stilii~la~d":n (A) ~a~ınde- ye m~hsu.s olan alat ve edevatı k~çır- sene yardımın arttırılacagı anlaşıl- yetidir ki zabıtayı, suçluyu. -istiçvap liltinde noktai nazarını tekzip. ede ~\\ h inan Sakar a tevabiinden Porsuk Çayı ve Sarısu ile Ka- k!I•r tetkik edıl~ıştır. B hafının tet- ~ak ıstmış, ~abıta meı_nu_rlarının uzc- mıştır. ettikten sonra tevkıfini mucıp kanu- bir şey yoktur .. K.a~un bu kabı! husu 
ltat• <l\1zai nı y. . . . . d S · 1 · . kikatı devam edıyor. rıne taşla hucum etmiştır. Esrarke9- ANKARA ŞEHREMANETi ni sebepler gördüğü taktirde hemen aatta suıı; ha~ımını de vazıf.edar .k! ~S. i İstik f .eYahıyesı dahılinde bulun.an arazı. e 1:1 ~ş enne .aı~ Bazı kelimeler, Dil Encümeninin !erle esrarhanenin alat ve odevatı mü KATIPLICI mensup olduğu sulh hakimi buzum- nuş. oldugu .cihetle ·~.lh hakımlerını Ilı l t.9

29 şp ıcrasmm ve buna müstenıden prOJelenrun tanzımı koyduğu esaslar dahilinde görülme- dei nmumiliğe teslim edilmişti. Ankara Şehremaneti katibi husu- na sevke mecbur kılmakta ve vazıf~· bu ışlere daır vereccgı karar ~ugd)r. 
, CdiJ.ııı.ek .~zartesi günü saat 14 te Ankarada ihalei kat'iyesi ic miştir.. . . . DORT KASA OLDU sili"ine Kerim Asaf bey tayin edil- ye amade bulunan sulh ha~erı~!' nk~nuı:ıd~r .denelilez. Hatta vilay~ı. 

;,_2 ...__ İ . UZre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İlım olan ba.zı kelımelerın şeklı 1 - Trakya nakliyat ambarı katibi miş~ir. de kendilerin• arzolunan . ~tl•r. ıçın mızı~ vüs ati .ve nufusunun kes.r~tı ı ~ Oid ... stıkşaf yapılacak arazi sahası tahminen (250,000) hek haknlkında no.ktaı nazar flad~~'.,_~ardl'.r. Sadettin efendinin oğlu 14 yaşında " Ü OD-R-,-DA YANGIN d hal kanuni salilhiyctlcrını ıstınıal tıbarile salahıyettar makamatın tezr 
'111\t "gundan T l' ı · b h h kt ki · ahidi f t Bu ar, yanı mensup 

0 
""""' 

1 ım Ruhi Samatyada bir tramvayın ltı SK A e:~ektedirleu. yüdü halk ve adalet için teshi!at dı t llı.ı'-da a ıp enn e er e ara verece en v ıa 1 •ubeıcrl mutahassısları tarafından mil f'f a n- E iki aece Üsküdarda Tabutç"- BiR MODERRISIN FlKRl mektir. Ortada ancak kanunun tatbı ~· " rla da d k bul akl bed r k f' 01. 7 5 • . .. da kalmışsa da ha 1 surette yaralan- vvc • . ' . ili ırıatı rp e ere ac arı e ı eş ın /O , unu rekkep hır encumence Ankarada tet- tı !ar içinde terzi Lütfü beyın dil · nın Buııa mukabil Darü.lfilnu~. ceza ki hususunda bir tereddüt mevcut ~ 3---. F' ınuyakk:ı.ta olarak vermeleri icap eder. kik edilecektir. · mı~ .'.::_ 47 numaralı hususi ot b'l dan atef çıkını§, alt taraftaki yumur: muhakemeleri usulu muderrısı Cev- tur. 
1 "-irıirı v ennı şaı:tn~esi dahilinde istikşaf icrası, haritai umumi- Dil Encii~eniniı_ı ~oyduğu esaslar dün Flürycde 9 yaşında Eleniy~m~r~ tacı ~hm!t efendinin, .u~t ~'::':~~ det Ferit B. iae: TEREDDÜT NEDEN •. ? 
'<len İf e buna ıstınaden projesinin tanzimi ve tasdiki tarihi iha şunlardır: Turkçe ıstilahlar esastır. mıştır Eleni başından yaralanmıştır kırtasıyeoı Hasan efen~ '. Kanunun ruhu yalnı.z zabıta me- Kanun pek yeni olmak itibarile b 

4 ...__ ıbaren üç sene zarfında ikmal edilmiş olacaktır. Bulunama~ıltı takdirde Latince esa- 3 _:_ Beyazıttan geçen şoför İbra: rIRa. v.• ilııcrlcrindeld oda ara sırayt murları tarafından değ~, hatta müd- tcreddtltleri de pek tabii add~t.mc 
filrt Mukavele · • · · .. smdan kelime alınır ve y~ut .Türk- biatin idaresindeki 1284 numaralı o- etmıştır. .. • . . dei umumt ve müstantıkler tarafın- icap eder. Tatbikat ~ıkç< ~ narneııi ve t k~~ Şartnameı. um~ı ve fenruyı v~ m~kasa çeye nunis ve Türkçelesmış kelımelcr tomobil Karamürsel fabrikası muaye- Ateş çıka':' dukki°ı'n SOO liraya sı- dan da 111.yikı ile anlaşılamamıştır ka- tatbik usullerinin ameli foide '°Y' lııı. ne gibi e. 

1

. name suretıle ~~a~.aya dahıl ol~bı~ek kabul ~dilir. . ne memuru Hasan efendinin km 9 gortalı oldugu anlaşı mıV'r. naatindeyim. . mazarratları anlaşılarak bittabı ıaı ~tlilcak ve~~ık ıbrazı rn.znn geldıgıru oğrenmek ve ıstıkşaf Latınoe esası.ndan alı~a?. kelınıe- yaşında Nebahate çVpmıştır. Ş.ıför BiR GENŞ BOC ğ LD~ ltt d Polisin şimdiki tauı hareketı ha- bikat sahasında tahavvüliıt olacaktu 
ltarada arazıyı mahallen gönnek ve tetkik etmek isteyenler !ere şiveye munıs gelmesı ıçı.n cco!'- akalanın tır Kızıltoprakta .'v~~ a a.ao \ n

2 
a talı olmakla beraber kanunun talep Fakat bu tahavvillat şüphesiz b.nu 

bi ~ ...._ .\Jular Umum Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. rafıya• ve •.P~yc~ologı;ı• k~~;"el~ın Y 4 _ s~ıta~ahmettc dolaşmakta o- otura~ B~nba~ı ~u~ ~eiaın ot~ u a ~ ettiği şekildedir. Polis maznunu. o- nun kendisine değil tatbikınc aıttiı ıı!ındc te ~racI_a Nafia Vekaleti Müsteşarlığına makbuz muka- d~ olduğu gıbı (gıa) ılave e : mc e- lan Muazzez ve ~cfia isminde !k! kı- ~:f~~nade::': i~r::::,, bi: d::: sa~d:- tinde tutmamakta, derhal sulh haki- Binaenaleyh bugünkü itir~zlac hak~ı ·~artA Vdı Cdılecek teklifnameler bala'da mezk"r 25_11_929 dır.İl . !"hl d za meçhul bir bisıklet çarpmıg, ıkı kız la do··nınemi•tı'r Cemal efendinin bo- mine g!ltUrmektedir. dl"' d b olmasa bile bır az aceledir kana..tın ~sı ~lillü u mı ıstı a ar a ••as, (Larusc) 1 t ··- . Esasen kanunun iıte .,ı e uaur. deyim• saat ondörde kadar kabul olunacağı ilan olunur tur yara anmış ır. ~ulduilu anlaııılmı1.tır, • 
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idi. Boettn rnsglr mutedil poyru 
esecektir. Havı ekserlyetlı bulutlu 
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Baştan atmak için 'TL·TMI l'Rl~l 1\laestr< LEl\IIŞ Jdareıl ~ 8 8 8 A Y 1 fevkalAde nrk• ıra hcrıııuttl,; 
hunnvu parçalar tcrennillll 

n~racaa 

Btlet ,_ 
Evinden, gitmek niyetile çık- aşıkmdan nefret etmeğe başl~

tı, fakat yolda tereddüde düştü. dı. Kapı çalındıkça, Kamil geli
- Acaba gitsem mi? diye dü- yor diye korkar, telefon çalm-

nam fevkali\de film cektlr. 

~;;.....---~ şünmeğe başladL dıkça, Kamilin sesini duyaca- 1 oanka bllmecemlzln NiHAYET--· n Nıtantat• al Bu, kocasına ilk ihaneti ola- ğnn, diye tiksinirdi . Bu gQnkü yen Şık hanımlanmızm ••hırsızlıkla ~GL(SR HIGB SCli"'! Şimdi ne yapmalıf caktı. KAmil bey çok nazik, çok Fakat bu nefretine rağmen bilmecemiz halledllmlf şekli bekledikleri k l t bı d R "-"-dan la y kardan aflliı• rke nıc { e Yeni icra kanunu mucibince borç· hassaıı bir adamdı. Altı aydır oµu başından atamıyor u . e- ..,...; '° : 2_ Tabuta satan adam. (9). M 44 M.AR~ALI • ı k - d k k 2. İstifham (2) Musıki aiti (2). ı 1 Mektep :n eytuıde Ju oldufu için hapaedllmit ola;ı~·~ peşinde dolaşıyordu. za et çı ~aca.gm ~n or uyar- 4. V131 atıfa (2). Nida (2). 4. Diki§ dikilen yer (9). PEKL ~~RlPLlH tahliye edildiler. Bunlardan bırıaı Amma kocasına ihanet etmek du. Her gun bır vesıle, ayrılmak 6. Beygir (Z). Boyun aksi (Z). 6. Mırıldanıp şikiyct etmek (9). edllecektlr, Kayıı v• tanırım. Hayatta •n büyilk emeli için de hiç bir mazereti yoktu. için bir çare düşünüyordu. s. Hmç (Z) . Nida (2). 8. Bir çok ayıp (1) için cuma ve puardaJI =~ui~~~ı:;:kd:;d~~unu her .z•· A:dil bey o~u fev~a.ıa.d~ ~ok s~- • • * gclıniştir. Başlıca mağazalarda ti· ber ctın sabab saat JO 
- Kardetl Madem iti b!riktıre· vıyoıll'!u .. Bır dedığıru ıkı etnu- Bir gün, bir tesadüf, mesele- Bu"yn"k ~u ı·sıerı· ınu .. nakasası . 1 tılmıktadır. Umumi deposu:bıan- bı~ıir~ ::ı:::n m::y":;~; ~ıf eek kendi paramız yok, !>"'ı ~ş~a- yordu. Bır kusuru vardı . M~d<te yi halleti . hu! Tahtak:ale Cedit Hın No 48·49 luınm paralarını kendı zımmc.ımız· ten ve manen ince, hassas bır a- M diha, L tfi t idi · , ,,. ~r~~~!~~~m~!!t~~~t.~~-tcçıkan damdeğil?i.AJkını.sadel~üs~ÜEveı~beraberu~düı:.~~~ fi k"l t" d . 8U .. JU"k SU ı'slerı·. I'SfI'ksal l - Geçıniş

0

olsunl dedim, borç pa· ~uan;ıelesıletlgo~thenyor,, aş a beraber oturdular. Lutfi bennu- Na a ve a e ın en. ra iatiyoraan hiç bana bakma 1 hıç bır sure e ız ar euemıyor- tat, bir randevu için ricaya baş- .. . -

2 

4 

_ Yoook, merak etme •e~den al- du. lad M d'h . ı _Ankara Çubuk çayı uzennde ve Ankara: Çankırı yolunun mam yalnız bu yeni kanun bıraz 1•1
· Kamil ise, bütün bütün aksiy- ~ y ~ ~Ört buçukta sizde- on ikinci kilometresindeki Aba~ı ~anı yanında lll§a:. o~~cak ma Nafia veka" letı" nd en . misi bozacak gıbll di. Gözlerile ve sözlerile, Medi- . 1 Dedi . . sif kagir Baraj inşaatı 20 Teşruuevel 929 pazar gunu sat 14 de • - Neden h k Id • · · yım. ve gıttı · A N f' V 1·"1 · d "hal · k t" · ·cra edilmek üzre ..,. 

tör 

•ltı _ Çünkü, evelce ıiç ay yatar. çı· .aya aşı 0 ugunu ıspat etmış- Lutfi mesuttlL Medihayı sa- nkarada a "': e~ etın e 1 eı a ıyesı 1 1 _ Hududu fenni şartnamesine merbut krokide ira.e · prdmı, bir daha da ala~kl~ aeı:ınıle tı. · · · . hiden seviyordu. Fakat muvaf- kapalı zarf usulile münak~saya konulmuştur. . dit kılman Büyük Menderes ve Gedis Hav.zai meyahiY · ... ,gı11 o~dı, ~lb? li.ı ıımdı ha- Fazla tereddüt etmedı.. fak olacağına emin değildi . 2 - Evrakı keşfı?'.e P~Jc, mukav~len~e, şartname ve ın~~ S lama kurutma men'i hasar ve kuvvei elektrikiye lstib~ pi• yok dıyc krcdımız kırıldıktan Gitti . . . K~ . cins ve mıkdarmı gostenr cetveller ıle munakasa şartnamesıru u • .' . . . "kşaf lıst 'deıl bqka alacaklılar da her an ensende. . • • • Mediha gıtb ve hemen .,mı- ve teklif mektu lan nümunelerini görmek ve münakasaya dahil tı~da ya~ııa_cak ısbk~~at ".'e ışbu ıstı -~~ m eru 1ı:ı•'' Bu iyi bir ıcy mi? Hele kıtın ıöylc le şu mektubu ya?.dı: . . . P . . 'k "b ek IAznn eldi-· · ö" en- lenn tanzımı 24 Teşnnı.sanı 1929 pazar gunu sat 14 te iiç'\y hapiahanede beslenmek fena Kamil, ııevişmeğe başladıkla- •Cok sevdiğin L Mediha ha- olabı~ek ıçın ~e gıbı vesaıs 1 ı ~ etm .. ~ .. r--~· gınıA r ra ic.ra edilmek üzre kapalı zarf usulile milnakasaya konulJ!ltl ıey miydi? rmdan bir ay sonra, kabalığını rurı:i' size Lutfi beyle ihanet edi- mek ısteyenlenn Ankara! . ı~d~ 1.~~ mubeudr uli~unekveb·ı· nda - 2 - Taliplerin yevmi mezkfirden eve! mahalli ameliya GÜNEŞE REKABET ı d d ' da besinci daire Su iş en mu ur ugune ve e mu a ı ın e ev uka 1 ve mey ana vur u. yor. Yarın dört buçukta buluşa- - . nl . d N fi V kAI . 1 "d" r·ğ··. mek ve tetkik eylemek ve §aftname vem ve ename ııf Bir dostum bana yasıyor: Ondan evel de, bir kaç ma- caklar. - Bir dost.» rakı~ almak ısteye eı:ın e a ıa e a etı evazım mu uru u kasa şartnamesini almak üzre Ankarada Sular Umuın ıeıi "Felek! nasız sual sorarak, Mcdihayi * * * ne mur~a~t fyleme~en. l d ah ld • üzre 'maUI. JUğiine ve İzmir Su İşleri Müdürlüğüne müracaat eylem~ Bi.tm semtte (Çamlıca einn) ko şaşalatmıştı amma, o zaman, . A . . .. .. . 3 - a P er. mu ~ve ename e mu~azz. 0 u~ 1 
- 3-Taliplerin Hektar başına teklif edecekleri fiatın iki " 

Ve 

tın 

ınc 

ıu yolunda hava gazi fcnc~lerl nr, k dın b h . t . Bır daha Kamılin yuzunü tm cins ve nev'ıne gore beher metresıne fıat teklif edecekler ve h k 1 d b dan h ıl 1 k b d 1. muhanunenin •• ıı~de L ora cm d en e ~ . . gormedı. Ondan yalnız şu me - teklıf edilen fıatlara gore as o aca ınşaat e e ırun yuz ey~ b • kd d t . t kkate mektuplarile ş 
dakl ı•kt d ctcnvırab rcıı- genr a , una e emmıye 1 .. . k . . . .. h tl 1 k · b d 1. · .. d _,.. e tara ar m as o aca e e ı r- illaki mi alıyorlar. Buraya kadar itt• gay- vermemışb. 

1 • • . akk te · te kil edecektir uçugu mı arın a emına ı muva '!tJJİ ri tabiilik yok, lakin bu fenerler ge- Halbuki bir ay sonra Kamil tubu a dı · . buçugu temınatı muv . a Y! ~ .. • · sinde gösterilen evrak, vesaik ve teklif mektuplarının ye cc delil gilnd!lıı: yanıyor ve geçe do- maskesini tamamile att· «Senden nefret edıyorum. Be- 4 - Ankarada Nafıa Vekliletı musteşarlıgına makbuz muka- kilrde t 14 ten evel Ankarada Nafia Vekaleti Miisteşal' p,,., dokus buçukta aönüyor. Ne der _Neden dün gece Lu~fi bey- nim aşkıma layik _olmadığını ~ili_nde tevdi olunac~ .~eklif mek~~plannın balada m~zkilr:.o:r~eş makbu~a~ukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. ....,/ &in bu 1..,1 .. ~ 
1 

b k d . , B . 1 , anladım.» nruevel 929 pazar gunu saat on dorde kadar kabul edilecegı ilan 
Bana kalına bu fenerlerin &fuıdllık d~' eşk ered ansketltkın. endı~ e Mediha mesuttu. Nihayet olunur. B k ~ 1'oter'11's\1'ksal ı'la"nı yerine gece yanmnını temin etme ort ere ansa a tın, o a ıs- . d UJU n ;\ 

~~~Tı°a~~i!~c~;~;t:;~~~== ~::~~~~-~!::::;~ :~:::~ :::::ş~:; g::ı:~ Bn'"yn"k eu ı·sıerı· nın"nakasası Nafia Vekaletinden: daha kolay olur zannındayım 1 S ldıny ? B kaşları çatıldı . C) 
ÇAKIYOR AMAi b da ~e ~:~~k? or musun u O da, Kamil gibi fazla aşık N f" k"} . • d Bursa vilayetinde Nilüfer, deliçay ve tevabiinin dd'i , ba~:"~~fı.!!r ı~J.~!ı:k: _Ne demek olduğu meyc!an- olmağa, onu fena sevmeğe baş- a la ve a etın en : ratı ile se~e batak?~mm kuru~larak Bursa o:v~sınm i;::' trlklenmlt bu!u:W- mu~ı~ t~te.~ da. Senin her önü~~ gelenle _kur l~ış~i· i ba mdan atması I - Eskişehir ovasının sulanması maksadile Porsuk tevabiin mnınd~ vu~u~e getınlecek ameliyatın p9 t~evel !arei çalı:tırıyordu ıçunızden hırı dedı k1. yapmana tahammül edemıyo- ut Y de, Ş . .. . d k.. K dili" k"' .. kınind K d'lli martesı) gunu saat 14 te Ankarada nafıa vekil.etınde i - Çakıyo~ ama yağdığı yok kil rum Seni herkesten kıskanıyo- lazımdı. de~ Sandsu uz~rındiel akınHve . anB ıdiolyut"kyaf Ha 't ~n ı iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya koll Ayyaılardan biri ilive etti: · . Amma nasıl? bogazm a tesıs e ece azme en s ı şa ve an aı mun 1 - O da benim gibi çakıyor! daya· rum. Ba~.kalany~e dans etmene Ona da, başka biri ile mi iha- tazama ~.ve projesinin tanzimi ve zem.ın~ tatbikile inşaatının şt~~eli atın bedeli muhammeni (üç milyon lira olduğılp namadım: . . . . . ~h~ul edemıyorum. Sen be- net edecekti. Lutfiden kurtul- ikmali amehyatı (25-9-929) Çarşamba gunu saat 14 te Ankara- . y akk t kdan (225 bin) liradır Ameliyat~ - Yook, dedımla' aenın gıbı değıı~. nımsın. mak için başka birinin de mi da Nafia Vekaletinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı teınıd ~~_1:.almuvdil aketı.ını . "-n r~kmca su ruyoraun, o maa e- Canım çocukluk etme yal , . .. im ne e uuu e ece r. . "" s- - • - • ı ak ' zarf usulıle munaka.;aya konu uştur. · • f · · vo '4:f ıulanmıyorl FELEK nız seninle dans edemem. Her- metresı o ac tı. . . 1 . f İn b d li .. (300 000) li tahmin dil- 2 -Mukavelename ve şartnam~ ~mumı ve ennıyı ~~ı 

1 tlep!Oer mfisabatası 
Yalovanın imara 

, , Bundan başka bır çarcı hal stıkşa ve. şaat e e umumısı ' ~a .e fiat cetvelile münakasa şartnamesıru ve mevcut projelenı". kes ne der. K~ ne der. . . bulamadı... Peki amma, bu diğindc:n temınatı muvakk~.te mıkd~. (2250~) lira~ı·. İs~kş~f mek ve teklifname suretile münakasaya dahil olabilmek içil',,ı - Ne derse desın. Ben onu böyle çorap söküğü gibi devam ve proJe beş ~y zarfrı:ıda vuc~~e getın~ecek ınşaat ıse pro1enın "bi vesaik ibrazi lazım geldiğini öğrenmek isteyenler AııJc.V.-• ~a kıska:yorum, asıl onu kıs- edip gidecek miydi? tasdik ve zemıne tatbikından ıtıbaren bır sene zarfında ıkmal o- fsuıar umum müdürlüğüne) ve Bun;ada su işleri müdürlil
1 anıyoru · ·; * * * • • lunacaktır. . • . . . . ve bedeli mukabilinde evrakını almak isteyenlerin de NaJİ 17 nei haf.tan~ dörd_üncülüğünü _ . . _ .. . • 2 - Mukavelen~e ve şartnameı ı:n:ıumı ve f_enruyı ve sılsı- kaleti levazım müdürlü"üne müracaat etmelidir. . . Galataaaray lısC11ınden Bulent Ef. ka· Kamılın kıskançlıgı heı gun Kendınden uzaklaşmaga ba~- lei fiat cetvelile munakasa sartnamesını ve Teklifname suretile Ank d N f kA1 f .. t 1 - kb kabl ' zannuıtır. Yan tudu!'. .__ . G . biraz daha arttı, her gün biraz !ayan iffet ve namusun arka- münakasaya dahil olunabiıılıek için ne gibi vesaik ibrazı lazım d" a

1
ra a ka ıaklvfe a e 1ı mbus,~dşar ıg~ m(al

9
utz n;ıu.e~~ Bu haftanın en mübım ha,,.,n azı d h k b 1 tınd 1 ·· 1 1 baktı O . . . ... k . 1 Anka da S 1 U M .. d .. tev ı o unaca te ı name er aıcı a mez .. ur eşruu tııı'.i Haırctlcrinin emir ve İf!atlart ile Ya- aAa aMa ad~thı · h . s ankyaş ı ~~z e~ ed. 

1
· n- geldığını ogrenı;ıe ıste?'~n er ra u ar. mum u u~- cumartesi) 2'ünü saat on dörde kadar kabul edileceği ilin !!J:9 lova'nın sür'atk im~rına başlanması, rtık e ı ann;ı e~ şeyıne lann ıymetını şım ı anıyor- lüğ~e ve bedelı mu~a~.ili~~~ evr~ almak ı~tc:yenler Nafıa -·· ~7 - • "bu müstesna yenn Avrupanın en kanşıyordu. Tehdıt ediyordu ... du. Vekaleti Levazım Mudurlugune miiracaat etmelıdırler. Naf 1 a Veka 1 etı n den . mühim au ••birlerine muadil blı ae- Kocasından, hiç bir kaba mu- Nakleden 3 _ Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlığına makbuz mukabi • viye_y• yilksc.ım ... inc ~t'i ~~rar veril- amele görmemiıı olan Mediha, SELAMI iZZET linde tevdi olunacak Teklifnameler balada mezkur 25 Eyl01929 . . .. .. ~ m:"'d~r. Bu ımar kcyfı_Yetının ehem· Çarşamba günü saat 14 de kadar kabul olunacağı ilan olunur. 1- Burhanıye ıle Ho~unlu arasında bu~~ Men~e~el 

F~~7ı~:~~~i~~-:~i~::E~ BuJUk su iqleri istit~aı ilanı Bn"yn"k ~ll ı·sıerı· ı·sıı·ksal ·ı·ıaAnı- =-:ıaı:~a:;~:ı~:;:e ı;ee~~r:~ü~~i~s~.e:;;~~~ •etimiz gelecek seneden itıl>arcn ~em Y Y ~t 14 te Ankarada N~fıa vc:.kaletınde ıhaleı kat ıyesı ıcra e ıek•tiınizdc kaldıktan ba,ka hançten Nafia vekaletinden: t uzre kapalı zarf usu1ı1e munakasaya konuımugtur. ~ do sevgili memleketimize para gele- . . .. .. . _.. • • .A. • 2--Evrakı keşfiye, proje, mukavelename, prtname v• ~ cdı, Yalova Ş.arld Avruparun ~u ve 1-Hududu_fen~t prtnamc•ın.c mer Adanadasuışlerl mudurlüç_~.e Nafıa vekaletınden. mikdarmı müşir cedveller ile münakasa l}artndmesini v~-~ tonu~ tehn olaca.ktır: Bu medeni rbut krokıde ırae ve tahdıt in- ve Ankarada sular umum mudu- • ve teminat mektuplan numune1erinin görmek ve m~ıe' :. ~ı:3dt m~zaf~cnyeti de Gaıiml· iman Adanada Berdan havzai rlüğüne müracaat eylemeleri. Susığırlık havzai meyahiyeainde Sulama, kurutma, men'i ha- dahil olabilmek için ne gibi vesaik ibrazi lazım geldiğini ~ :ı_~~ı ;(}~t:;· HABER meyahiyesinde su işlerine ait 3 - Taliplerin hektar başı- sar ve nehirlerin kabili seyrü sefer hale ifrağr zımnında yapıla- mek isteyenlerin Ankarada sular umum müdürlüğüne ve V':J Dahili bu mühim haberden ba~k.a, kat'ı istikşaf ve buna müstcni- na teklif edecekleri fiatm Kırk cak istikşafat ve işbu istikşafata müsteniden projelerinin tanzi- de su işleri müdürlüğüne ve bedeli mukabilinde evrakınI ,ısı;, bu hafta harici iki mühim hadlıc de den projelerin tanzimi 27 teşri- bin hektara darbından hasıl ola mi 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat 14 te ihalei kat'iye- isteyenlerin Nafia vekfiletı levazım müdiirlüğüne müracıı't nazan dikkati celbetmekten hali kal- aani 929 Çarşamba günü saat14 cak bedeli muhammenin yiizde si icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş- Iemeri. . _14~ ma~. · · . . . d .11 te ihalei katiyesi icra edilmek yedi buçuğu mık.darında temi- tur. Taliplerin yevmi mezkurden evel mahalli ameliyatı görmek 3-Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre iıJlı"'" ~ 1e::ı:'a~ıı;;;1~~c!~ın~~:;'u.•te e;.~I'~ üzre kapalı zarf usulile münaka- natı m.uvakk~te ~ektubile şart- ve tetkik eylemek v~ §~~: .~e mu.~velenamelerini ~ak üz c_ins ~e ne~ne göre beher metrosuı:ıa fıat tekli~ edecekler~~ ile Yahudiler araamda ka:ıh müsade- ıaya konulmuştur. namesınde gostenlen evrakı, ve re Bursada Su İşlen Mudürlugune muracaat eylemelen ve Hek· lıf edılen fıatlara göre hasıl olacak ınşaat bedelinin yüzde melcrin devamıdır. Zeplinin havai bir 2- Taliplerin yevmi mezkfi- saik ve teklif mektuplarını yev- tar başına verecekleri fiatm 60 bin Hektar ile darbından hasıl çuğu teminati muvakkateyı teşkil edecektir. ~ Tran8":tla~tik gibi eih~ru dolatmaaı rden evel mahalli amellyati gö- mi mezkilrde saat 14 den evel olacak mıkdarın yiizde yedi buçuğu mıkdannda teminatı muvak 4- Ankarada Nafia vekaleti müsteşarlığına makbuz ıll 6 / mcdcruyetin. em~lıriz bir zafc~ oldu- nnek ve tetkik etmek ve şartna- Ankarada Nafia Vekaleti Müs· kate mektuplan ile münakasa şartnamesinde gösterilen evrak ve linde tevdi olunacak teklif mektuplarmm balfi.da mezkGr 1 1 ~~m~n:':dır.;"a:'tink~~~~ me ve mukavelename ve müna- teşarlığına makbuz mukabilin- vesaiki yevmi mezkilrde sat 14 te Ankarada Nafia vekaleti Miis ifil 1929 perşembe günü saat on dörde kadar kabul edilecdi öıtecnn ... ~ cihctfıc che:!ı :tlidir. kasa şartnamesini almak üzre de tevdi eylemeleri ilan olunur. te arlı" a tevdi e lemeleri ilan olunur. olunur. 

Vallahi kendim hiç amma köy- Osmanlı ordusunda nefer en İnllftn gözü bundan öte~ini radayım hanım. Şuradan ııura- ğım •. , ~' deki göbeller ne olacak? .. Ya- aşafı tutulan insandır. Hele hl- gönneğe dayanamul ya adımımı atmam. Hamra babanın yaJJJO' ~ mı öbürgün bu yavrular bulut zim alayın gürcü kumandanı • • * Ve .. Hoyrat kadının ne söy- kuş tezliğile girdi. Onı.ıtl o~ gibi her yana yayılacaklar. İf ilk önce: - Geldin mi gene sen?. liyeceğini beklemeden yürüdü ğini yapabilmek, yap~k "' kötü gidiyor amca ... Kötü! - Beygirlerden ölen var mı?. - Fenamı yaptım? Babama merdivenleri çıktı. mak, cana öyle bir fer.ıııı:'..oı9 Osman: Diye sordu.. Nefer ondan fırancala getirdim.. Onun bir tek kayguau var: rlyor kil Dosdoğru ~ - Geçti Bor'un pazarı .• Sür sonra sırada gelir. Fakat Türk Feleknaz, sokak kapısını hld- ölümcül babanın son an:usunu başına gitti. Tekrar etıi' ~~ eşeğini Niğdeye . . . neferinin bu mantığı ve seziıjl detle kapattı, suratını eğdi; kö- yerine getirmek. Yoksa evde - Baba, • BabacığıJll • • • Der gibi elini salladı: ıu; özlü değildir. Ancak daha tü kötü, söylendi: kalmış kalmamış. Hepsi bir. • . . , • şey olmuşlar. Kuru .. Değnek gİ• - Ülen Osman bu gerez d.e - Biz şu kuş aldımızla işin uzun konuşmalarına imkan kal- - Gelemez olun. O da bir Zaten kalm&L Baba öldükten - Baba . . • . ~J: bi, etsiz cansız bir şeyler. Yürü- ekmek alamazsak galan geben- nereye varacağını görüyoruz da madı. İshak çavuş: türlü geberemedi ki 1 1 sonra evde bir iki bohça eşya- Babadan hiç cevap ~ roeğe takatleri yok. Bacakları rir giderük ·.. baştakiler akıl erdiremiyorlar - Ülen Osman dur hele... Hamra nefretle kadma baktı, dan başka neyi kalıyor ki?. A- Dalgın uyuyor ve uzun. ~~ 'Jirbirlerine dolaşıyor, ve .. biri Dedi.Osman . . mı dersin İshak? .. İt gibi hep- Dedi. Tüfeğine dayanarak bu şom ağzı tıkadı: naysa kendisinin değil, evse bir nefesler alıyor. Genç kll ;JJ4' ötekine destek olarak yürüyor- -Ge~edük. neyı_nuz kal- sinin aklı erer amma anyan so- yerinden kalktı •. Yürüdü. Ar- - Niye ölsün babacığım?. tahtasında bile alaka11 yokl ihtiyar babayı göğsünil .,,61' lar. Bir kaç gün daha yaşarlar- dı?. Beklıyoruz kı §U bır sıkım- ran yok! Sanki bizi ana doğur- kasından: Sen ondan evvel ölürsün inşa!- Onun hayatta tek bir ümidi ola- ran bütün sevgiyle aınınd >a çok iyi! lık canıma da çıksın • • . mamış 1 Bize Fırattan kelekle - Ne o be? . • lah. Allah sanki bu cinayeti se- bilir. O da Hasan'ı. Onu tekrar tü. Ve .. Seslendi: Hastane çadırının önüne ka- Cevabını verdi ve ilave etti : darı gelecekte bulursak yiyece- Diyen Osman seyirtti. Beı nin yanma mı koyacak zannedi- bulabilmek, onunla yaşamak! - Baba .. Baba.. ~I' dar geldiler. San benizli köse- - Aha Enver pap bıldırcın ğiz. Elin gavurlarına bak .. Bul- on adım attılar; İ8hak sevinçle yorsun?.. Amma nerden bulacak, nasıl Gene cevap aıarnayınc:ı. ~ men nefer : eti ile kendisini besliyormuş. dukları önlerinde bulmadıkları baiırdı: Yılan suratlı kadın yumruğu- bulacak? İki aydır ki bir tek sa- ka korka elini gitiirdl. - Yoruldum gayrı.. Gidemi- Düşünür mil ki Oımanla İlhak arkalarında. Hem ne diye bura- - Osman karga ölüsii... nu sallıyarak kızcağazın üzeri- tırmı bile almadı?. başlarına dokundu: .
8.el •eceğim... burada yedi gündür bir arpa ta- larda telef olup gidiyoruz?. Ve .. Bir an sonra ikisi bir- ne yürüdü: - Kim bilir nerde?.. - Baba .. Baba. ~it t Dedi, yere çöktii; öteki nefer nesi bile görmediler. Öleceğiz Baksana içimizde bir tek arap den bu karga leşini ellerine ge· - Şimdi seni öldürürüm 1 Ha- Diyor. Zaten onu acına acına ğin fırancalayı getirdırll ~ ~ le : be İshak çavuıı ölecefiz. Hem- uşağı kaldı nu?. Tüfeğini ka- çinnek için yere kapandılar! di defol evimden.. sürükleyip eve getiren de ney- Bir kaç dera daha~ 111'~ - Sahi ben de yorulmuşum ... de aç beygirler gibi Mğüre bö- pan kaçtı! Yarın Anadoluyu, Efer, di..sleri ~ldar da tekrar Zavallı kız korkuyla geri çe- di? .. Bir baba ve bir de Hasan ğırdı. Gözlerinden de ıpot :I Diyerek arkadaşının yanına ğüre öleceğiz. bizim köyleri de dü~man basar- o kapandıkları toprak üzerinde kildi. Fakat cevapsız bırakma- değil mi?.. yaş akıyor. En çok k tıı'! \ömeldi. Bir kaç saniye böyle İshak çavuş boynunu büktü: ıa onlan kim önleyecek?. SaÇI do,rulabilirlerse bu lqi yolup 1 dı: .•.. , , •••.•• , ölüm. Biliyor ve şü~~ i:eçti. Biri öbürlinli diirttU: -· Bir •eY defil Osman. bitmedik yetimler mi?.. cUn diri yiyeceklerdi!. 1 

- Babam yaşadıkça ben bu. - Baba,. Baba.. Babacı- 81 

AŞKGONEŞI 
Etem izzet 

"Milliyet,, in edebi tefrikası : 25 
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MILUYET PAZAR ıs F:YLCL 1929 

asan kuvvet surubu 
' 

Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem, sıraca 
ve kemik hastalıklarına nafidir. 

HASAN ECZA DEPOSU 

rı iLAN 
dır ~5tarıbul Tramvay ~ırketi biletçilik vazifesi için talip aramakta-

' 

~u· u Vazifeye tıılip olanlar <.-Uma ve pazar günlerinden maada her 

n sabahleyin saat 9 ile ı 2 ara,ında ve akşamları saat 15 ile 1 8 

.nda Gaiatada Hayneman hanında ~irkctin Hareket kalemine 
~ uracaat tdcbilırler. 
~ Bıittci l k . 

ı' 1 _'. •. o "'.a · ısteyenler atideki şartları haiz bulunmalıdırlar: 
1 urkıye tebaasından olmak. 

2-y . k. 
3 _ ~ı }:ırmidcn fazla ye .ıo dan aşağı bulunma 

ol _ Askerlık vesika:ı yolunda olmak. 

e b' Yem harfler ile okuyup yazabilmek v e hesaptan imtihan 
re ilınek. 

ttuı5 - Hizmete girme7.den evvel tıbbt muayene neticesinde sıhatte 
Unduı... b 
~e eyyun e}lemek. 

Enzarı ammeye 
k lltubterem ehalimlzln sıhhatini nazan ltlbare atarak fev· 

aı ade dikkat ve itina ile lflemeğe bafladığımız ve ııhhatlnl 
&tven 

ve koruyan münevver halkımızın mazhan rağbetini 

8
Çok az bir zamanda kazandığını ispat eden fevkalldo 

•• •• uyuk ada rakısının 
tördutu ŞIRAK teveccühten dolayı fl mdiye kadar firmuı 

altında Çıkarmakta olduğumuz KONYAK VOTKA 
Ve ROM u da ba dema BÜYÜK AD'A llrmuı 
tında 1 ... P Yasaya sevkctmekte oldıığamuzn muhterem ve kıy· 
... etıı nın. . . B .. ;;terllerlmlze arz ve devamı teveccUhlerınl rıca edı;rlz. 

11ııı. DYDKAnA MÜSKİRAT fabrikaları 
~111 11111-Beyazıt sokak numero (3!>-37) Tel. Beyoğlu 1240 ~ 

c·· ~üınrüKler ınu~af aza ınu~nrlfi~ün~en: 
ıtıakı ~lllrük ınıiafaza mcraklbi için rmib:ıyaa olunacak olan 18 ton 

l\J Ya~ kapalı zarf u.;uJiyle münakasaya konulmuştur. 
ıııuna~kaoa kanunundaki şerait ve: evsah hai7. bulunan taliplerin 

llliinalc gtinunden en·el şartnamesine: ittila husulundcn >Uııra 
CtkJir "'

11 
gtinu olan ı 6 eyllıl 92Q pazartesi günu saat l.ı,5 te 

ıııut ıntktupları ve dipozito akçderiyle birlikte muduriyctimizde 
CŞeklci] k 
~-- oınısyona muracaatiarı. · 

Şıırk dl 
Şarkı lb rın!n ıuzel gözlerine letafet babş ve 30 senedenber 

a ve hllbassa Mısırda hanımların seve seve istimal ettiklellr 

..\vru -
t•kdır Panın en bQytık sergilerinde altın madalyelerle mazharı 
~e llrı 01 mııstur.Flatı 60 ve yedeği aynca 20 kuruştu r. Her eczane 
~at mağaalarında bulunur. 

~\~letdemiryolları -·e limanları umum~~~~:~ 
tın. de •hır • Konya baıcı üzerinde Çekürler im.syonu civarında 91 inci 

k&..aya t"' taş ocağından çıkarılacak 5000 m3 balast kapalı zarfla müna
'' onınu•ıu "''Un k ' r. 

l1:ı ı~ ~a 22 eyli.il pazar günü uat 16 da Ankarad• Devlet demir yol-
~liına~IIld~ Y~pılacakur. 

!~nı 'Yru uııa ışıırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
"'<1rııt1ır. günde saat 15,30 a kadar Umumi mfülilrlükt kalemine vermeleri 

'r,. 
~~~~lcr rün!kau şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada, :\luha.sebe 

~~ ~e;~J~ll;;~;u~;;ı;;;~~;~; w;;;;ın~en 
.ıtlcu rdarpaşa ·Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarında 5-1 ·200 

4<Joıı ın. de vaki t~ ocağından çı anlacak ııooo m 3 balast ve 

~1 .ııı 3 blok kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. 
detııirunakasa 22 Eyllıl Pazar günü saat 15 te Ankarada Devlet 

'' Yol!an . d • , ·•ıunak 1 areslnde yapüacaktır. 
•nı narı· asaya i,tirıık edeceklerin teklif mektuplnrını ve muvakkat 
oıııinc arını ayni günde saat 14,30 a kadar umum! müdıirlük ka-

lau Verınelcrl IAzımdır. 
lı'~ler nıunakıısa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada, 

1 r\ e da..rcsınden, Istanbulda Haydarpa~ veznesinden ted~rik ede-
'Z., 

~--~~~-,...-~~~--~~~~-
1'. a iLAN 

d6rı lı.aİ l\\. M, Matbaasının bir senellk ihtiyacı olan berveçblzlr 
1
trtn bu tııı klğıt kapalı zarfla münakasaya vazolunmuştur. Tallp· 
8 tıar1 " lıusustatı şartnameyi gllrmek ıçln U. Kltıpllğc mllraca
~arıı811 e lhaıe günü olan 211 • 9. 929 salı gOnO saat 14 de kadar 
1ln oı un ı idare amirliğine teslim ederek bi r makbuz almalan 
· nur 

2so ._r 
140Q op Gazete klğıdı 114 X 82 
IOQ " ,, ,, 57 X Si 

50 " Birinci hamur klğıt 63 X 95 
.... _ " ınce civa n ,. 57 X 82 

ıı fü~~al ve i~linıai ııınavenel vekalelin~en 
•ıene eda 

y 1 
t vl evlerine muktezi (68) kalem lllcı kapalı zarf usullle 

rıııı &un:a k~nulm~tur. lilnııkau müddeti 30 ağu>tOŞ tarihinden itibaren 
hu ılu r. Zarnar eylıllün 18 ioci çarşamba gün il saat on beşe kadar 
' et ur 1 •llpiarln şcrniti anlamak üzre şimdiden sıhhat ve içtima! 

ve 
1 

Velı.~Je[j içtima! muavenet umum Müdürlüğüne ve 1 tanbul 

~~-ı müJı.rlı.;;une müracaat eyle-neleri ilin olunur. 

}{AR.ON Alman kltaphane 1 
Beyoğlu Tunel meydanında 523 

l\1ÜHİ.\ı1 HABER 

İdare - Sanayi - Ticarethaneler 
Sıcakların devamı münasebetile 

şehrimiz sinemalanrun açılması geçik 
miş olduğundan ''NESTLE etiketleri 
büyük musabakası" keşidesinin ayın 
1 l inde değil 25 inde yapılacağı ha
ber alınmıştır. Nestle Şirketi keşide
nin icra edileceği sinemayi ayrıca i~ 
lan edecektir. 

Vefat 
lstanbul ticaret ve sanayi odası 

reis vekillerinden Habip zade 
Ziya bc:yin oğlu ve Hukuk fa
kültesi reisi Tahir Ye Kocaeli 
meb'uou e!Ahaddin beylerin ye
geni SelAh bey henüz beş aylık
ken üful etmiştir. Yavrucağızın 
cenazesi dün pederinin B~ikt~ 
taki hanesinden kaldırılarak Ka
raca Ahmettcki ailesi makbere· 
sine defnedilmi~tir. Kederli aile
sini taziye ile sabır ve afiyet te

Tenvirat Faaliyetin en nafiz amilidir. Kıt yakıa,ıyor, tenvirat tesl 

salınızı m uayene eltirinlz ve en iyi randman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

Eyi tenvirat e• .,.nı kuvveue,dir •r, m u, ter • c••b•der • • ,ıer •ç•n ey• 

bir muhit açar. .. .. .. 
Elektrik firkati, idarehane, sanayi ve tlcarethanelerln emlrlerlne tenvirat mUhen

dlslerinl amade tutmaktadır. Bir telefon Uzerine bunlar derhal çaj)ırılan yere giderek 

MECCANEN icap eden her ' eyi yaparlar. 
c it ri7_ 

Bu ziyaretten m evcut olan e lektrik aletlerlnlzin d e muayenesini temin edebilirsiniz. 

Eğer traş olduğunuz 
bıçak kesk in ise - asu?e 
bir surette traş olabuır-

SAT • 
1 

siniz. 
Gftlent b1Ç11kbrı Shetfitld Qe

Utindcn mamUl, ke .. kin yazto ve 
pek !>a~lamdır. 

Yola çıkmazdan evvel bunlar
dıu blı paket a\m.a.nlzı derhaur 
cditı.lı. 

Tesisatı Elektrikye Türk Anonim şirketi 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar 
Metro han, T ünel meydanı, Beyoğlu - Elektrik Evi Beyazıt Istanbul 

Qi11ette 
HAL JKRAZI 

Namile açmış olduğum idarehane
mın tahsildarlan olan Beyoğlunda 
Kurtuluş caddcsi~de 229 numero-. 
lu hanede ikamet eden Tomas Çilin
giryan ile evliidı manevisi Allons 
Kaftancıyan efendilerin muameJcit ve 
hesabatmda görülen yolsuzluklardan 
dolayı vazifelerine hitam verilmiş. 
Badema müşteriler taksitlerini doğru 
dan Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
191 numerolu idarehaneme teslim ey
lemeleri ilan olunur. Halk İkrazı ida
rehanesi sahibi. 

Cüzepe Marilyano 

I LAN 

Kapalı çar ıJa divrik sokagmd1 50, ~2. 54 l\o 

,, " " ,, 45, 47 • • 
• • takkeciler sok~ında 2'2, 24 • • 

Vilayet ôaiıni encüıneninôen: 
BalAda muharrer enılfö husu.iye icara >Crilmek Ozre 22 eyltll 929 

pazar günü sa;ıt on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encü
mene mUraca:ıdan. 

VilaJel ~ainıi encüınenin~en: 
Bedeli k~fi bin Jırallan ibaret in unü şehir yau mektebine yaptınlacsk 

yemek sobası 22 eylül 929 pazar ,;ünü saat oıı bire kadar mimakasaya 
konulmuştur. Taliplerin cı:cümene müracııscları. 

Yilaıeı ôainıi encünıeninôen; 
Bedeli keşfi sekiz yüz eksen sekiz lira elli altı kuruştan ibaret Kalitarya 

mektebi tamiratı 22 eylül 929 pazar günn sanı on bire kadar münakasaya 
konulmuştur. Taliplt-rin encıimcnc miıracastları. Bir deyni mahkumbihin temini isti

fası için mahcuz ve furuhtu mukar-

~~~d;:~~~E:i~~!:~:~~;:;~1:~ GalatasaraJ lisesi ıııü~OrlO~ün~en : 
tı iki oda bir taşlık ve kömürlük ve 
mutbah üstkatta bir sofa iki abdest Lisemize kaydolmak arzusunda bulunanların namzet kayt mua-
hane bir ufak bahçe ve bir kuyuyu melesinc buşlanılml~tır . 

müşt~mil hanenin on oltıda üç hiss•- Müracaatları istidaname ile olacaktır. Merbutatı şunlarcjır: Hüviyet 
si mevkii müzaideye var olunarak be 
del müzaide hat liiyıkındagörillemedi cüzdanı, dört fotoğraf,~ı ılnıühaberi ve mektep şahadetname·! veya 

ğinden on beş gün müddetle m_üzaye tastiknamesi namzet kayt muamclesil9Eylülde kapanacaktır.Bu sene 
denin temdidine karar verilrnış ve ki 
2 ı 10 929 Çarşanha günü saat 15 te ilk kt>ma,birinci devre: ile Huariye nehari talebe alınmayat'aktır.Es -· 

ihalei katiyesi icra edileceğinden kı- nehari talebelerin hakları bittabi mahfuzdur. luamelel kaydiye Cu
ymeti muhamm~nesi olan l50 lira?'? martc ·i, Pazartc;i, Pcr~embe p;ünlcri s?at I0-12 ve l 4-16 ya kdardır. 
yüzde on nispctınde pey. akç~nı Ü l 
müstahiben Sultan Ahmet ıcra daıre- cret er 
sine 928/ 479 dosya numcrosile müra- Leylller için 400 nehari yemekli· için 120 liradır. Üç müsavi 
c.aatleri ilin olunur. k h Jd · 

taksitte alınır. l\kmurin hu uk ve imtiyazını aiz o uğunu rcsmı 
z A r 1 : Kılıç Ali paşa as- vesaik ile teyit H tevsik edenler zabita mütekııidln çocukları ve 

ker!ik şubesinden aldıp;ım askert eytam mllll:jL alan efendilerin ücretleri yüzde yirmi tenzi!Ata tabidir. 

v~sikam ile nufus teskerem ve Yemekli nehariler hundan mıi>tcfit olamaz. 
kazanç vcrği i makbuzu muh. d 
tcvi cüzdanımı zayi ettim. Yeni· Leyli talebeden kardaş olduklarını mahalli meclisi i arelerinden 

!eri alınacağtndan zayilcrin hük- musaddak mazbata ile tevsik edrnlerden birinci. inden tam ikincl-

mii yoktur. den sülusan üçüm:üden nısıf ücret alınır. 

Galatada Bayazıt mahallesin- Eski talebe 
de Topçular caddesinde 290 7 Eylülden itibaren eski talebenin tecdidi kayt müamcles!ne haş-
nümcro mahallclılci Kon5tAntin ]anılacaktır. Jkmal imtihanlarına ı 5 Eylül 929 ve yeııi talebenin 

oğlu Dimostcn. imtihanlarının icrn ile sınıflarının tayinine ve kabulu kati mumame

Tulumbanız mevcut olsa bile 
bütlln tulumbalarla mükemmel 
aurette kullanılabilir. 

lıdmal etmıll11lnlz. 

Standırd Oyil luınpaayısınıo 
mamulAtındandır. 

BllcUmlc ecza depolariyle 
eczenelerde ve başlı~a bakkallye 
m~ğazalarında satılır. Toptan 
satış mahalli: lstanbul Reji han 
No 2-3 Veni postahane arkasında 

lesinin ifasına 30 Eylülde mübaşeret edilecektir. 

Leyli meccani 
ilk kı;ma leyi! meccani alınmıyacaktır. 
Orta kum ıçin 915 numaralı kanun mucibince sıhhati tam ve 

zeki ve çalışkanlığı mektepten alacağı ve;ika ile sabit ve orta tah· 

sil tak.ip cdemiyecek derecede fakir olanlardan musalı;ıl::a ile alın.ı 
cakur. :'llüsavi derecede kazananlardan şehit çocuk! n ile yerimler 

tercih olunur. ;\lıısabakıı imtihanı 2 l Eylül Cumam: 1 günu sabahı 

yapılacaktır. Ve nıtice Per~cmbe günü alı\kndarana tebliğ edilecektir. 
l\1ektehlmizin iki kı ınından ve ihzariden birinci devreye terfi 

eden leyli meccani talebe dahi bu müsabakaya iştirak edecektir. 

Etmediği takdirde meccanilik hakkı sakıt olacaktır. imtihana saat 
dokuzda başlanılacaktır. Ve başlanıldıktan sonra gelenler imrlhana 

iştirak ettirilmeyecektir.Kazananlar idarenin vereceği. numune vecbile 

bir taahhümame vermek ve memurinden m!adası fakrühallerini ına

bal .i meclisleri idarelerinden musaddak mazbata ile tevsik etmek 

mecburiyetindedirler. Mektebin küşadından ev el hiç b ir talebenin 
mektepte ibate ve iaşesine imkAn yok.tur. l\1ekt~bin tarihi kü,jadı ayn
ca ilAn edilecektir. Yeniden alınacak leyli talebe yatak, karyola ve 

1 evazımını tedarik edecektir. 

Şişli T erakki lisesi müdürlüğünden 
ı - • 1ezunlyct imtihan lan : Tarih zümresi;ıden ı 5, tabil 

ilimlerden 21, fi7.ikf lllmlcrclcn 'l-1 Eyllilde yapılacaktır. 

2 - Diğer ~ınıfların yoklama ve ikmal imti hanlarıda 2 l Eylülde 

ve tedrisata da ay soa,,ııda ba !anacaktır. Alakadar taleçcnln bu 

tarihlerde mektepte btılu·ımaları. 

Istanbul Maarif müdiriyetinden: 
Kütüphanelere muktezi 218 r,eki olanlann 21/Q/929 Pazar günü Def. 

odun münakasaya vazedilmi;tir. Ta- terdarlıkta müzayede ve münakasa 
rihi ilclndan itibaren 1 S gün sonra iha komisyonuna müracaat olunmaları i
lei kat'iyesi icra lolmacaktır. Talip liin olunur. 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları 
Umum müdürlüğünden: 

Pazarlıkla imal edilecek olan bir adet patalyarun ıeraiti fennlyeslni an 
1 lamak üzre fabrikalar umum Müdür lüğüne her gün müracaatlarının il!n 
ı edilmesi rica olunur. 

Daktilo aranıl ıyor: 
Istanbul 

luğundan: 
kırtasiye deposu baş memur

/ 
Dolmabahçe kırtasiye deposuna altmış lira ücreti şehriye ile b!lmilaabeka 

bir daktilo tayin olunacağından t•llplerln önümüzdeki çarşamba gilnü saat 
14 de depoda i pan vucut etmeleri. 

- TÜCCAR ve BANKA_ 
MEMURU OLMAK İÇİN 

Çar~amba ve Cumartesi günleri saat l 5 ten 1 7 ye ve 18 d~n 
20 ye kadar iki sınıf açılmıştır. Malômatı tücariye, ilmi hesap 

ve u:<uli defteri, Baslta, Mlizaafa, Pakradumar, Amerikan usuli 

ve Banka mu~mel!u 4 ay zarfında kılmilen tedrl~ olunur. Son 

imtihanda mı:varfak olanlara muhasebeci ·ehadetnamesi verilir 

ve iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler başlamak üzeredir. 

Programı meccanen almak ve kaydolmak için Çıırşıkapı tram· 

vay istasyonunda .Amerikan Lisan ve Ticarl't dershanesine mü
racaat l lususl dcrsleNahi hbul olunur. 

Müdurü: .Ago •• 
••ÇİÇİS 

KAZ~IİR TİCARETHANESİ 
Sultanhamamında Hacopulo hanındaki Şirketimizin feshinden sonra 
Sultanhamamında Yeni cami caddesinde 6 nörmrolu mağazayı 
icrayı ticaret eylemek üzre ktişar eyledl~imizl do5tlarımı7.a ve eballi 
muhteremeyc il:\n ederiz. l\lüşterilerlmlz erelki gibi en alt kuınaş
ları ehven flatlarla bulAbileceklerine emin olabilirler. 

ANDRE ye YANI çıçıs 

Göztepe: Çifte havuzlar 

Erkek Amerikan lisesi 
EylOlün 16 ıncı gtlnO derslere baflanacaktır. Kayıt için her 

gan mektebe müracaat olunabtrlr. 

•iktisat Vekaleti Himayesinde 

TÜRK KADINLARI BİÇKİ 1'1JRDU 
mlldürlOğtıııden : 18 lnd ders senesine malısae kayıt muame
IAtına b8flaamıştır. Başka yerde şubemfz yukttır. 

DAKTILO KURSLARI 
lçtn talebe kabul olunur. Adres ; Dlvanyoln 

BÜYÜK ADADA !iiü 

İSPLANDİT PALASTA 
geçlrl 1~ evalml en güzel nlerl 1 tctlı:ll eden eyltll 

ayını Iaplendlt Palasta ce !is Hayat pa blığına rağ-
men tam pansiyon 1 in gUnde 4 Ura verecek&iııtz. 

Cazbant • Dansing 
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BİN SÖZ 
BlR RESİM 

Nobar isminde birini vuran Rahminin muhakomeslne dUn 
Ağır Cezada devam edildi 1 

Tayyare cemiyetinin Avrupaya göndereceği talebe dDn Cemiyet 
latanbul merkezinde toplandılar 

' 25 Eylôl 1929 ıarmin~e ~ınrük ınnleffiş ınuavinliği ınösakakasıua 
ait dubui f eraiti ile iınti~an ~o~raını 

Gıimriık müfettiş muaYlnliği için Istanbulda ve Ankarada bir mıisabaka imtihanı açılacakar. 

İmtihana duhul şeraitı şunlardır: 

1 - Türk olmak 
11 - Ali mekteplerin birinden mezun olmak 
8 - Yaşı yirmi dörtten ~ağı otuzdan yukarı olmamak 
4 - Namzetler illn tarihinden itibaren 15 EyhU 929 tarihine kadar Gümrükler umum mü

dürlügtine istidaname ile müracaat edecekler ve verecekler! lstidalara aşağıdakJ evrak ve vesai

kln musaddık suretlerinl raptedeceklerdir . 
1 - Nufus tezkeresi 
2 - Tercümeihal varakası 
3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine ve ya tecil edilmiş bulunduklarına dair olarak 

mensup oldukları askerlk şubesinden alınacak resmi vesika 

4 - Mektep şehadetname ve ya ıasdıkname 
Namzetler imtihandan evvel sı1ıht muayeneye tabi tutulacaklardır. Llzımgelen şeraiti haiz 

olanlar tahrlr1 ve şıfahi olmak üzere icra kılınacak müsabakaya iştirak edeceklerdir. 

Müsabakanın birinci tahriri kııını Ankara ve Istanbulda ve tahrirde muvaffak olanların lklncl 

şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olmayanlar şifahi imtihana kabul edilmezler. 

müsabaka neticesinde kazananlar Cümrük müfettiş muavinliğine t•yin olunacaklardır_ 

(lmtİhan programı) 
1 - Maliye ve iktisat ilimleri hakkında umumi ma!Omat 
2 - Gümrük ve Tarife kanunu ile GUmrük muamelau umıımiyesl hakkında malumat 

3 - Türkiyede bu gün cari olan bilumum vergi ve resimltr ile tarh ve cibayct usuller~ 

usuııi tahsil ve taklbau kanuniye . 
4-Muhasebei umumiye kanunu ahk&mı vebu husustaki mlltalealur. Bütçe ve tabi olduğu esaslı 

kaideler. Senel maliye vt devret hcsablye , Mevzu kanunlar masarifin ttdiye~ı ve ita emri, blıt

çenln murakabesi şekilleri . 

5 - Türklyede maliye ve Gümrük teşkilatı bakında umumi malCımat . 

6 - Hukuku idare hukllk ve ceza mahkemeleri usulüne dair ma!Qmat. 

7 - Basit ve mUrekkep faiz hesapları nispet ve tenasüp kaideleri satıh ve hacım mo:~ahıılan 

yeni oılkyasta usulü . 
8 - Tüccar! usulü defteri usulü basite ve mıızaaf hakkında malômat . 

9 - Coğrafya T!irklyenin tabll ve idari ve iktisadt coğrafyası. 

l O - Türkçe ve Fransızca kitabet ( imtihanda Fransızcadan başka lngili/.C<! ,Almaca ve ltaı

yancaya vukuf dahi ayrıcanazari dikkate alınacaktır. ) 

LUks 
>ert sabunla ovduğunuz ço·cuk çamaşırlarını 

tahrip edersiniz. 

Yavrunuzun refah ve sıhhatine çamaşırının bUyük tesiri vardır. 
'Junun için çocuk çamaşırlarının yıkanmasına btlyijk ihtimam l!

Qmdır. Yavrunuzun çamaşırlarını dalma temiz ve yeni gibi sak
amak için LÜKS kullanmalısınız. 

LOKS ün hafif pulları çamaşırlann•üzerindekl bütün pisllk

eri çıkarır ve yeni gibi yumuşak ve temiz haline getirir. 

..... , .•.. .....,.. aaoıuu 1.:nınao, roa't ıvnıon, PU.U:• 

Jstanbul liseler mübayaat komisyonundan: 
Ankara orta muallim mektebi için muktezi 500 Ton Ereyli ve 

iO Ton kok kömürü Eylulün sekizinci pazar günü saat 16 da 
aleıi icra kılınmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya kon. 
mu,tur. 
Taliplerin f_eraiti anlamak ve tafsilat almak üzre komisyon 
ıabetine müracaatları. 

lllf&IO ~ 
JDt:f. ApoUo .,. vır d.. en, 
blc••.,,,.ı 1ıın., •• •• .-1• 41 •• ,. ı 
"4 '°'Mı nıılılne HJttbtch •u"'D 
.. 1-.ft ,..ı W. Mc.-lıltı ı.ın, 
..... ,.., blf ..... UaffdD&r 

"" , ....... ı ... 

U....A<nlelat 

llarldoard cı.ataııeı. .. ..
ldeew o.ı-. 

TAKLİT 
Alemşümul şöhreti haiz 

HASAN Kolonyasının Üskll 
darda e6kercl Hasan efendi 
isminde bir ıat tarafından 
taklit edllmesl üzerine 
turuku kanunlyeye tavas 
sul eyledim. Muhterem 
müşterilerin bu müddet 
zarfında aldanmamalarını 

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

Hasan Ahmet 

1 • 
SAIJIK ZADE BlHAUEH-

1.ER VAPURLARI 
KARA DENiZ 

MTJNT AZAM VE LÜKS 
POST ASI 

Sakarya 
vapuru Pa ar 
8 Eyltll Z 

gDoO akşaıru Sirke! rıhtı
mından hareketle (Zongul

dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Glreson, Trllbzon, ve 
Rize. iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için SirJr;eclde Mes 
adet hanı altında acentalıtıo 

-----ı---·· Yelkenci va~urları 
lzoıir sür'al poılası 

Luks İsmet paşa 
ve seri 

vapuru R Eylul pazar 
günü tam saat ı .5 tc Galata 
rıhtımın- lzmire hare
dandop;ru ket 
edecektir. 

TafsilAt ıç n ~irkedde Yel
kerci 1 lan :nda kain acanta
sına murnrnat. 

Tel. ı,taııhıl 1 515 
rıb-

~eJrisetain 
Merkez Acentası; Galatı köprU 

G•ııncia. Beyoğlu 2362 Şube 
ıcentesı: Mıhmudlve Hanı alntda 

lstanbul 2740 · 

TRlBZON BiHiN~i PO~TlU 
( KARADE:\IZ ) vapuru 9 

Eylill Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu 

Sam U'l, Gireson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönuşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Görele , Glreson, 

Ordu, Unye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

lyvalk ıür'al postası 
( Mersin) vapuru 10 eylül 

Salı f 7 de Sirkeci rıhtımından 

harekede Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkCır iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır . 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

10 eylül salı l\lcrsin sür'at pos
tası yapılmayacaktır. Bade~a bu 
posta proğramı . mucibince onbeş 
günde bir icra olunacaktır. 

Dalma yalnız 

KODAK 
fotoğraf makinala
rıyle filimlerini kul
lanmak menfaatiniz 
icabatındandır. 

Aliınlnilt fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. 

Kelepir etya 
Pek az kullanılmış, ga.yet zarif 

ve kibar bir yatak od191 takımı ile 
bir yemek oduı takımı elden aoele 
satılıktır; görmek lstıyeplerin Beyoglu 
4085 telefonla iual etmeleri 

PAZAR 
8 EYLÜL 1929 

HAVA GAZI 
DAHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 

Kömür ihtivacınızı temin etmezden evvel 
Geçen kış çektiğiniz zahmetleri hatırlayınız ve . 

HAVA , GAZI 
İstimalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz 

Tafsilat almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu İstik181 
caddesinde 34 Numarada 

Beyoğlu Hava Gazı şirkatine 
müracaat. tel B.O. 157 

Internaşonal Kolec ••' 
İzmir 

Kolec nıü~ürü: Dr. ~ass Jrmur Hee~ 
Kolecde 1929-30 ders senesi için 1 eylülde kayıt muamelesıne 

başlanmı~tır. 

ikmal imtihanlan aşağıdaki tarihlerdedir. 
21 eylülde; Türkçe olarak okunan derslerden. 
23 eylülde; lngilizce olarak okunan derslerden. 
24 eylülde; Fransızca olarak okunan derslerden. 
25 eıfüldo; Her hangi bir sebeple geriye kalm•ş olan lmılhanfır 

yapılacak cır. 

21 eylülde: Kayıt muamele~ir.e ve lmtıhanlannı bitirmiş olan talebe 
için leyli kı mı açılır. 

26 eylülde: Sınıf tertiban ve sıhhat muayenesi yapılacağından ta
lebenin mektepte lwlıınmuı IAzıındır. 

Kolcc l\laarif 'ck:lleılnce taın lise derecesinde bir mektep olarak 

kabul edilmiştir. l fer sene Kolecin kadrosu tamamile dolduğundan eski 
talebenin bir an _eve! kaydını yenilemesi !uzumu kemali ehemmiyetle 
ilAn olunur. !\lcktep hakkında daha fazla malt)mat almak lstey•nler 

aşağıdaki adresle 1'olec müdürlUğüne müracaat edebilirler. 
lnternaşonal Koleç 

, IZMIR 
Merkez pastanesi No 258 

Blf~·K TATIARE PifANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

2. Net KEŞİDE 11 EYLÜLDEDıR. 
Büyük ikramiye: 

• 35,000 · liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir ınükıifat 
~B)jucidede cem·an " 3,900 ~ numara kazanacaktır 

HAKİKİ BOMONTl GAZOZLARININ 
ALAMETİ FARİKASI 

Gazoz şlAelerl Gazoz sifelerl Dzerlndelı:I 
üzerindeki kapsolumuı: etllı:etlmlı: 

Gazoz, kapsol ve etiketlerimizin taklit edildiği gOrUldUğUndenhaklkt 
Bomonti ~azozunu içmek arzu edenler kapsol ve edketlerlmlze dikkat 
etmelidirler . 

Leyli ve nehari 
• • • .A.. • • 

iSTiKLAL LiSESi 
Tam devrelldlr. BUtUn sınlfları mevcuttur. 

Talebe kndına başlanmıştır. Her gün milracaat olunabilir. 

fehzadebatında polls merkezi arkasında 
Telefon lst. 2534 

ti 
Hazine namına mezbut oP k 

çeki mefe odununun beher Ç~ıJ' 
240 ve kezı on beş çeki meı• ~ 
nunun ili O kuruş bedeli muhaınıl'~ 
üzerinden 1 S/9/929 pazar gllnU 1 

1. 
edilmek üzre müzayedeye çık•P 
mıştır, taliplerin yeni kapı orfllıı 
idaresine ve yevmi ihalede defi ıı" 
darlık binasındaki ihale komisyon 
müracaaılan illn olunur. _/ 

ARPA MÜNAKASASJ d~ 
Halkalı nebatat islah istasyonun ı1' 
Müesıisemizce alınacak olan . ',._ 

ve saire kapalı zarf usuliyle ınun 
saya konulmuştur. Taliplerin şar 
mesini görmek üzere her glin ııı" 
kasaya iştirak için de yevmi ihale 0• 

18 eylül 929 Çarganba günü sa•~ 
ikiye kadar teminatı muvakkatel J 
Defterdarlık binasında müessiSl'11 ~ 
tisadlye muhasibi mes'ullliğüne r.ı" 
dettevdi aaat on beşte ziraat m"1,,; seleri mubayaat komisyonuna g< 
leri. 

Belsoğukluğu fre11ğİ 
olanlann nazan dllı:lı:atııı• 

Dr. Horhoronf ., 
Fennin en son u•ullle k•1 

olarak tskl ve y•ni belsotufdu~ıı. 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 
ve meune ve bilcümle kadın ,.. 

l ırfızlıltlan tedavi olunur. Beyogııı 
Tokaılıyanyannda ımektep tok•1 

No 35 Telı B. O. 315~ 

- BEŞİKTAŞ_. 

Dllı~ l~R~~ 
lknsaı vekaletinin himayesindedir 

Bir senede musaddık dlpfoııı1: verilJr. Biçki ve nakış mekte~fd ~ 
Talebe kaydına başladı. GaY r 
mUslim talebe de kabul olunu 
El işleri ve dikiş sergisi 14 •f; 
lülde açılacaktır. Duhuliye vokU' 
Akaretler 62 No · t"" 

•t"'ı 
Çelik banvolarının en mükenır•· 

Bursada Çekirgede 
Hayat ve Saidiye 

Otelleri 
Husus! çellk hanyolandır1,Jı 
Mevsimin güzelliP;indcn ısıl ıJ• 

etmek istayen zevatın her h:1,, 
mezkftr banyolara uğramalan t3' ' 
Qlunur. ,/ 

Z'A~!!ll'n!!!?~ı~!~~ 
VE Hft<AHAT HALIHDEOLll;_. 

,-: NORO· F ORTiı,,,._ 
ti'~' "' _.,ııaı.. e.ıumıı,.. .eı-•.::;::..---: 

Daktilo hanıırt 
ve bir 

Kati~ aranı1or 
lstanbııl: 4 No. Valı:ıl 118~ 

1 inci kat No 7 telefoıı. 

. 11iıl 
Yazı makinelerı1 ,,r•'' 
uan almadın evel Gılıtada 

sokağında 10 nuANmeroA_~1'~; 
VITALI BENB '..ı. 

Mağazasını ziy~ 
Meı'ul MüdUr: llOHHAl'lfİ 
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