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Abone Ye ilan ücretleri 

Gazetemıde çlkan yazıların hnknku mahfudur 

Abone oartlan i İlan t.ıı.rifesl 

Ttrtır• Harı, 6•cl Suhlfı<I• S•n ·ımı 

tJ • 750 • 14 4'1c4 • 

it • UOO • B700 • inci • , 
ı A"'" 400 ._ a ••. ' ı,.cı • 

Da•m!!...ıa••rlr!_S~re meh'wasa 1111:..&HllllUT -= __ __ ~wa&h-• 5_ Jr;C...--•*-• 

lzmir (7) sene eVel bugün duşmandan kurtarzlmzştı 

-

Kahraman askerlerimiz yedi sene evet bugün lzmiri düşman istilasından kurtarmıştı 

Büyük bir gün 
lzmir nasıl kurtarıldı? 

3 yıl, 3 ay ve 25 gün devam 
eden çetin bir mücadele 

Bir hatıra: "Kadi/ekale'ye 
bakıyoruz Türk bayrağı 

gururla dalgalanıyor,, 
Bugün İzmir ve muhiti kurtuluşunun yedinci yıl dönümünü 

kutluluyor .. Bütün İzmir baştanbaşa sevinç içinde çalkanıyor .. 

Yedi sene eve! nasıl kurtulduğunu aynen tekrarlıyor .. 15 Ma 

)'IS 1919 dan 9 Ey!Ul 1922 ye kadar, tam 3 yıl 3 ay 25 gün, al

tında ezildiği zulüm ve istila silindirinin kabusundan silkindiği, 

bu mes'ut günü, tam· vaki olduğu günkü, coşkunlukla yadedi

yor .. İzmir, ne yapsa azdır •. İzmir Türk vatanının en hassas 

bir uzvudur .. Oraya dokunmak istiyecek yabancı el mutlaka 

kırılmağa mahkfundur. 
Düşman eli İzmir'e dokunduğu gün değilmidi ki, bütün Türk' 

milleti ta can evinden sarsıldı. 

İzmirin İşgalınden üç gün sonra 

Düıman eli İzmir'e tasallut ettiği Karadeniz'in enginlerine açildı. 19 

gün değil mi ki, o zamana kadar Mayıs 1919 da Samsun'da Türk 

Türk'ün ebedi halas proğramını, Şiş- Milletinin huzuruna çıktı; Türk mil

lideki vazi evinde, için için hazırla- !etine, kenarında bulunduğu ölüm 

makla meşgul olan o büyük Türk tehlikesini işaret etti ve bundan kur

Çocuğu'nu, "Anafartalar, kabrama- tulmanın yolunu gösterdi ... 

Hoyran köyünd_e 
yangın 

Kırk bir ev yandı, 
2 çocuk kayboldu •. 

ANKARA, 8. (Telefonla) - Bey· 

şehir kazasında Hoyran k~yünde yan 

gın çıkmış ve 41 hane bir cami yan

mıştır. 

İki çocuk kayip bir kadın mecruh 

olmuştur. ----..----
lstanbul meb'usları 
Üsküdarda halk ile 

temasta bulundular. 
İstanbulun muhtelif temtlerinde 

şehrin ihtiyaçlarını tetkik ve tespit 

eden İstanbul mebusları mesailerine 

devam etmektedir.Tetkik yap_an meb 

uslarrmızdan bir kısmı dün Usküda

ra geçmişler ve halkle temas ederek 

ihtiyaçları öğrtnmişlerdir. Mebusla 

rımızın t"tkikatı bu hafta içinde bi

tecek ve bu hususta bir rapor hazır

lanacaktır. Şehrin umum ihtiyaçla

rını madde madde tespit edecek o

lan ve tatmin çareleF.Pi rıahaUi tet

kik•ere istinaderı gll'Stt hu rapor 

tekıir edilecek ve birer nüsha11 fır

kaya, ait oldukları vekaletlere, virn

yet ve emanete verilecektir. 

Mebuslarımız rhir ihtiyaçlarının 

tatminine müteveccih mesaiyi takip 

ve kontrol edeceklerdir. 

Bir Çin gazetecisi 
şehrimizde 

Çinli muharrir M. Şeng 
Ankaraya gidecek, memleketimizin 

içtimai şeraitini haramı tetkik edecek 

Türkiyemizde bir iki ay kalacaktır. 

M. Şeng Çeng bir kaç konferans 

da v:erm!k niyetindedir. 

"."'Gi~i·H;. ..... Üsküdar-haydarpaşa hat
İ aaü h"'""'" "" ,.,,,,J tının inşasına başlandı 
• da ıstırahat buyurmuşlar, i 
i hif bir /arata teşrif etme-. Altmış h~s o-iin soııra tı·aı11\·av'·ı 
t mışlerdır, " r . 1 

( 

... H.AİA.tcli..... IIayclarpaşaya gidilecektir 

Ş ismet Paşa Hz. ilk rayın vidasını koyarken 

Bahri tefevvuk son der~ce bahtiyar olduklarını söylediler 

1
Venizelos Atina'da 
beslenen korkuları 
izaleye çalışıyor 

1 

ATİNA, 8 (Aneks.) - M. Veni

zelos Cenevreden gelen telgraflara 

göre harp hazırlıkları hakkında son 

günlerde çıkan şayialara dair şu be-

yanatta bulunmuştur: 
- Yunan hük\ımeti vaziyetin in

kişafını soğuk kanlılıkla takip edi

yor. Harp ihtimali hakkında devam 

eden ve ne§redilen §"yialardan sü

rüklenecek değildir. Devletin emni

yeti hakkında Midillide menbaı meç-\ 

bul bir verakayı ihtiva eden bir §İşe • 

bulunduğu hakkındaki neşriyatı kal' 

iyen nazarı itibara almadım. 
Bahri programımıza gelince Yu

nan hükfuneti hazırladığı ve intiha

battan eve! halka vadettiği proğramı 

meclise tevdi ed~cektir. 
O kanaattayım ki Yunanistanın 

bahren emniyeti korkuya tutulmuş 

M. Venizelos 

. 
Emin Ali bey nutkunu söylerken 

Vsküdar tramvay hattının Haydar 6,5 KILOMETRO 

~şaya tcmdidinc ait v~'ı esas resmi Bu gün iJk rayını koyacağımız yol 

dun yapılmıştır. Merasımde Baş ve- kısmı altı buçuk kilometro tutm:ıkta

kil İsmet Paşa Hazretleri, Nafıa ve· dır. Eski yol ile birlikte en geç ç 

kili Recep bey, Halk fırkası müfetti- ay sonra işledeceğimizi sandıgr.-·z 

şi Hakkı Şinasi pa~a, Is tan bul meb• yol 11 kilometroya varacaktır. 

usları, Vali vekili ve Şehremini Mu- Bu şebeke üzerinde 4 posta yap-

biddin bey, Cemiyeti belediye ve Mec mak niyetindeyiz. 

!isi umumi azaları Halk fırkası ve E- YAPILACAK POSTALAR 

111anet erkanı hazır bulunmuşlardır. 1 - Üsküdar - Kısıklı. 

Merasime davetli olanlar saat üç bu- 2 - Vıküdar - Bağlarbaşı - Nuh 

sukta köprüden hareket eden vapurla kuyusu - Haydar paşa. 

Usküdara geçmişlerdir. Vapurdan çı- 3 - Üsküdar - Doğancılar - Kar. 

kıldıktan sonra Nafıa vekili Recep ca Ahmet - Haydar pap. 

bey Üsküdar İtfaiye garajını gezmiı 4 - UskÜdar - Doğancılar - Kata 

ve grup amiri tarafından kendisine ca Ahmet. 

bazı izahat verilmiştir. Öyle ümit ediyoruz ki asırlardan 

BAŞ VEKiL iSMET PŞ. HZ.LERl beri uyuşuk ve durğun sanılan Üskü-

Biraz sonra da Bat vekil Paşa dar yarın iskelesinden her üç dakika. 

Hazretleri motörle Dolmabahçe sa- da bir tramvay postasının yollandığı 

rayından teşrif etmiş ve bazırun tara nı görecektir.> 

fından iskelede istikbal olunmuştur. Emin Ali bey bundan sonra Gazi 

Buradan yeni temdit edilen hattın Hazretlerine Halk namına tazımatını 

başlangıç noktası olan Horhor çeş- yükseltmiş. hazır bulunanlara te k· 

mesine kadar yürünmüştür. kür etıniş ve demiştir ki: 

MERASiME BAŞLANIRKEN - Baş Vekil İsmet Paşa Hauc. 

olanların teklif ettiklerinden daha az 

bir masrafla temin olunabilecektir. 

Bunlar müsterih olmalıdır. Zira hü

kfunet vazifelerini mudrik olup takip 

edeceği hattı hareketi evciden tayin 
etmiştir. Burada Vali Muhiddin bey gerek 

ATİNA, 8 (Aneks.) _ Cenevreden hali hazırda işlemekte olan ve gerek

gelen ve Yunan heyeti murahhasası- se vaz'ı esası yapılmakta bulunan 

nın efkarına tercüman olan telgrafla- hatlar hakkında Baş vekil paşa haz

ra göre Yunanistan Yunan adalarına retlerine bazı izahat vermiş ve mü

bir tecavüz vuku bulduğu takdirde teakıben Üsküdar tramvay şirketi 

!erinden ilk rayın lütfen tarafı dev

letlerinde vidalanmak suretile vaz'ı 

asası yapılmasını istirham eyleriz.> 

İngiltereden himaye vadı almıştır. meclisi idaresi reisi Emin Ali bey ta-

BAHRi HAZIRLIK rafından bir hitabe irat olunmuştur. 

ATİNA 7 - Sala.mis zırhlısının - IRAT EDiLEN HiTABE 

Yunan hfilnımetine tadilc!'n mal olma Emin Ali bey bu nut~da Uokü-

sı 3 milyon İngiliz lirası sarf etmeyi ~ar hattını~ 14 aı:- e~-~I ~ır ıskelet ha

icap etmektedir. cVulkan• inşaat tez ~de tesellum edild.ıgını ve .o zaman

gfilılarırun istediği bu para pek fazla ki harabede~. bu ~un bir kaşane ku-

görülmektedir. , rulduğB~~~.ksokyledt ıkten sonr~~ ğ 
Mamafi son karar M. Venizelosun - uyu ur arıcmm aç .,ı çı ır 

Atinaya avdetinde verilecek, o zama- da yürüy~n T~k v~rdrr, ve yaradı

na kadar gemiyi tetkik ve muayeneye cıdır, de_dı, ve sozlerıne §U suretle de-

giden ı1*-alay Papaleksopulos heyeti vam ettı. . 

de raporunu göndermiş olacaktır. - Geçen ve bu seneyı karşılaştı-

ATİNA, 7 _ Lemnos zırhlısının rırsam sözlerim daha kuvvetleşir. 

tamiratı bitmiş, Kılkışla beraber de- lKI SENE ARASINDA 

nize açılmıştır. Yunan hükfuneti Pi- Geçen sene 92 günde 463 bin yol-

re sahil bataryalarını kaldırmıya ka- cu tatımıt olan şirketimiz bu sene a

rar vermiştir. yni zaman içinde 45 bin fazlasile 508 

iktısat vekili 
Şakir Bey teftişlerine 

devam ediyor 

küsur bin yolcu taşımıştır. 
Her günün üst üste taııdığı yolcu 

miktarı (5000) den (5,600) e, ve 14 

Cumanın vaııatıaı 120 binden 152 hi

ne ıkmıştır. Gelirimizde de bu apa

çık artma göze çarpar yabancıların 

günde 80 lira bile getiremeyeceğini 

söyledikleri bu yol gününe göre 300 

den 890 liraya kadar varidat yapmıı

tır. 

VAZ'I ESAS YAPILIRKEN 

Bunun Üzerine Bat Vekil Paşa 

Hazretleri ilk rayı vidalaıruşlardır. 

BAŞVEKiL PS. NIN NUTKU 

İsmet Pap Hazretleri ilk rayı vi· 

daladıktan sonra kısa bir nutuk 9Öy· 

lemit ve demittir ki: 
- Her demir yolu benim için bir 

bahtiyarlık merhaleıidir. Bu hattın 

65 ııün ıonra itleyeceğini söylüyor

lar. Ben o zaman burada bulunama

yacağım içiq telgrafla tebrik edece

ğim.> Bundan sonra burada merasi

me nihayet verilmiş ve şirketin hu" 

ladığı defne dallarile süslenmiş tram

vay arabalarile Bağlarbaşındaki fahri 

kaya çıkılmıttır. İsmet Pş. Hz. ile 

Recep bey fabrikayı battan başa ge1 

miş ve izahat almışlardır. 
DAVETLiLERE iKRAM 

Dışarda hazırlanan büfede davet· 

illere çay, pasta ve limonatalar ikram 

edilmiş, merasime nihayet verilmiş 

tir. 
USKÜDARLILARSEVİNİYOR 

Dünkü vu•ı eaas merasiminden 

Üılrüdar halkı çok memnun olmuş. 

yeni bir hattın ilavesini &örmekten 

mütevellit neşelerini ızhar eden bin

lerce kimse cadde ve sokaklara dö

külmil§tür. 
İktısat vekili Şakir bey dün sabah 

ııaat 11 de Sanayi ve maadin banka

sını ziyaret etmiştir. Şakir bey ban

kaya geldiği esnada Londra sefiri 

Ferit B. de bankada bulunduğundan 

vekil beyle uzun müddet görüşmüş

tür. 

------•••••o•••••------

Şakir bey bundan sonra ticaret ve 

zahire borsasını g6Zlniştir. 
Vekil bey borsada müze ve labo

ratuvarları gezmiş ve analiz daireai

le çok alakadar olmuşlardır. 
Şakir Bey, borsa binasının dar ol-

duğunu görerek: . 1 

- Bina çok dar faka~ .bı_ıranın bır \ 

ıahire ~rsası olabil~ctgını .~uvv:etıt \ 
ümit edıyorum. demış ve muzeyı ge 

zerken de şunları ilave etmiştir: \ 

- Müze çok zengin. Buradan ba

zı nümuneler gönderilerek Ticaret 

mektebi müzesinin büyük bir bina 

haline konulması çok münasiptir. 
Vekil Bey müzenin tevessüü için 

lazım gelen emri vermişlerdir. 
Şakir Bey borsanın memlekete 

yaptığı hizmetleri de zikretmiıler

dir. 
İktısat vekili bey öğleden sonra 

motörle Sütlücede hayvan borsasına 

ve mezbahaya gitmişler ve buraları 

gezmişlerdir. .. 
Şakir bey bugun Baytar mektebi· 

ni gezecektir. --c---
Bir vapur battı 

HELSİNGFORS, 7. A. A.- Fin

landiya bayrağını taşiyan Kuru va

puru bir fırbna esnasında batmııtır. 

İçinde bulunan 80 yolcunun boğul

:nuı olmalarından korkulmaktadır. 

Son tren kazası tahkikatı bitti 

Musadema netıcesınde bir kısmı parçalanan bir Mgon 

ANKARA ~ Eskişehir arasında 1 tasyonunda vukua gelen tiren kazı· 

Polatlı'da posta treni ile marşandızın sında iki yolcu hafif surette mecrı.':I 

çarpıştıklarını dünkü nüşhamızda ya- olmuştur. 

zıruştık. Tahkikat için Ankaradan gi- - • 

den hey'et tahkikatını bitirmiştir. BOYOK BiR SERGi 

Tanzim edilen raporda müsademenin STRAZBURG, 7. A. A. - Pana· 

ne suretle vukua geldiği tesbit olun- yır ve sergi vali tarafından açılmıştır. 

muıtur Sergiye çoğu ecnebi olmak Uzre 1400 

ANKARA, 7. A. A. - Polatlı is- kişi ittirak etmişti-. 
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Macarlstanda 

Gfzlt itilaf 

MtLLlYET PAZARTE.51 9 EYLÜL 1929 

lsviçrede Rusgada •• -~~tollr·H-;:.'li· erter~ 
lngiltere harbe Litvinoi'a gore • :..=-=---

Bütün Macarlan karşı tedbir İngiltere ile müzake- T } f • } · · z 
endişeye düşürdü alınmasını istiyor reye girişilecek e gra ış erımı ~. Jak· 

MilliJeliı lariai lelriiaıı : zı tı ıs ith 

T 1 .. 
· · ik 1 d ·· ·· hıı!f~;':~!~'!'~a~a~!ınb~~::; LOND~, 1.A.A.-<?emi>:eti'.'k· ian1!~K~~~bi?lıı~~.~fi ~i~sm~= U. Müdür Fahri Beyin beyana_, rio~ru: 

Üf U lfi tlf a ar Ü fi uy Ü f vuku unda bitaraf da kalsa işgal edil- v~m meclııı g~çen sen~ki f~'.'1iyetıne I.akatta M. Litvinof tngiltcr~ ile nor- st t<> ıhra 
mesi için küçülı: itilif hükilınetleri ta- aıt umurun mu~eresıne d~ sa~ malmünasebatın iadeve tesisı husus~n AN KARA, 8 (Milliyet) - Teftişte bulunan po ~- '1J: bi d 

ı) . E{ ·ı p d. h d. ~ d m rafından gizlice karar verildiğine da- t~krar ba§landıgı sırada İngilter~ha~ da Sovyet bükOmeti tarafı;ıdan t~kip u. müdürü Fahri B. avdet etti, beyanatında şunlar~ sokaS haı~ 
t_e lS . 1 C a IŞa lll ıger a a - ir olan if§aatı mevzuzu bahsederek cıye ~zır.ı ~· ~en~erson. cemıye~ olunan noktai nazarın sarih ve zı~- "Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyin emirleri üzenn~ ·ı ~ere 

l b 
· b · 1 · · k · 1 diyorki: küçilk itiliifm bu gizli kara- mez~~·~ 'IDl:?i mille~enn ~evı- desile maJOm olduğunu beyan etmış ni ve Edirne vilayetlerinden maada bütün vilayetleıiJı111 r'I ' 5~ arl Jr Jr eflfil çe ~mıyor ar rı Macaristanın siWıtan tecridi me- yatı uze~de gunden gun~ ~ute~.ay- tir. Bu noktainazar daha muhafaza- ve telgraf işlerini tetkik ettim, Vekil bey müsaade eder et• 

selesinde nasıl aldatıldığını tenvir et- ıt nufuz_ıcra ede.~_kudretli hır ~ues- kar kabinesi zamanında Sovyet R_u: da • 

h I mektedir. Macan"starun siJ•Ltan tama sese. haline geldiği noktas_ma_ _ ı_şaret ayayı ziyarete gelen İngiliz sanayıcı kında teftiş edilmemiş bir iki posta telgraf umurunu tı" 
ıu .. irin iktidarım dahilinde olan sizi haberdar etmiş ve _em_ e_n .s- "" kt ..,,.,., · ·d - · T f · kiki · · d · I · heye 

" b l mile tecridi Avrupa sulhunü tehdit ettı ~n ııon~a a'."larmdaki ih:'.""'arı !erine Sovyet hükOmetinin emrile M. çın gı ecegım. e tış ve tet m netıcesın e ış en 
!:er şeyi yapmağa hazınm. Hat- tanbula hareket etmenızı 1 dır- etmektedir. Çünkü Macaristan bu su- kuvveı cebnye ile .balletmegı artık Piyatakof tarafından yapılan beya- miyesi itibarile iyi buldum. r 

t;:ı bu bapta Babıaiinin t asavvur miştim. r•tle düşmanları eline teslim edilmiş ~ekte hatırlarına getınneyen. ve. mus- natta izah edilmişti. Filhakika bazı noksanlıklarda mevcuttu r. Bu noksanla jı 
~tleceğinden daha fazlasını y ap Eğer Babıali ile R usya arasın "·ı"lunmaktadrr. Bu gizli itilaf Cemi- ~ıhan!' uyuş~aları_ ~em ~e~dıle? he"2 Ayni noktai nazar 23 - 7 - 29 tari- ziyade bina cih etiledir , servisler mümk ün olduğu kada_'.",;; 

, .:ıga hazırım. L akin hük ume- daki muahede padişah tarafın- yeti akvam misakile bariz surette ta- alemı medenıyet ıçın bu~k hır be~.a hinde Sovyet maslahatğüzarı vedaa- muhaberatta b ariz yanlışlıklar yoktur. Muhaberatrn te»· 

t m. ı·n hatU hareket ine muvafık dan kabul ve tastik edilmemiş i- ruz etmekte ve bütün Avrupa su!- ~laı;ı. kanlı uruşlll'.'lara tercih temayu: tile İngilte re hükumetine verile? So f l" ba~l 
hunü tehdit etmektedir. Sulhün bö _ l~nu zeman !feçtıkçe daha kuvvet~ vyet notasında da ifade cdilmiştı. So- Sivas merkezine konulan h uk makinesi aa ıyete • 

~.,;-ette faaliyette bulunm aga se aldığınız talimatı t abiatile t at le tehlikeye girmesi her an bir fel~- bır sur~tte ·gostere". akvanu ~uhtel~- vyet hükumeti normal münascb.atı~ A clanadaki huk m akinesi de faaliyettedir. Kon yaya ~ati 
r.ıecburum, yahut ta hiç b ir şey bik edersiniz. Babıali ile Rusya kete yol açabilir. Gizli itilaf mes'ele- fe ?_e,ımınde .. hakemlık usulunuı: te.vlıt iadei tesisini müteakip aradaki ihtı- makine de bugünlerde işlemeğe başlayacaktır. B u makılle 
;; wpmamağı tercih ederim.,, arasında sulhun ak tine mani ol- si yalmz Macaristanı alakadar etmez ettıgı tesanut ve mukarenet zıbnıye- laflı meselelerin müzakeresine ama- bir tan e de D iyarbekire vazedeceğiz. V 

Reis Efendinin İngiliz Elçisi- mak için her zahm ete katlaruna büyük devletlerle Cemiyeti akvamın l:'.etindeı;ı dolayı bu usulü~. hai.z old.u- d~ oldu ğun_u.beyan etmiş idL Eğer l n Henüz bu m akine Diyarbekire varmamıştır. Muhab~111 

1 del 
. . 1 li d - b p eli h R lahi buna karşı vaz'iyet alması ıa- gu fcvaıt v~ n:ıuh~ssenat u~:rındC: 1s- gıl tere harıcıye nazırı M. Henderson . kı ıe 

ne karşı 1İ et ve ıstıs rn e- g a m ec ursunuz. a şa ı us- zımdır. rar ederek ibtıyan maddenın İngilte- ileride yapılacak müzakeratın ruzna- olan merkezlerimizden biri olan I zmirde esasen bu ma •. ı 
\am e t tikçe sefir de öfkesinden yaya karşı müessir surette h ar- re tarafından imzalanmasına saik <'- mesine dahil meselelerın tarzı tet kiki cuttur, tesadüf ettiğimi z müşkülatı memur yetiştirı:ıe~~~A·<Uıı •• 
ne yapacağını bilemiyordu. O- be ğirmeğe ve imperatorluğu i- Mısırda lan mülahazanın bundan ibaret oldu- n,. dair Sovyet hükumetinin selahiy edeceğiz.Bumerkezlerden başka merkezlerde hukmakin~ 
ııun için diğer bir mektupta hid çin ileriye doğru büyük bir adım ğunu söylemiş ve demiştir ki : cttar mümessili ile konuşmak arzu- olan ufak bir ayarsızlıktan dolayı muhaberat b ir kaç gii11ıııı1 
detinden şunlan yazıyordu : tmağa ikna etmelisiniz. Miili tezahürat -Ş~mera.tmı il<?t~fa baş_ıa~ı~mızbu sunda ise Sovyet hükumeti müzake. küla ta tesadüf etmiştir. Şimdi bu da zail olmuştur. İstaII 

l 
· hakk . zemındeki mesaımızı tetvıç ıçın harbı rata tarih ve mahal tayin edilmesı rıııJ 

Artık Rusya mese esı ıa Milletlerin ve hükümdarların <?•çen b.~ft~ Cumartesı akşamı mümkün mertebe imkan harici çıkar- şartile tedabiri lazimeyi almağa ama- kara arasında tecdit edilen ikinci telefon hattı A d apaza dl 
da ilave edecek sözüm. yoktur mukadderatında öyle zamanlar Kahırede .. bu~k tezahurat yapılmış· mak üzre araştırıp kararlaştırdığımız dedir. dar gelmiştir. Binaenaleyh bu ikinci telin on beş güne kıl 
Babıalinin aldığı vaziyet beni olur ki metin bir azmü irade ba- tır. Bu numayışler hakkında Kahire- vesait ve tedabiri takviye edecek bir ÇIN - RUS MONASEBATI malini kuvvetle tahmin edebiliriz." O 
b l k 1 k t ima l · kılab"li B den gelen malilınata göre tezahurata muahedeyi hazırlamak liizımdır ki İn- MOSKOVA 7 A A _ M Lit-

u mese eye arşı a ay o - ZI şey en mümkün l r. u- 10,000 ki." ş.i i§tira.t etmi§tir. . ... . giltere bunu her ne zaman olsa imza- vinof Ta• aı·ans'r~n ~uhabirine. ver- Tu·· rkı"ye mahkemelen· bı·r sen° 
g- a mecbur etmiştir. Kendimi Ba nun irin de şu bulunduguın" uz M li b - - " v 

>< • ec sı ~-· usanın fesbedildıgı lamaga hazırdır. Bu muahedeye ait diği müliikatta Çin şark demiryolları 

halinin menafiini temine çalışır zaman kadar hiç bir vakit böyle tarihte? ben ilk defa olarak . sabık projenin üçüncü komisyon tarafından meselesinde Sovyet hükOmetinin ne nekadaf 
1
· ş go·· rdu·· 

bir vaziyete koydukça bundan müsait görünmemiştir. batvekil Nahas paşa bu numayıs esna hazırlanmasını teklif ederim. Böyle kadar muslihane tarzda hareket etti-

hem hükfunetim hem de ben bir Sultan Mahmut padişalığı de smda umuma hitaben sö_z söylemiştir. bir muahede tabii Cemiyeti akvam ğinin sabitbulunduğu ve şayet Çin hü de 
takını har_eketlere hed_ef oluyor- vam ettigı-· müddetr,. şimdiki ka tır" ki~".1'a• paşa halka hitaben demiş- m~k~veles~ 12 inci ı~ inci .madde- kfimetinin karşısında başka bir bükO- ANKARA, 8 (Telefonla) - 928 - 929 senesi dahi~ 
d B 1 - ,,- · . • . le~n tadilıni ve Kellog mısakının met bulunmuş ve şayet hadisenin şiın ceza, asliye, hukuk ve ceza mahkemelerinden 321 ,838 1§ 

um. u ımparator ugun mena- dar müsait bir devir bulamiya- - Mısır milli fırkası he~ ne kadar me~ ve nıc;al~e daha uygun bir tar- diye kadar kanlı ihtilUlara müncer tır. 
fii için pek fazla fed.akarlıkta .. b_u caktır. Tebasmm hayalini" ka- İngiltere tarafından Mısır ile Londra ü ğ ti1z d ktir H b" im A.-•-<I 

fi • . .. . . za ra mı_ ı~ am e ece . :oı- ı o uş bulunacağını beyan ile Nankin Ttirkiye icra daireleri hukuk, ceza ve ticaret ilfuwo:.j, 
l1:1n~~k. Artık kendı men~ ım~- maştrrmak, nüfuzunu tahkim et aras~~ akt~~k uzr~ teklif edi- kanun haneme çıkaran bu son mısak hükOmetinin bugüne kadar bir cevap lmak ·· ilA "- l l aIJl~ 
zı goz~tmek za!11anı geldı_.İ?gı- mek, Yeniçerileri zapturapt al- len ıttıfak teraı~ kilmilen kabul~- an~kmüdafaaf n~~~için girişilen har vennemişolmasıyahükOmetimezkO- o uzre 438,719 am uuua o unmuş, 397,117 mu 

lterenın dostlugunu daha ıyı ta- tına almak. bunların ısyan ve ig- d~e.z. F~t ~ fırka Mı:ıır~ plen mubah görduğü halde cemiyeti renin işin müslihane halli cihetine git- yayııGErapEtolTurunlCAş_tEurT. MEKTEPLERi LACVEDILO'a' 

kd. d k b kalan bul İngiliz komısen Lord Lloyd m ~en. akvam. m .. uahed_es.inin_ ~kariki .. " · ma. dde- mek istemdig" ini v yahut Sovyt Ru- C R 
rr e ece aş unur. tı" zularmı imh tm k h.. ğ !mı ima dan d la d 1 · k 

B b Ar h 1 caktır şaş ar a e e u- ç.a rı ~ o.. Asın . o yı _a gı- er bütün ~esaıtı telifıye tükendikten sya düşmanı bazı hükOmetlerin buna ANKARA, 8 (Telefonla) - Maarif vekaleti yükse .. 

a ıa 1 atasını an ~ya 
1 

kt.a- !asa Osmanlı imperatorluğunun lız mesaı hükOmetıne karşı ~nettar- sonra menıne artık çare olmadığı an- mani olduklarını işbat ettiğini ilave müdiriyetine merbut Ticaret mekteplerinin gece şubeleriJll 
ma her şely dbe gbel!;1ış 0 acad ıkir: mukadderatını değiştirmek, da- hk d~Y_D"'ktadır. Bu komı~er Y~~ la§ılan her tfirlü m.il•ellfilı ihtilafların etmiştir. Çin şimendiferlerinin beş gündüz ticaret mektepleri şubelerini ipka ediyor. 

Ruslar a a ıd.ll arasın a hild h . t ki d.~fa ıki m~eket arasındaki uzun vukuuna meydan bırakmaktadır. senelik bir işletme devresi zarfmda B 
muahede nihayet 28 mayıs 1812 f . ~ ~e =çk ~ ~nı::ı ekas d şer~~ tülerde amil o~u.ştıır. Çin hükOmeti 48 buçuk milyon altın u mekteplerde evvelce müdürlük ve komersiyal Il!u ~if· 
de imzalandı. Fakat aradan az ~ıha. e e e bıçulın u arC mu ;ıvrısn: ~aşv~kili. ~~mut p~şa da Fransa.da rubl almıştır. Çinin Amerikalı müşa- yapmış olanların Trabzon, Samsun Ankara, Adana, ızı.,.. 
b" .. dd . ti ki İ "li saıt ır zaman amaz. esur çekilmelidir. Şımdiki hükOmetın ye- viri M. Mantell in United Presse e yarbekir ticaret mektepleri muallimliklerine tayinleri 

1~.~ub et g~~ış . • nıf b"z seciyesi hakkındaki malfunatı- rine Mıs_ır -_İngiltere ittifakı _hak- Sabık Başvekil verdiği beyanat iki memleket arasın- meldir. Bunlara ait kadrolar tetkik ediliyor. 

se ıdnd ~ mldu . e enınb. dgız b" rr mıza göre kendisinin böyle km~- ~etın se_r~şçe_.h<;yanı fikret da bulunmuş olan tarzi halli empery-
ma esı o ugunu ır en ıre h et b" fu tı k mesı ıçın meşruti bır bukumet gelme PARİS, 7. A. A. - Üç doktor M. alist mahafiln nasıl baltalama! iste- M a .f t . 1 . 
··- d" B b ~1! k tu R . şayanı ayr ır rsa açır- lid" Nah tk halk t p. ' . --Lhi . tı" hakkı d a rı ayın erı 
ogren. ı ... a ı":"ye . oş • cıs masma ihtimal verebilmemiz ır.> as paşanın nu u a- oıncare nın 1WI vazıye n a diklerini gösterir. Çinin cemiyeti ak-
Efendı böyle bır şeyın aslı olma ümk" •• d ""leli rafından hararetle alkışlanmıgtır.Bun istişareetmek üzremumaileyhinevinde vam mümessili tarafından yapılan . . . -&~ 
uığını söyledi, gizli maddenin m un. e~ r. . dan sonra nümayişçiler Elahram ga- toplanmrştır. Neşredilen tıbbi raporda müfteriyane beyanatı da aynı merke- ANKARA, 8 (Telefon!.~) - An- Sıv_as mual!ım mekte~ı m~dir 
mevcudiyetini inkar etti • Onu fikrinden vaz geçırmek zettsi idare hanesi önüne giderek ga- ikinci ameliyatın birinci teşrinin ilk zdedir. Mançurideki karargahlarda taly~: orta .mektep ped.a_ı,:oıı sınıfları !azız mua_ll~ mekte.?ı m~ 

. . filı zetenin sahibi ile bükOmet erkilnı a- günlerinde yapılacağı kaydedilmiş, binlerce Sovyet tebası inlemekte, in- usulu tedrı.• muallıml_ıgıne Ankara Samsun l_ı•es.ı m'Odiiril . 
BİR BİRLERİNİ için ne gıbı mül azalar serdet leybinde sözler sarfetmi§lerdir. Elah hastanın yataktan çikması menedil- sanlar b"Hi b k be . orta muallım mektebı mezunların- Ankara lısesı ulumu tal1lit' 

İ mek lazımdır? İ 
1 mu a eme şer onar ı- da S · b Çankı rt kt r u·· T ki d " rta 

ÇEKEM YORLAR · • ram gazetesi ngiltere tarafından tek- mekle beraber misafir kalıul etmesi- dam edilmekte ve Sovyet hudut kıta- n a~u ey, . r~ -~ a me ep ~ gıne e ~ . ag o tı<1' 

Canning, Babıalideki padişah Ruslann bir tehlike teşkil e- lif edilen şartların kabulü için neşri- ne müsaade olunmuştur. atı üzerine Çinliler·tarafaından atq şAubekaTurkçe muallll.ımlıgınek:tbbu. sene T~rkçe muallımı kMustafaüd" . 

d bilm l · · •-~- kt yatta bulunuyordu. iLK VAPURUN TARiHi dil · t" n ra orta mua ım me e ı me- muşane orta me tep m ·f)" 
adamlarının kendisi üzerinde ha e e erme ım ....... , yo ur. Bu nümayişlere polis müdahale MARSİLYA, 7_ A.A. _İlk vapu- e ~!ff_'ş· EDiP DURUYORLAR zunlarından Al~şan 1?°Y· Ada~a ~~': Ki!is_orta mektep n.Iumu tsb~I 
Sıl ettı.klen· ın" tı"balardan bahse- Çünkü gın· "ştikleri mücadelede il kt b t ' il ml ali Y f be S s Ma•" ' 

etmiş, bir kısım nümayişçiler tevkif run limana girdiği günün yüzüncü MOSKOV A 8 A A _ T . mua ım me e ı eroıye mua ı ıgı ımı usu y ıva ,1· 

derken bu adamları şöyle tasvir bütün işe yarar kuvvetlerini is- edilmiştir. yıl dön~ji posta, telgraf ve telefon smm Blogovahto~ut~k'~en aı':ı':;!~~; ne Hil~i bey, Aymta~ orta mekte!' ni_ K.~~ım bey Kastam~ni ~iııİ 
eder : timal edecekler ve adetçe bile a- Mahmut paşa İngiliz - Mısır itti- müsteşarı hazır olduğu halde tes'it habere göre Çin asker kıtaatı son gün ~_edagoıı sıru.fları .~er~ı!.e ~uallimli- ~ınlıgıne ~dana :t.ı;aanf ~~iP 

« Birbirlerini kıskanan, bir şağı bir dereceye düşeceklerdir. fakı hakkında beyanatta bulunarak edilmiştir. !erde bu\)ut havalisindeki Sovyetlerc gıne Adana irse muduru Naı.ı K_e_'?al b~p be~, ~ıvas ~aaırf em.ııı 

birlerinden şüphe eden , yekdi- Ruslar kendi ordularının kuv b~ itt~fak :ebinde veya. ?leyhinde ve ahaliye sık sık ateş etıneğe başla- bey, Bursa felsefe muallımlıgıne yın edılmışlerdır. 
• I • k milletın. e~karını_ anl~ak ıçın_ kanu- ITALYADA BiR SUYI ~ST mışlardır. Çinliler Sovyetlere ait ge- M .NADOLNY, HlNDENBURG NEZDiNDE 
ger enne arşı hakaret ve teca- veti hakkında daima müralağa nu esasının temın ettrıış oldugu bur- TRİYESTE, 8. A. A. - Bır yolcu milere de ateş açmışlardır. l . . .. aııJI' 
vuz de bulunan adamlardı." lr haberler neşrettiler. Biz bu or riyetlerden hiç birinin ihliil edilmiye- faşist meb'uslanndan M. Domonighi- RUS DONANMASI BERi;- _N, 7 (A.A) .-.- Reısıctun!1u! bugun Almany 

Fransız sefiri zaten babıali- dunun 250,000 kişiden fazla ol- ceğini söylemiştir. Mahmut paşanın ni'in üzerine dört el silah atmıştır. MOSKOVA, 7. A .A. _Baltık fi- kara sefın M. Nadolniyı kabul etmıştır. 
de itibar ve ehemmiyet görmü duğuna asla ihtimal vermedik. riy":s~ti altında _b~lunan ~r~r.fııkası İki kişi yaralanmı~tır. c.Mb'usa . bir !osu sonbahar talimlerini yapmak ü- BiR lNGILIZ TAYYARESi YANDI ~I 
yordu. Rusya ile sulhun akti ha- Onlarla karşı karşıya geldiğimiz İngı.ıız_ - Mısır ıttıfak proıesını kabul şey olmamıştır. Mutecavız tevkif o- zre hareket etmiştir. Voroşilof yeni LONDRA, 7 (A.A) _ İngiltere _ Hindistan hattrnıı 

b . . . k b"l" d . . . .. d b . nl a1anru etmıştır. lunmuştur. amiral gemisine binmiştir t İ Cask şehrind k · - · d bird 
ennı nvayet a ı ın en ışıtmı- gun en en o arın post , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ayyare ranm . . e .. ar~ya __ ınecegı sıra a ,,öl 

şti. Bundan bahsederek yazdı- kumandanları arasında cereyan M h J) 1 
d •• d •• k • tutuşarak alevler ıçınde yere duşmuştur. Tayyare denı~tJ 

ğıbir mektupta 'Babı.ili için pek eden muhaberatı yakalayarak e- • a a e ara a rJ 0 a g Ü r U 1 e f) m • lunan posta ile birlikte yanmıştır. Pilot bir yolcu ve mtJre 

az şerefli bir muahedenin Bük- dindiğimiz malumat bizim bu '-••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••• • • • • tan biri telef makinist, operatör telef olmuşlardır. ..ıpl 
reşte Rusya ile aktedildiğini » tahminimizi kuvvetlendiriyor. k N • • ••••••• TAYYARE y ARIŞINDA lNGlLIZLER KAZAı• 
duyduğunu söylüyordu. Lakin Padişahı korkutan bir takını Kum apı ışancasın da bır cevela"' n LOND~~: ~ (A.A) - Şna:yd~r.yaı:ı~mr İ?~liz_I~r ~ıı~t•· 
bundan başka bir rivayet daha nasihatlara karşı onu vikaye et- tır. Va~_atı s~~ at saatte 3~_0 mı! ıdi. _Bın İngılız digen ı" 
vardı ki 0 da guya aMhmudun mek için hiç bir vasrtayı ihmal olmak uzre ~ki t_ayyare musabakayı ıkına! edemeden ka.!8· 

böyle bir muahedeyi kabul ve etmemelisiniz. Cesaretle karar L• • h • d • k k mek mecbunyetınde kalmıştır. , ~ 
tasdik etmediği idi. Fransız el- vermesi için hiç bir tehlike mev nmesıne lÇ ıyece yo ama yokuşu ANKARA ZAHiRE BORSASINDA

111 İTALYADA BiR lNHIPftJ. 

çisi bu rivayete inandı. Mahmu- cut değildir. Böyle bir karar ol- ANKARA, 8. (Telefonla) - Zahi- NAPOLI, 8. A.A. - ııır ~ 
dun bunu kabul etmediğine ka- sa olsa faydadan başka hiç bir çıkarlı.en "ah, dedim ne olurdu her re _ borsasın~a muamele _ fazlalaştı. nın tavam çökmüş yüz.i~çiö~ııt 
naat getirdi. Fransız sefiri Reis e · celb tmi kt" Bugday sevkiyatı yapılmaga başlan- tr;ı~a kalmıştır. Altı kişı 

. . .. . ş yı e yece ır.» ı·nı·şı·n bı·r yokuşu olmasa' dı . kisı dr yaralanmıstır. 

nın a tını ın ar ettıgını ahmu f d .. yor. ır aya a ar şu emızı a ır- e et aga, e e f.,,. 

z 

~fendkı?~ . bök~le bı_r_. ıı:uMahede· Bu sözler hakikaten Napole- • .. ,, B" . k d. b . . B- k ··~hm·- - mahal! d •. ,;fi~ 

d d b dd 
. • . . on tara m an yazdırılıp gonde- 1 - Eyvallah efendi.· 1 \ köyüne nakledeceğiz.'' belirsiz" !erin çog" aldığındat1 ,/ 

un a unu re ettıgını yazı- · ı · ı d " K d" · b Çeş enı· pek az akıyor J"ba? · d ı be · · ı d"k · · · l ~ 

d 
_ _ .. n en emır er ı. en ısı u sı- - m z ga 1 · Bır taraftan a ta e nın ış e ı - çıdır: .1 , 

yor, sonra a ag_~zdan ag~za ?o- rada Vilnada bekliyor, henüz İhtiyar bir saka: !eri işlerden nümuneler gösteriyor- - Ah, ah, diyor burada bı e f) l ~ 

~:a~':~~~~ f;~:rn ~=;~e~:: Mb:;skova düze
2
rine yürüm_~~ş birici!u;:r~ ~~~rb~e:~§::::~~~~~~~ lart~;·erinde cidden çok nefis oyalar, ;:~d~d!:. ~:;;~z~~~u:a;t~!"~eg ~.'-1 

lanğıçlan hissettiğini hatta ba- uı:uyo: u .. ~~~ musaıt çeşmeler hepi kurudu. dantelalar, broderi ve beyaz işler sız. Polis, anide yetişiY':''";, fJ l 

k
. 

1 
. "dA b"l' dild"k oldugu, şımdi kat ı hır hareket Ağır ağır yoluma devam ettlm. vardı. Temiz aile kızlarını böyle fay bizim öyle zorlu bir derd ııı> '--' l 

zı ımse enn ı am ı e e ı - b 1 k k b"l ld • Sokaklarda günün bu saatinde he- d l b" r k d ı · s 1 ı · T kosa .ıl 4, 

l 
· · d d d - .

1
A d " te u unma a ı o ugu hak- k y a ı ır meşgu ıyete sev e en erı, u arımız ge ıyor. er . • . ., 

erını e uy ugunu ı ave e ı- kmd k" h"'-·· d im men kimseler yo tu. alnız arasıra ve bu teşebbüsü himayesine alan olmuyoruz Mahallede çogıı r' '· l 

d a ı uıuuun e yanı amıs- ı · deki otlukta k · · · d• · ı • 
yor u. tı Na oleon k .

1 
. • yangın yer erın eçısı- Kumkapı C. H. Fırkası merkezinin rin" dir. Esnafımız pek aı j,ıııld ~ 

Sefir az bir müddet sonra Rus d · bp h d" arar ven ~~sın- ni otlatan bir çocukla, duvar dibi uyanık erkanını tebrik ederim. Temizliğe gelince .... f4~e il' 
, kumandanı Kutusof un Bükre- en '.1 se . ı:ı:or; tered?u~ten budur diye çömelip hacet defeden * * * ~a~a nazaran eh, 0 da şoY . it 

şten ayrılarak · ld k" kr , vazgeçılmesını anlatmak ıstıyor hamal kıyafetli adamlara rasgeliyo- Nişanca sokakları '1da dolaşıyo ımış.. if'~.ı' 

iltihak ettig" iniş~a~ere ıaldt.ata du. Halbuki verilecek karar ''e- rum. rum. Derli toplu bir mahalle, mini Fa~t bazı. k~s~ledrd•:~· ~l 
. . . . .. ıgrm ·1m· t" H d d h N 1- Çeşmenin başında topluluk İnsan sop ııora Kabeyi bulur der 3 - Mehmet alfa anlatıyor mini bir çarşısı var. Bu çarşı cami me gore şu hısardıbın e fe"'· 

bıldırdi. ıBr kaç gun sonr d n ış ı. · · em e a a apo- !er Ben de r•sgeldig" ime danışarak ı b ·· ı d pe1' 
a a l bö l f kalAd l .

1 
.. Beyazıttaki Soğan ağa mahalle- · T Alt katında bir daireyi Kumkapı sırasında iki üç kahve, bir fırın, bir e varmış, ugun er e t 

: sefaret posta memurunun Bul- eon _Y e ev a e e çı er go~ sinden yokuş aşağı iniyorum. Bura- akıbet Kumkapı Nişancasmı bul- idman yurdu işgal etmiş, yukarda V)Ya iki sebzevatçı ve kasap. bir he! affün ediyor, istasyon ar.~ 
lgaristandan geçereken tevkif d~rmege kalkışmadan ev~l .venl ya adile sanile Balipaşa yokuşu di- dum: bir odaya "Singer" müessesesinin di vacı ve ufak tefek satan daha bir evlerde kokudan duruıınıı>' / 

edildiğini yazıyordu. mrş bulunuyordu. Kendisı bu yorlar, tıkır tıkır iniliyor ama her - Oğlum burası ne camisi? kiş öğrenmek isti yen genç kızlar i- kaç dükkindan ibaret. Cami içinde- * * * .• ~ , 
RUS ELÇİSİ GELDİ kadar hayati bir ehemmiyeti ha inişin bir yokuşu o!maaa... - Mehmetali pap camisi efen- çin açtığı diki§ tatbikat kursu yer- ki odada ocak azası akşamları top- Hemen oracıkta 0ğrend~ııı'Jıl! 

Babıfilideki Reis Efendi ise iz olan bir kararın kendinden Kendi kendime söyleniyorum: d~ ·Ya bu sokağın adı? leşmiş. Fırka mutemedi Beyi ve ih- !anarak müracaat esbabının itlerini re ~umkapı, vasi bir ınıbn111~ '/, 
. li - Allah imdat etsin, bu sıcak tiyar heyetini, tamam iş zamanı o· görüyorlar Nıpnca Kadırga ŞC ''".-"' ~I 

Rusya ile muahede aktedildiği gız tutulmasına ihtimal vere· gun·· Ierde şu yokuşu günde iki kere -Çifte gelinler caddesi efendim? lan bu saatte yerlerinde bulaımya- Yolda ra~geldiğim bir çocuğa sor- B t İ· H İu baJP""ıı)Iİ:J 
mezdi Fakat N 1 M Caddeye bu isim, cami mezarbg"m os anı a 1

• avuz 1 ıP Jıl'j 
ni inkar edip duruyordu. Lakin • apo eon ah- çıkanlara 1.. "ki "T cağımı zaten tahmin ediyordum. dum: büyük mahalleler Ku.mlı:aP cif~ "°" 
bu inkarlara rağmen Rus elçisi mudu tanımıyordu. Sanki iııe böyle initli yokuşlu da yanyana yatan 1 0 unün yadi- - Buraya gelmişken, dedim, biç - Oğlum, dedim, bu mahallenin dedir. Telli odalar, f'ıD 01Y· 

artık barışık bir memlekete ge- Napoleon bir müddet sonra mahallelerden. baılıy~ca!< ne vardı? olmazsa dikit yurdunu bir göreyim ı ileri gelenlerinden biç kimse yok semtleri, istasy.on civarı. •fi 
len b" f ıf til İ tanbula yazdığı başka bir mektupta kar- Düz ayak hır yer mtihap etmeli Geniş bir oda .. 20 kadar hanım mu? mamur: yerlerdır. . . ıc_r<' ~ 

ır se ır s a e 8 . • .. idiın .> kız, makineleri batında, sessiz aada- - Efendi amca dedi, timdi berkeı Yenıkapı gerek ıruııtıat jıı"' (. 
geliyordu. şısmda cıddi duşman kuvvetle- Sonra yine kendi kendime: sız çalışıyorlar. itinde gücünde .. Sen onlarla görüı- ka teıkiUitı noktaların.ı.ıı- ııl1 ~ 

Fransız sefirinin bu vaziyet ~e-~esadüf etmediğini, gel~ce- - Adam sen de, diyorum. lıtan- Genç bir efendi, beni nezaketle mek istiyorsan sabahleyin gel!... pıya merb~ttur. Kurn~Pı:: r0;;ıf 
karşısında merak ve endişesi ar ğı soylenen Rus krtatmm birer bulda düz yer mi var ki.. Amflteatre kaqıladı: Hakla var çoeutun .• Ne yapalım yokuşlar ıner: Ba!• P".- 'f 
ttılı:ça artıyordu hayalden ibaret bulunduğunu gibi memleket.. Bir Fransız muhar- - Beş dakika istirahat etme:r mi- ki bir kere vakıtsu gelmiş bulun- Toprak yokuı, Gedlıık~arı~~f·iP /, 

· .. .. d N l f l ririnin dediği gibi sokaklannda d~ siniz? duk. Daltaban yokuşu bat c J<ıı~ ~" 
Napoleonun elçisi hala Türki soyluyor u. apo eon az a ola- !aşmak için ya ineceksin, ya çıka- Bu teklifi, öyle yorgundum ki, a- Mamafi, biraz sonra tesadüf iste· Kumkapmın havası oı•" rt' jl. 

ye, Rusya ve İngiltere arasında rak padişahmRusya ile yapılan caksın ... > deta cana minnet bildim. diğim adamlardan birini karşıma çı- kurluğu dolayısile biraZ t:ıı~ pl~ 
gizli bir ittifak mevcut olduğu- sulh muahedesini kabul etmedi- Ve bu teselliden kuvvet alarak yü Dikiş yurdu müdürü anlatıyordu: kardı: Altmıt senedenberi Nişan- Mamafi, d~niz yakın t:ııııı'; ~ 
nu zannedip duruyordu. ğini de ilave ediyordu. Rusların rüyorum. , .-.: - Gördüğünüz . şu küçük eser, cada helvacılık eden Mehmet ağa... bu sıcak gunlerde_ mu:k 0 Jıl ,.,ı 

Ç
ABUK ISTANBULA 1 bundan dolayı padişaha k Bir hayli gittikten sağa sola kıv- doğrudan doğruya Fırkamızın eseri Mehmet ağa mahallenin tam ma- !arını alanlar 11cagı P _,,,ı>'·~ 

• • · arşı rılarak karışık bir kaç zikzak resmet sayılabilir. Burada bize oda verdi- nasile kodamanlarındandır. setmlyorlar. '"ı' 

İşte bu sırada idi ki Vilnada Eflak ve Buğdanda asker bu- tikten sonra bir çeşme önünde mola 2 - Keçilerini otlatan çocuklar !er. Bana epeyce şeyler anlattı: Nişancanın dedikod~Y~~i ~ıı<I 
> I· uan N apoleon, ceneral And lundurmağa mecbur olacakları- verdim. garıdır. Bunlar, gılya ayni gecede Kızlarımız ı dikiş öğ retmeğe teş- - Efendi, Nişancanın tadı tuzu muhitinde kaldığun b•~ ıs'~ . 

.:o;; ·ye gönderilmek ü zre şifre nı zannediyordu. Halbuki Na- Çe~medcn parmak kalınlı ğında bir gelin olup ayni gecede ölen muradı- vik ettiler. Bu sayede az zaman iç in kaçtı . Bir zamanlar şu gördüğün ~i~de bu ~ahalleye pe ~ııl~ ı 
ak · dı d l b" h l ld - su akıyordu. Etrafına hiç olmazsa na ermemiş gelinlerdir. de mühim terakkiler kaydettik. Bu- yerlerde sıra meyhaneler vardı. ıtıraf edeyım d yo ,ı 

•r ŞU emn yaz nyor u: po eon un ırer aya o ugunu yirmi kadar adam toplanm ış , ellerin· Bu ma!Omatx aldıktan sonra tek- raya herkes gelebilir. Ücret namile Onlar kapandıktan sonra maha lle- Avdette ka~ ter için e ,ıı' 
• ~ 2 temmuz 1812 de zannettiği Rus k.itatı, birer ha· de kocaman bakraçlar, nöbet bekli- rar yoluma devam ettim. İki sıra hiç bir şey al ınmaz. Müssesonin en 1 miz pek ıssı z kaldı. Mehmet ağanın karken karar verdim: fef· dıı', 

. «Şıf;e olınıyarak bugünkü ta kikat idi . Bun lar kendisine dar yorlardı . Yanlarına yaklaşarak se- kahveler arasından geçerek büyükçe eski nakış ve dikiş muallimlerinden kavlince bir mahallede meyhane ne - İnşallah ge!ece~/0cd•yfl~ 
n.ıle sıze yazmış olduğum mek- be uracaklardı. lam verdim: bir b inanın önünde durdum. C. H. biri, sabahtan akşama kadar müraca- kadar çok olursa bet berekette oka yokuşlu bır yer ınt~/Af/fl 
tupta i şlerin m; isait gittiğinden j - lıfTMEDI - Kolav e:ele aii;alar 1 Fırkasının Kumkapı merkezi.. at eden talebeye tatbikat gösteri- dar fazla olurmuı M. S 



,) ~l~:;;~~:;;;:;.!"~~~~~~~~~~~"i'i'.::::::~~==~~~1!~L~Ll~Y~F.T~~P~A~~~AR~1~·~~:S~J~9~f.~YL~.(~H~,~1~9;~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~,...~...,,...~~ ~ ~ mahkemelerde: ~ l.!Jk.onomi 
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ C · · M. Jakarın iddiası _ evaptan acızmış. 

~ J Eman•tte "•'Tekilim !.?:elnı<·di, ıııuİıak. t·ıııc· tı ss.ıth~'!1' diyor ki, 1927 gümrük kaydına bakarsak ihracatı Vllllyette lktısatkomisyonu ., LI d. 
Co·r atı ~ıı. farkıda 53 milyon lira buluruz, .bu yanlış~. du''n ı'lk itfaı'ye ı'şler'ı olamaııı,, 1 \_ror ~usu, dıyor, beyannamelere yüzde 25 eksık yazıldıgın- Tek idare J 

b~racatı 158 değil 198 milyon kabul etmelidir. Fazla ola- Karı koca yan yana idiler. Gecimsizliğin ayırd1ğı bu iki vü::ut, 
o h~~de gemi ve sigorta bedeli varki, ihracatın yüzde 10 udur. Vilayetle Emanetin içtimaını yaptı Mütehassıs on güne burada birleşiyordu. Erkek altınını geçmiş bir Ermeni idi. 
»er e 

1

98 den 217 ye çıkmalıdır. • • ' • kadar şehrimizde Kadın ellisinde ancak vardı. Mahzun, müteessir g~rünüy?'.du. !ıiı;. 5ı3tede_, ithalle ihraç farkı, gümrüg"ün dediği gibi ith. al aley- tevhidi ıçın Ali iktiaat mecliai komiayonı:., ~k· . .. On yaşlarında bir kız rocug"u arayerde kalınış oldugunu bilıyor ' "' 1 d . . . . radeniz sabili havalisinde yaptı •• ı • " h ti l h b " . • 
·•'1 Yon olmak "Öyle dursun, ihra.- lehine 6 mılyon ur İstanbul Vil!yetı ile Şehremaneti· tı"sad·ı tetkikattan sonra dün ı'lk i•ti· .,e remane ne ge en a ere gore .b. 'h ine gah babasına bakıyor ve sanki hal dilile. 

• ' ' " " • Viyanadan gelecek olan itfaiye mü- gı ı ga annes , . . · '"""- nin birleştrilmesinin Hükumetçe mu- maıru Haydarpaşa garında saat 10 da tabassısı ongun·· e kadar ••hr;-;.e ge- - Barışın artık, barışın! dem. e.k ıs.tıyo.rdu. ~Vll M J k · nmalı ? Yok karrer olduğilnıi evelce yazmııtık. •' ~ k Oııt ' · a ann bu yüksek riyaziyesine ına ~ . • : Hatt b hususta geçen sene An· yap~ştı~: . . . lecektir. İtfaiyenin tevsi ve ıslahı hak Fakat ikisinde de barışmak ıçın hıç hır arzu yo tu. lııL • ._, ulu Orta bir (terbii daire) meselesine te§ebbus gıbıını ka 'da D~ili e Vekaletinde Vali D~kü ıçtımada.y~pılan tetkik: se· kında hazırlanan projenin tatbikı da Kadının şikayeti şu idi: ~? V rakili_a "eh Y .. M b'dd" B de yahatınden alınan ıntıbalar ayrı ayn mütehassısın vüruduna talik edllm.iş K b b kını •CtlQJı: e ve ., reınıru u ı ın . kik dil k . d'l · tir . . . - ocam ana a yor. 
1 1 edelim: bulunduğu halde bazı tetkikatta yapıl tet B;;a.S:r~ın~~:~~ğ:.;,:':;? b~ se- tı. Bı:aenal~y~.m~teha;:;,a ~e~·~;eı- Erkek mugalata yapıyordu. ~ hracatı, gümrük, neden yüzde 25 ekaik yaz_ıyonnuş_? ınııtı. Dahiliye Vekileti bu de~~ğV~- nelri va.ziyetile gelecek seneler alaca· ~~:re: s:~~ ır ta~~~k e~il:cekti:.- - Efendim, şimdi ben buna cevap veremem. Vekilim gelme-ı.._.~d göre, borsanın senelik vasatileri ihracat senelık vasatı- liyet ve Emanete yaptığı te e "ı vaziyet ve Karadeniz sahil vill· p · · b"kil be be · d eli 

:""!il en Yiik ' 27 Vila et ve Emanet erkanından müre- " . . .. . . . roıenın tat ı e ra r yeru en . O\ıtda. •ek olduğundan. Mesel.§. İstanbul borsasının 1
9 

kke: bir komisyon tegkil edilerek tev y~tle~ hatta Turkiyen_ı~ en mu- bir çok vesaiti itfaiye sipariş oluna- Altıncı Hukuk mahkemesinin kıymetli hakimi ortada haklı tııltı,,:, vasatisi 17' halbuki gümrük buğday ihraç vasatisi 8 ku- kit i inin tetkikını blldlrmiıtir. him ihrac~t ~ıyasından bır~ ola": Y':'· caktır. Bunda!' ~ıka _hali b~ırda bir mazeret görmedi. ı.,"Tlb , , Ko'mı·syona Valı" muavı'ni Fazli bey murta":"' ıstibsal tar_~ı tetkık .e~~ış mevcut olan ıtfaıye mufrezelen tez- y· . kT lıned'"' d balı di ? Mahk 1 
"'" U'·' h . i · . . . ve bu ihracatın tevsıı çarelerı goru-

11 
- ıne mı ve ı ın ge ıgın en se yorsun eme-. ~ a" ~· atırlatmak lizımdır, 1927 deki 1 7 buğday vasat sı, rıyaset edecektir.Emanet muavıni Ha •filmüttUr. yit edilecek ve bir çok yerlerde m • ler vekile, değil vekiller mahkemeye uyrnağa mecburdur. Başka ıL ıa gore h · d'' k d · be d d h"ld' K · arın • teaddit hacimlerde su depoları vilcu •ırıı. 11 • esap olunmuştur, ihracat ayları ıse ort ış ayı ır, ~t. .Y e a ı ır. o~ısyon Y Fasulya fiatlerindeki pahahhk da bir vekil tedarik edeydin. 1".'."\- llsatf d ille t kd d kti da getirilecektir. ''llL- Sı 8 kuruş, sade bu do"'rt ayındır. Sene ile Ört ay ıç ımaıru a e ece r. ayrıca mevzuu bahsolmu•tur. b' Kadın, sızlanıyordu·. 

"'Yes 1 • Bir ka<; günden beri Istanbul me · )~l e olunamaz. ".ALOY~NIN. ~MAR . Komi•yonda ayın 15 inde Trakya usları şehrin muhtelif semtlerinde - Efendim, her derasında böyle yapıyor! Bu sefer ne olacak latis· .a Olarak, borsa vasatisi denilen İstanbul borsası fiata va- .. İzmıt Yalısı şe_hrımı.ze ~elmış ve ya ve müteakiben Bursa ve havalisi· halka temas etmektedir. sa olsun, E•. ldır. lialb k' 'hr • . .1 h h ld İ t b l de dun Defterdar Şefık Beyı zıyaret et· ne bir seyahat yapılması takarrür et- Istanbul meb'usları halka yaptık· İ d dil . di D be • tııeseıa c u 
1
• ı aç vasatısı deru en, er a e .s an u - miştir. İzmit Valisi Yalovanın Def- · · - şittin ya, muhakemeye evam e sın yor. • • avacı n '1- ~ e Um l k z 1927 d mıştır · lan temas neticesinde ıehir hudut· nbuıd n~p anlarından Mersin o aca tır. ı~a, . .e terdarlıkta mevcut harıtalarını almış Trakyada buraların eski san'at ve !arının çok geniş olduğuna kanaat ge değilim, o dur. l\lıJt cUı· an bugday ihracı ancak yedi vagondur, yanı 15 bın li- ve imar işleri hakkında görüşmüştur. ihracatı ve bunların neden inhitat et tirmişlerdir. Meb'uslarımız hudutla- Erkek, kan ter içinde kekelemeğe başladı: lJiğer ı kıYnıettir. .. . •. ORMAN MÜHENDiSLiKLERi tiği etrafında tetkikat yapılacaktır. rın tahdidi lazım geldiği fikrindedir- - Acizim efendim, layıklr cevap veremem. Münasip bir güne ~tıı iiz··taraftan, şunu söylemek lazımdırki, Jakarnı gosterdigı Haber aldığımıza göre ormanı ame ler. bırakılsın. ~ J.'lik Utn, kuru incir, kabuksuz fındık, zeytin yağı misallerin- najman gur~p~arının isiml~ri "'.'r~m Sabası çok geniş belediye işleri Kadın da inadına ısrar ediyordu: 

Yttteti Sek borsa fiatile alçak gümrük ihracat fiatinin müba- kanunu mucı~ınc_e baş muhendışlık· güçliikle ifa edilmektedir. - Gayri tahammülüm yok, diyor da bir daha demiyordu. Fa 
lilt · 'borsalarda okka " "ki d kilo hesabının cari olma-ı ~e~e tebdıl ~d~lmış ve cvelce .ı:ıevc.ut ' Sayfiyelerin şehir belediyeai şe- kat hakkı müdafaaya taalluk ettig"i irin yine erkegı"'n dedil'ri ol-2 lt~ olunu ' gumru er e ıki guruba ıki gurup daha ılavesılc raitine tabi tutulması doğru görül- " 11 ııı .._ İhr r. . . dörde iblağ edilmiştır. Muhe'ldişlik- TUHAFiYECiLERDEN memektedir. du, muhakeme bir hafta sonraya talik edildi. e_~ nede a~atın ü~tüne yüzde 10 gemi .ve ~igorta bede.~i bındir- !ere. Salih Sitkı,_ Sadullah, !Ylahmut KÜLLiYETLi PJ\Rı\ Ç!:KEN Bu husustaki tasavurlara göre Is- • • • ~Ciılse h n ıcap ediyor? Kast, mutlaka ıhracatı fazla gostennek Şakir beyler tayııı edlmişlerdır. TACU NE OLDU? tanbulu belediye hudutları ve bir de cu·· Nu·· N ADLIYE H ABERLL'.Rf laları ,.. atırlatılabilirki, ihracatta Ttirk gemileri, Türk sigor- Herman Farkas kcnrlisinin kadın banliyö hudutları diye ikiye ayırmak ~ r. 

l.>j ·"~11Zubahs değ.ld' Jnhisarlarda çorapları mutohassı> v~ tuccarı oldu· lazımdır. l!ıi Yebıliri ki ı ır. . .. ğunu söyliyerek bırçok tuhafıyecrlcr· Istanbul meb'usları yakında Şile Köy harmanlarını yakan beş kişi ı>'on ih z • 1921 resmi gümrük kaydının gösterdıgı 158 u·· .. t R. ıe temas etmi~. ı 2 liralik bir çorabı 1 Çatalca kazalarında halkla temasa . . . . 
Caiz Olanraçı, Jakar tarzinda yektaraf tashih caiz olamaz. T TUN ŞLE 1 liraya vereceğini sôylcmi~tıı. başlıyacaklardır. Bu~d~n ıki ay eve! bır ~ın ve -~da- DON GELEN KADROLAR 

'c hernd . tek tashih şekli vardırki, o da şamil, yani hem ithal Herman Farkas buvük bir fabrii<a- 1~ vet yu.zunden beş şahıs Şılede bu tun Hapishane, tevkithan• ve Tıbbı ad· J~,.,, e ıhraç. için yapılacak bam başka esastandır. Bunları da, Recep beyin muhar- run vekili bulunduğu.:ıu iddia ve İs· VAPUR VE TREN HAMALLARI- köy harmanlarını yakmışlardı. Ağır linin kadro ve maaş enurleri dün gel· 1lı "'akal A İ tanbul siçili ticaret bürosunda 15693 NIN KIYAFETLERl TANZiM cezada mevkufen muhakemeleri gö- mittir. Kadroda hiç bir değijllı:llk Ccl!Bfnin es~den (Temmuz 1929) tam bir ay evel li ktısat ririmize beyanatı numarada ve ticaret odasında da ka- E~ILECEK . rülen failler Mustafa, Osman, Har- yoktur. lııtette Ya tedıye muvazenesi raporu (Haziran 1929), etraflı yrtlı bulunduğunu ;öylemiştir. Sicili Şehremaneti, hamalların muhtelif dar, İbrahim ve Ri.za dün kefalete CİDEYE TAY1N lktıaa Plllıştır. Tütün inhisar müdiri umumisi ticaret bürosunun kayıt varakasını kıyafet ve serpuşla gezmelerini mah rapten tahliye edilmişlerdir. Gayri ~ tetlti~ ~e~lisiınizin Türk ekonomi tarihine tevdi ettiği filirna- Behçet B. inhisarın faaliyeti ve bu gören tuhafiyeciler ucuz mal bulduk- zurlu bularak bunları ~im etmeğt mevkuf olarak muhakemelerine de- Cide müddei umuıniliğine hukuk fa· 
Q tıı.ı. ·~ •ılsılesind b' · · kil d b Temmuz tarih seneki mahsul hakkında kendisile gö !arma sevinmişler çoraplar 22 eyJUJ. karar vermittir. Şimdilik yalnız yol· vam olunacaktır. kült~si ~ez~rından ve Türk taı.e-
!U ;""<!Ued en ınnı teş e en U rapor, rüşen bir muharririmize ıu beyanatta de teslim edilmek üzre bu adama e- cu işlerile mı:ıgul ~uluna~ hamalla· «HAREKET~ MAHKEMEDE be b!rliği reısı Ferruh bey tayin edil-% kadar ~!\ ~ukaddem olduğuna ve ilimde ( okumadnn I) sö- bulunmuştur: . pey para vermişlerdir. rın kıyafetlerı t:ı-nzım. edilecek, b':' Bugün üçüncü ceza mahkemesin- mittir. 

111, lllak tıniı_ı etmeyen şey olınadığına göre, ]akara ait bir - Bu sene mahsul, diğer ıenekı· Nihayet evelki gün kaparo verenler- kıyafet sonra diğerlerıne de teı~ de cAlev yağmuru• serlevhalı bir MAZNUN SAKALLAR 
. ~UKUn ale?ın daha intişarında nazan dikkati celbetmişti. lere nisbetle daha eyi dir. Eyi cins o- den birisine tüphe gelmiş Ticaret 0 • olunacaktır. Yo~cu hamallan, yanı şiirden dolayı müddei umumilikçe Buıün ikinci cezada petrola kolu ~Yet b' Yenıden tazelik kazanıyor gibi görünen bu mesele, !arak k;ırk milyon kilo tütün iıtok e- dasma gitmif, Herman Farkasın ti· vapur, tren İ§lerınd~ . kuıı:ınılan ha- mahkemeye verilmiş olan cHareket> yağı karüttırmaktan maznun bulunan 
ttt Cdir, ır gazete havadisi aktualiteliğini kazanabilecek mahi- dilmiştır. M!ibayaat ekaperler ve fen cari vaziyeti hakkında malfimat al- malların serpuşları ~çın kir tutmaya- gazetesinin davası rüyet olunacak- 15 bakkalın muhakemesine devam 

0

• lııı.t eh- . memurları tarafından yapılmaktadır. mak istemiştir. Neticede bu .zatın o cak renk intihap edilecek, her hamal tir. Bugilnkü celesede bu tllrl ilk net· lunacaktır. Geçen celeaede dava mu-~ıntn1y N Mübayaatta .zürraa izam! kolaylık daya kaydedilmek üzre bir milddet e- bir önlilk k:ullanacaktır. . reden <Halka doğru• mecmuaamm nunlardan İzzet, Bodoa ve Koçonuu 
et kazanmaktan uzaktır. • gösterilmektedir. Zürra, ?'ahıulü':'~ vel müracaat ettiği, sermayesi olma- .. S~rpuş il~ g.?ml.eğin üzerınde gö- sahipleri de bulunacaklardır. vekil tutmaları için talik edllmlsti G~nı'- • • • satıp satmamakta serbesttır. Kendıaı dığı ve bir fabrikayı da temsil ettiği- rulebilecek bilyuklUlrte hamalın mar- _. .. _ _ __ _ 

, \Jl~lJN İKTiSADI HABERLERİ ni.icbar edemeyiz. Z~r~a g?sterdiği- ne dair elinde vesikası bulunmadığı ka ve numarası bulunacaktır. Bu·· yu·· k bı·r gu·· n 
<., h mız su~ule~ten en milhi~ı ı~dur: cihetle odaya kaydedilmediği anlaşıl· a ire 8 d - Bız._ zurraın m'.111sulune hır ~- mıştir. Spor -aş kfmyakerine göre lstanbul a met ta~~ ~ğerek .~ıat vbe_ ~na g~e eKyfiyetten diğer tuhafiyeciler de M k k . [Birinci sahifeden mabad] S rnaro-arı' ~ . 4 1' . kA d pey venrız. er .zurra, ı.zım ver • haberdar olunca Odaya müracaat et- ınta a ongresı . . . . . .. lliıı 'lı!ıiye ~ 0 yal!;ı ima 1 im ansız lr ğ~ fiyatte~ ~aha fazla fiat b~- mişlerdir. Oda memurlarından biri dışe daha, bır. azap h~~ı ~ıhı, ta!<ı·ı Kemalpafa ya (~ıf.•). '."ardıla~. d.L·~•bi ıı:e~letinin Şehremaneti- Ulum olan hayvan yoktur ve öyle mu b~ırsemahs~~n_ıı başkas_ı~a satabilir. Herman Farkasın dairesine gitmiş, 20 Eylülde h .d~uyo~.du. cA~ebıı gu.zel l":""r' . Bu_rada •_lv~rılerımmıı İzmir'• gir ııı:!linde ,,,_ crıııe muayyen formül azzam bir fabrikanın yapılabilmesi dt Bı.z epey• ımı.zı na zan ıtıbara alma- k d" · · b lam t mızı de böyle harabe halinde mı bu· dıklerıne daır ılk haberler geldi ı Fil. ~ ..... r en ısını u amaış ır. t J k 1 • ? h k'k 2 d 1 . . arl f kal • \1 'ttit;ıu garin yağı imaline mü- mühim bir meseledir. yu;. Bu dam a ktadır o p anaca acagız ,. a 1 a : ve cı llV ır arı ı... ' •lıtıetin. Y&%1t1ıştık. Ma · · batt En eyi ve en çok tUtiln istihı:al •- a ranma · Bu endlıe ile Gazi Hr., Ordu ve mı.z Bornova üzerinden, S. K. O. ka-t~ ııı~ Verdiği bu f W · a rgann yağı ıç yağına ne den yerlerden birinci Samsun ikinci HiDAYET VE MAHMURE Istanbul mıntakası umumi kongre kolordu kumandanlarına Turgutlu'da rargabi ile 14 S. F. da Menemen u ... ~ttırıı:~alc•n miktarda ~C:attıçY!i Y_al kan§tırılarak yapılm.az. ~arga- İzmirdir. ' HANIMLAR BiRBiRiNi sinin toplanm": tarihi 20 eylı1~ ola_rak birkere daha talimat verdilrr. Saat rinden KalJlYaka'y,a olmak lb:re fr 1tot taraf•· ınargarln yağı imallydl nn yağt man<!a ve emaalı büyük h<>:ş Bilhassa buralarda bu sene çok DöVDULER tespit edilmiştır. Kongra, aglebı ıh 13.30 da oradan hareketle S. ıs te mir'e g_irınifler idi. 

· ••n tııarg"'arı~ hu ıuretle elde edilen bayvanatrn etı ~ayn~tılarak elde edı- mahsul elde edilmiştir. İnhisar idare- Unkaparunrla imam sokağında O· timal Türk ocağı salonunda toplana- GAZI Hz. IZMIR, KARŞISINDA: n 
- len aloo-marganne yüzde 10 tereyağı . ka k 1 • . l b"I k . . turan ko . o ıı Ta'"t efcndı"nı'n ca..._r B h . . T"" k.. .. 11 ·-'lah ha ti .1. • • ele -'-L. bu •lct ~'- yagı olamryacağt da '--· k ld dil' B . sı, ça çı ıga manı o a ı me ıçın mısv ne "' .... . .. . . "k' u aber üzerıne, ur un uç a11r n.., ya a-enTenuı -

.. lıu hu:;'· n...,tırara e e e ır. u nevı mar- yapılması icapeden her türlil tedabiri zevcesi Hidayet hanımla tütün inhi- Istanbul ~luplerını ı ıye ayıran kadar süren üç yıllık hasretini İz. gibi büyük afe..ı.,.. ihraz edlnİııi'& 
. '°l'duğ •ta al&ka11 dalayıalle fik· ~arın yağı tereyağına çok müşabih- yapmıştır. Kaçakçılık hususundaki '<arı kapıcılarından Murat efendinin l?k t_eşekk~latın.n . bu kongred: naa~ mir'e götüren Gazi Hz., derhal hare- lı'in bu ıafbası bıtamc •di.ıo ~-t•ti Uınuz Zahire boraaaı bat r. . . bu ehemmiyet ve teyakkuzumıı.zun zevcesi Mahmuro hanım kavga etmiş fız bır vazıyet• sahıp olaıruyacagı ket emrini verdiler; saat 17,45 de LAkin, Türlr'iln dehasını bir alrü-~Ureddin Münti B. bir Bunun barlcınde elde c:dJ!ec.ek yağ neticesi şüphesiz ki eyi olmuştur. Me ler, birbirlerinı ~c" dovmıi:;lordir. ~şılmalrta~ır .. Sporcuların hazırladı· Belkave'denilen boyun noktasına gel- millatör gibi kafaaında toplllltllf o-
' e....,eıt e demi.tir ki: her memlekette olduğu gıbı bı.zde de selli halihazırda kaçakçılık,_ geç_miş ACABA YA[{,. LA y AN KiM? gı listede ısını Muha~rer Zevat ar:ı· dik. Bir de baktık ki bütün İzmir Ji. 1 lan o bilyilk İnAn, taın sg ay 25 gün ~ ~rgariıı yağının Iıtaıı memnu olan mablClt yağ dır. senelere nazaran % 15-20 nısbetınde Küçükpazarda ı;":,.,,,., k•hvcslnöe ~ndan. fırk~ namzedı olacakların 1· mani ile, mubitile gözümüzün önüne lllk çetin, C§Iİ.Z çarpıtma11run o giln· 
". edılebiJecelioe kani dej!i- Vejetalin ve iç yağile yapılacak azalmıştır. Tütünler!n içi~d.en. noks~n oturan İnebo!ulu Hü;eyin, tan•rnadı· sımlen tespıt olunmuş_tu_r. Bu ~amzet yayılıverdı. 1 kil neticesini ifade eden o andai.I !ev-

• ~li~lttı bu bu nevi yağlar zannımca ihtiklrın sigara kağ~dı ç•~tıgıru ışıttım: Bız ğı bir adam tanin,la'1 tabanca ile l~r ancak kongre günu ılan edilecek- Şimdi dürbünler elde. Yüzler İz· ha kar9Jımda clbantllmul debaamın Y•ğın Yapılabilmeli için yolunu açar. Avrupadaki fabnkalara 28-31 lık ka- bacağından yaralanmıştır. Mrçhul tır. • k im ğ mir'e dönük! Şehir, liman, körfez ta-1 pençereleri olan derin mavi gtl.rlerln-
ğatlar sipari§ ederiz. Fabrikadan ge- carih aranmaktadır. Alakadarların etum 0 :ısına ;a bak gibi önümüzde! Düşmanın son den ilk defa olarak, birer aevin9 dam l k• · ı k tlere yanlı• konula -=-=o men Istanbul mıntakası rıyasetıne d ı 

1 
· 

1 
en agat ar pa e • · Af-:EMl BiR HlRSIZ Sad" b 1 B 'kt vapurları, son uman arını savura sa asının suma11na ınaru o amamııtı. 
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'''4 •hteıııan · ile lira 01 •tınden ; lledell keşli 
1:...,/.tlıııı k an meyvı halinin pariı:e 
.'11lılııı"ltu apa1ı zarfla milnıkuıya 
~ !Ç;0 't.r, Taliplerin şaruı1111e al· 
~ ~ 1,;'lf evrakını gormck için 
~ıt ı~ •ııııı mudurlütüna gel· 
ı...P1&ıı 3() llltlctuplarını dı ihale ıtt
ı"' onbtt •yluı !129 Puartesi gilnü 

•ltrı, • kıdar meık.or aıtidtirlüge 

1o? Ş.bt•ııııu • • • 
~ lira 88 etinden ; Bedeli k91fl 
n~••ının kuru, olan Cendere su 

•ta ~ taaıırı kapalı zarfla mü
'Onaıu 

· • •laıa1c k Ştur. Tıllplerin fil· 
ı htr gun •şif •vtalcını görmek: 

•leıı te't./evııım nıüdürlUgüne !\: Olan ~ aıektuplannı da ihale 
. 1•ıı Onbe •ylul 929 pazanesl 

ver~ 
1
•e kadar mczktırmü 

~e •rl. 

t tehrellla • • • 
? lira 4 ;•tinden: Bedeli keşi 
td• Doğan . ~uruş olan Üskii 

cı ~r parkında Halk 

TAHViLAT 

Aaıdol•} ~ ~: 
D. T. ı. T 

40,-
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4,65,00 Taııel ıırt.U 

1:lütlrlt 1ırtM1 
IWıcuıı sııteıı. 
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Loadn 0995 50,00 
Paıll 11 .W,00 
Ccaene t 52,75 
Bttıeı t4 62,50 
Brtlt11l 3 50,00 
Pıaı 16 45 00 

Vlyııa 3 45,50 

Newyort 
Atlııı 

llomı 

Amıtırdım 

Sofyı 

BerUı 

0,48 75,87 
11 :ı~.oo 

09 31,00 
1 21,25 

67 00,25 
2 04,50 

hrkası kar~ısında tesadlif eden 
köşesinde kat olunacak dıvarın 
hedmlle kaldırım trotuvar ve 
dıvar inşası kapalı zarfla müna
kasaya ' konulmuştur. Taliplerin 
şartname almak ve keşfı evrakını 
görmek için ber gün levazım 
müdürliiğllne gelmeleri, teklif 
mektupJannıdı ihale günü olan 
30 Eylül 929 Pazar günü saati 
onbeşe kadar mczkOr müchirlüğc 
vermeleri 

bt&nbul Asliye Mıhkeme:;i ikin· 
el Ticaret hakimliğinden; 

MUfliı Süt şirketine ıiı olup 
Tılcsimde Senlhi Bey garajında mah
fuz bulunan bir adet Ceneral Mo· 
tors markalı kamyonete l 500 bin 
beşyüz lirayı talibi buiunmuş ve 
mezkOr hıııyonetin 14 '9:'9:!9 ıari· 
hine müsadi! cumanesi günü saıt 
10 da talcslm meydaııınd• bi!müıı 
yede furuhıu mukarrer bulunmuş 

olduğundan dahı fazlaya talip bu!u
nınlann yeıvm ve vakti mezkOrdı 
mahalli mezkOrJı hızır bulunmaları 
illn olunur. 

bilir. Mamafi bu yanlışlık % 
1 

nisbe Samat,-~da Hacı HamH .nahalie- !~t~~~~: bey~ .~~~et ~~st:!~e vura batıya doğru yol ahyor,! Üç y!J ı Hiç tüpbe yok ki, Gazi cİtin bu tindTeu.~:~~ inlıisarının hesabı carisi es- sinde Merdivenlçeşme sokağında bin leri muhakkak addedilmektedir. emakvel yh unalil? ordt us~nuıh,t T urk il bok g· ~ihdası .hrtaml"kl ~udldu•f dkıerken,k kal~~ 
başı Celiil beyin evine Şaban i•min· LIK MAÇLAR! NEZAMAN .ara e, zmır ~ . ımın~ ~· a· n~ e;ın ı erın en ıt rara , eıı,.~. 

kiden Osmanlı bankasile idi. Şimdi de bir hırsız girmis, bazı etya çalınıt BASLIYACAK? ran ftkiı~aff. donanmasdı nıny İzmır Jdıma· ıozlerıilnden ıw,:aü!' .~.~ damld a di~um-
Ziraat bankasiyledir. Yarrm milyon kıçarhn }·akalan~ıs~ır. F bol lik ma !arının bala acağı mnda ilosu, o an a unan or uıu-ıma~• . ~·o gun, ";""P e ~n ye ""' liramız da İ§ bankasında vardır. - - • ..__.._. - - . ut . . . ç ş Y nun cDumlupmar Başkumandan mey nenın ıçıne 11gdirdıft yedı aaırlılı: ıl· 

Türk tütünlerinin Avrupa memJe. Muhtelit mahkeme- tarıh, yem ın~af olun~cak ~yet ;:ı danmuharebesinden, artakalabilen dö yasi ve içtimai bunca inlallbin pro
ketlerinde revacını temin için Londra A ., • rafından t~s?ıt. 0 un.a~a trr. ~ma ı küntülerinin, canhevlile vaporlarına ı jesini de o anda ciaı:tıit buluıuyordu. 
da bir şirket tesisini müvafrk görerek lerde aleni mura/8- maçların bırınc~ t~~~n h0

;. ı:şı~d:·~- atılmak isterlerken nası~ d_enize dö-ı Onun için bu gün yalnı.z İzınlr'in şirket tesisi hakkım Sarıca zade Şa- l l evel başlaması ırn an a ın e egı JcUldUklerine yalnız seyırcı ! kurtuluı bayramı defi!; Gui'ııln en 
kir beye verdik.• a ara baş anıyor dır. I BlRINCILIKLERl Otu~do~u~ ay 2,5 gü~, iştiyakile büyük e_seri. o~an cTürk latlkW ve 

Bunun üzerine muharririmiz, bu Muhtelit hakem mahkemeleri Cu- DEN Z y BEYKOZ DA Türk mılletının yureğını kavuran Cumhunyetı nm temelltına bayramı. şirketin hukuk müşavirliğine bir Yu- martesinden itibaren faaliyete geç- CU~A~lLACAK GÜ_ZEL ~ZMt~nn, gurup zamanın~ dır. .. ' 
nanlının tayin olunduğu hakkındaki tikleri malClmdur. Mahkemelerin açıl d Tk b. . "likl . hafıf ve ınce sısı altında mazlum bır Yefilkoy: A. RIZA neşriyattan bahsetmiş ve Behçet B. mış olmasına rağmen önümüzdeki Mıntaka.. ı;n~zcı ~ d ırmc'ıacae; masum gibi, mütehassirlerine kolla-
den şu cevabı almıştır: iki hafta içinde aleni mürafaa yapd. bu Cum~ ~u _ey oz a rar.ı . rıru açmış cGel ı. diye haykıran bir Cemiyeti akvam sarayı 

_ Şirket henüz resmen teşekkül mıyacaktır. tır. Tertıp eyetı 'byarışı~ ın_ız~ı~ı hali var. A • ._. . 
etmiş değildir. Tabii, hukuk müşavir Mahkemelerdeki dava ev rakının temin edecek t~tı atı ~ magı ~ a- Akdeniz'in, kuylaşan mavi engin- CE~-~VRE, J. Ak b~l ft&v&m c~ııı:· 
liğine bir Yunanlının tayini mevzuu- tesnifi ve icap eden tebligatın ic- nuştır. Bud sene .. harıf a~~n._ ra.hpt !erine temas ederek batmakta olan yetı ıç n J'.•~ ba~ayük a al~ !emti eks. 
bahs olamaz.Meseleyi gazetelerde ta- rası Jaakal on be• günlük bir teahhu··, kuvvetler e tesavı ası o ugu cı e il .. da nki Yunan ordusu ma meraeıını u mec .. e lf ra •· 

• k h 1 1 • t h · dil g neş ın ° an sa d ilr bb h ' 1 b ld "'· kip ediyorum. · rü istilzam edecektir. Bu devrede ya- le, ço . eyecan 1 0 acagt a mın e ile beraber, İzmir'i Yunana ilhak e- h e~d m. a :ım~~: er Si az~.;' ~~ Şahsi tahkikatıma nazaran, Sefe- pılacak muhakemeler içinde oldukça mektedır. melinin de Akdeniz'in derinliklerine a e _ıcra e · r c u ry
adis ismindeki bu Yunanlı, v. aktile mühimleri vardır. Türk. İngiliz mah İ . b h . . ... 1d .. ğu··nü ilham ediyor gibi bir mond ıle Fruii han ve İavlçre federa· 

t Ş a Sı gomu u · · f dan tukl -ekspermiş. Epeyce evel kendı arzu- kemesinde derdesti rüyet bir kaç da- f 1 a silzülüşü var. ~yon~ r~ıaı tara ın nu ar aoy· 
suyle memleketten ayn~mış. . va olduğu gibi Türk· Yunan ve Türk- L ,,.,, b t hli esini Kadifekale'ye bakıyoruz; Türk ba enm14t . • . . . 

Ecnebi memleketlerınde tetekkUI Romen mahkemelerinde de esaslı bir U / ı ey 8 Y yrağı gururla dalğalanıyor !. Tam bu Bu raaiıpenin batıra":"' te ~:,:'ti 
eden Türk m~eıse~e~crinde bir Yu- kaç dava bulunmaktadır. Fakat bu istedi sıralarda sivarilerimizin ve atlı piy~d~ ~!uz 1:;-;ü~a~mlf :ft a::a:t"mea1ı.n~ 
nanhya iş verilmesını aklım a~maz. son iki mahkemenin reisleri dün de " terimizin İzmir'e nasıl girdlklerını ır ço . e ere . . k k 
Her halde doğru olmasa gerektır.• yazdığımız gibi henüz gelınemi•tir. Barut inhisarındaki irtip meı'el~- .. "d 

1
. e haberle de geldi. kit kurıun hır mahfaza ıçıııe onara 

VARŞOVA iSTATiSTiK 
KONGRESi 

ANKARA, 8. (Telefonla) - Var
şovadaki beynelmilel iıtatistik kon
gresine iştirak eden istatistik müdiri 
umumi muavinlerinden Selim Sahit 
B. gelmi~tir. ____ .....__ 

Millet mektepleri 
ANKARA 8 - Millet mektepleri 

bu sene daha vasi milcyaata çalışa· 
caklardır. 

Mektepler her tarafta te9rinisani 
iptidasında açılacağından Maarif ve
kfiletine faaliyetle hazırlıklar yapılı
yur. Vilayetlerin bütçelerıne bu hu
sus için tahsisat konmuştur._ 

EKMEK VE FIRANCELA 
FIATLARI 

Şehremanetinden :Şelırihdlin onun 
cu salı gününden itibaren ekmete on 
altı kuruş yirmi para azami fiat va· 
zedildiği ilan olunur 

• fh . mUJ e ıyen rapor v • 
1 di'-'·tir Bu itibarla bu mahkrmelerin fa. sine ait tahkikat aon 1& asına gır- Bu haberi dinlemekte ve tarifi çok teme e vaze ....., · 

aliyete geçmeleri ve davaların batla- mittir. Bu ite ait evrakı okuyan mild &ilç olan bu levhayı silkı1n ile seyret· Zayi ; Mardin orta mektebinden b. "k ktı" M ht ı·t de'ı umumi muavini Bilrhanettin B. b" d b' maaı ır az gecı ece r. u e ı mekte iken: ır en ıre:. . . ılmış oldufum şehıdetnımeyl pyp 
mahakimde halli geciken davaların tetkikatını bitirmif ve evrakı betinci cAhl lzmir yaktın biıu!• nıdaaı ettim. Yenlslııl ,..lcarıca"'nıdan ~-'-'. 

· tt rU t karara t dil 11' tın' tak bakimi Nazı:n beye vermi•. k il eldi ta~ r '" <nı ıerı sure e ye ve rap e --. çınladıh. !But aes,tcoş ~unnlyn çrellk• o!Tbl ılnhı htilcmll yoktur. Çorlu: Alay 174 mesi hususunda Türk ajanlarına teb- tir. Müstantiklik bir hafta .zarfında kın ru u sme pa,... • •f di 
ligatta bulunulmuttur. kararını verecektir. Maznunlardao tınlıyan ıeıi idi. İçinden t.ı~n ıev~ç, T. 2 yazıcı11 n ar nll Hımdi. 

- -· - 1 d Liltfl bey dün Istanbul Ağır Ceza ri· bu suretle dilinden dökülürken, bır Evkaf memur arın an k abli · k v l lstanbul Mahkeme! Asliya Birin· yasetine bir istida verere t yesı- çift projektörü andıran p~rla &uz e-
tekaüt aidatı ni talep etmiştir. Yeni ceza muhake- rinden de birer damla halınde akıyor- oi Ticaret dairesinden; • 

meleri usulU kanunu mevkufların a- Sultın Hamamında Çıngır Oğlu 
kesilmiyor demi tahliyelerine karaı ver~dikte~ du.Asiz Baı kumandanına döndilı Hanında 1·2 numerolınndı lcrıyl 

Barem kanununun şehremanetile sonra bir ay nihayetinde vazıyetlerı· cTebrik ederim .. » dedi. dcaret etmelcte iken illnı i!l.ı ını · el tatb"k 1 k nın· tekrar tetk:ıkını icap cttirrnckte-
idarei huıusıy ere 

1 ı ge ece l Türk ordusunun fazilet örneği, karar~erilml• olan Adnan ltri~_'at lı · dil · · B d dir. Lütfi beyin geçenlerde yapı an • 
seneye tebır e mıştı. u meyan a • hl k kudretli reisi muhterem Fev::i pau. brı"ka•ı sıhlbı' Rıgıp D---' "- ~. d"l k ı ve nctıcesinde- adcmı ta ıyc ararı s- ~ ~ _

1 
M mülbak bütçe ile idare e ı m• te o • . . .. b da, ayni suretle: B .. kumandan'ın: 1 lcl k · b" kClr kanunun Ev verilen duruşmaya ıtıraz ettıgı ve U ..,, mmeıindekl ı ıcı annı ayı ettırmıw masına ınaen mez b"k 1 k • ı· 1·n bu istida ile tahlıyesini ta- tebrik ettiler. olanlınn ifbu alacaklarını tast1k et-kaf idaresine de tat ı 1 ge ece sene· nun . . dilınckt d. A Dürbününü o ane kadar İzmir'den 

Ye tehir edilmit ve yalnı. z ai~atı. te.ka lep ettı~ı zan~e e ır. v_rupa· tlrmek ıızero 18;9,929 ıarihine mü• 
Udiye kesilmemeıi teblıf ed_ılmıştır. d~n y_e_nı gelmış olan madam Lütfı de birtürlil ayıramıyan en büyük bat, sıdll çarşımbı günn sut 14 en 
Bunun üzerine Evkaf idare•• bu ay- dun ogled~~ sonra tevkı_fhaneye ge· Gazi'nin altınrenkli günet batı; etra- 16,.lO kıdar biletimle vesalkiyle ma-
dan ı"tı"baren memurin maatatını ai- !erek zevcını zıyaret etmıştır. Madam fını birer peyk gibi çeviren kuman· 

dil sa hey'etJne müracaat eylemeleri Jlin dan tekaüdiye kesmeyerek vtrmel:e Liltfi bu mesrle hakkında milstantık- danlaro. dön : 
başlamıştır. likçe istiçvap edilmemiştir. c Ben de, dedi, ıi:si tebrik ederim., olunur 
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BUGÜNKlJ HA VA 
Uım hararet azamı 18 ı. gıd 12 

derece i<!L D1n sabaha kadaı 
yağsn ya m•Jr 6 milimetreye baliğ 
olm1ktadır. Bugün, rüzglr ekseri· 
yetle poyraz esecek ve hava kısmen 
b"lutlu kısmen açık olacaktır. 

PAUIUE.Sl 11 l.1LÜL 1929 

- Hanım sen ne yaptın? ıLutfi beye vardrm. Üç senedir 
- Ne yaptım? evliyim. Üçseneden beri, koca-
- Hasan beyi, Behice hanı- mm, ilk karısının, nasıl bir ka-

ma taktim etmişsin . dm olduğunu merak ederim . 
- Evet ettim. Behice istedi. Hasan bey, genç kadının göz-

Hatta, ismimi mınldanıverde lerinin içine baktı: 
anlamasın, dedi . - Kıskanıyor musunuz? 

- Onun kocası nerede? Behice kızardı: ~ayıt nıuamelesl yapılmaktadır. Tedrisat ı Teşrlnlevelde 
ÇOCUK! ÇOCUK! - İşi varmış, bu gece gelme- _ Bilmem ... Belki ... Siz başlar. 

FELEK 
il.ilah kimin varsa bağışlasın, ~- yecekmiş · karınızın ilk kocasını hiç merak ilk mektep mezunları kabul edlllr. Tllrtçe lagillzce ve .,.nah, ne kadar çok çocuk var. Dog- - Ala Ötekinin de karısı · · · ' pllah, na kadar çok çocuk var. Doğ . ··· etmedinız nu? O Fransızca okunur. Ticari dersleri vardır. 

ruau iftihar ediyorum. Y~lnız bir hami~ gel~e~: · · . d H _ Etmişimdir. Fakat kıs- o-•••••ısteyenlere tafsilat gllnderlll~ 
ııeY nazarı di~katimi celbedı:ro.r. ~v - mma e .ıcerun . e, · a- kanmadrm. Lutfi be hadit sert ·-- - - - ve nehari - kız ve rupann~ ek~~· memleketlerını ı:or- sanı tanımak ıstemesı bıraz k b .. hakki Y b' d ~ Leyli erkek 
düm, hıç bırınde _sokaklarda bı~de garip. a a ve mute m ıra am ş. ı · te rakkı· ı · . olduğu kadar çocuga rastgelmedım. _ Kadın merakı.·. İşte bak mış · } Ş } } S e S} 
Mbe~dıa ._Pilarislmte bi.ıkimbas~kakk.labaarkda~oi beraber dans ediyorlar. - Bilakis, karınız Lutfiye 
gı ı e., ya aya •' * * * haklı:"' d" M .. t Ana, ilk, orta ve ilse ikinci devre birinci sınıfla-dan 15 ya11na kadar çocuklar gör- . . . ~ um e ıyormuş. u .em~- 1 k mek hatta kılığı kıyafeti yerinde Behıce, munıs bır sesle: diyen kavga eder, yalm:ı: hıç bır rına yeni talebe kayt edl me tedir. Her gün saat 10-
mektep talebelerine bile sokakta te- - Ne mükemmel dans edi- yere gitmesine müsaade etmez- 17 ye kadar müracaat olunablllr, 
sadüf e~e~im .. ~rada çocuk!arın yorsunuz beyefendi! nıiş · · ı Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı nereye gıttıklcnnı ve nasıl vakıt ge . . . d .. .. 
çirdiklerini bilmem, yalnız bizdeki ~asan bey,_ıltıfa~ı de~?al ıa e Hasan bey güldu: 

2517 hal çok tehlikelidir. ettı: Sonra, zıyaf~tın mukellefı- - Karım, kuzu gibi bir ka- ___ Telefon : Beyoğlu __ --· 
Sokaklarda salgın gezen bu çocuk yetınden bahsettı: dın. Daha bir gün bile kavga U .. Ç AYDA Hl. ÇKJ' VE DIK• ı·ş · ~m büyüd~kleri z~ b~ .~oktor, - Münürleri eskiden mi ta- etmedik. Bana hic karışmaz ... • ••• .. 

bır mıihend1s, hatta bır durust me- nırsınız? B' · b' b' 1 · 1 ı ,1.. ·· 1 ı fi k. ı ı · · mur olabileceğini iddia edemezsi- · ır an sessız , . e ır. ı~ ~:1Y e " ues>csem yuz erce mezun arının muva a ıyet er ve ıçıımaı 
niz. Çocukluğunu her tilrlü ahl.lki - Hayu, geçen sene Adada kavgaya hazırnlişlar gıbı, urpe- ı hayatta ihraz ettikleri meYki dolayısivle gurur hisseder. En son ve en 
ve içtimai kontroldan uzak olarak tanıştık. Hanıınfendi, refikamla rerek durdular . kolay Fransız usulü ile hiç dikiş bilmiyenlere 6 ayda, biraz bilenlere 
~p~nlarm akibeti. ne . olabileceğini ahpap oldu . _Ben evlenmeden eve!, kim- 3 ayd.ı, ıuvalet ve beyaz takımlan teferruarile mükemmelen öğretilir 
duşundukçe tuylcrım ürpcrıyor. _ Demek evlisiniz?.. Hare- seyi sevmemiştim. ve devir sonunda Maarifçe mu•addak şehadetname verilir. Yeni devir 

Aceba bu batı boş gezen çocukla- · · · · 30 liıld b 1 k T \ b k · dı da L h ·· ö•l · 1 ·ı "k da 1 k b' mınız neden gelmedı? - Karım ılk kocasını sevme- , ey e aş ayaca nr. a e e &) cuma n muua er gun be· 
yer yok mudur? - amı e ... ır ı ı gun nuş. . . \ ' NUMEROTAJI valtti kaldı. _ Nerden biliyorsunuz? C~dıkpa,şa Balıpaşa Yok.ıışu nda . a.hram A~ad~~Yan Eczanesi 

~1 ILLIYETIN 

Bu gQnkil yeni Dflnkfl bllmecellll:ılO 
bilmecemiz halledllmlf şekli 

SOLDAN SAGA. YUKARDAN AŞAGİ: 
1 - Rakkam (2) Baş kaldıran (3) 1 2 _ Arkada alan eser (ll 
2 -Apğılık (3) Tende siyah nok- van (3) 

ta (3) 3 - Kitap bulanan yer C~'.,ı 
4 ~Yanık ateşin bıraktığı (3) Gü- 4 Yabancı (2) Nota (2) ~·: 

zel bır kok~ . (.3) 6 _ Su (2) Nota (2) Jl 
57 - YBın~cildik ~9) 1 { Ş fak su dökülen (3) (! - enn e agır o an 3) a - . _, 

ta ağıran yer (3) 7 - Bedava su dagıtılan r
2
) 

8 - Valde (3) Vehleten (3) 8 - Ayı yuvaSI (2) Nota ( 
9 - Zamir (3) Akan su (3) sınn nehiri (3) 

~=*~~eee••••1ee*• .. Mekteplei in küşadı münasebetite 
ETABLİS~AN 

OROZDİ-BA 
taraundan yapılmaktc:ı olan ve ahiren ce~ 
bedl ıen büyük stok mallar na ait büyük re~ 
ıam satı,ından ısii de e dilecek ve ciddB t 
kaçırılmayacak pek çok fırsatlar mevcutlıJ' 

ETARLiSMAN 

-
nn vazıyet en e a ... a r o aca ır H .1 B" .k. .. lük" . ' ı den sonra icra edilmektedir. 

G 1 d t bb• b · makale oku s· · lm . ıl .. E . . B . .. l k fevkınde No. ı Cedıkpaşa Bıçkı ve Dıkış ders len mudirı : eçen ere ı ı ır . · - ızın ge enıze nas mu- - mınım. enı oy e ço se- ...... . . .... ............. ~um. Bir doktor bir kaç senede b_~r saade etti? viyor ki, başka birini sevmesine :\ladam i'\oycmı .\sadory:ın ~ i 
ınsanlara çocuk aşıaı yapılması lu- B" b" b" · · hi k · • k N d zumundan hah.ediyordu. Bunu ben - ız, ı~ ınmıze Ç arış- ım~n yo. tur. . . eyse, ans Ticaret lı;leri Umum mlldUrlUğUnden : •' 
bizim İstanbuldaki "Numerotaf' a- mayız efendım · edelım nu? 30 ikinci Teşrin 3JO tarihli kanun hükümlerine göre Türidyede iş yap· .~ 

OROZDİ BAi( 
Bütün Istarıhulda en ucuz ınal satan 

ınües<:esedir meliyesine benzetiyorum, galiba E- - Çok iyi edersiniz. Karı ko- - Hayhay! ma'a izinli bulunan müseccel ecnebi şirkeıleriııdtn (Sosı eıe Fr:uısez pur lö .., •• 
manet İstanbul emlakinin sıhhati i- ca arasında mütekabil emniyet Beline sarıldı. Cazbandın a- komers dö ıaba şirkeıi ) nin Tür:dye Um um \ekili haiz olduı;u sellhi ı eıe ,. 
çin her sene ~i_r numerotaj yapa":"k. olursa rahat yaşanır . • . hen!!i.ne karıştılar. Artık hid-Bu fena degıl ama her sene mulk .. . . "' . . . . binaen bu kcrr müracaatla şirket torafından ken~ isine teffiz ulunan bilcum-
sahiplerinden "Numerotaj masrafı" Danstan son~a . büfeye gıttı- d~tlen geçmıştı · '. · . Ve .bu anı le hukuk ve sellhiyetleri istimtl ezlcmek ve müştereken imıa koı mağa scl~- Devlet matllaast 111iidürlüğiiııdtı11 
almak biraz garip oluyor. Emanet ler, şampanya ıçtı ler. hıddetten sonra, bırbırlenne kar hiyetleri olmak üzere şirketin müdür muavini l\1. Ladi.;las Denes ile Fen 
memurlarına aorarsanız bunun:. Hasan bey kur yapmağa baş- şı bir muhabbet beslemeğe baş- l\lüdürü Todori Konscantinides efendiyi vekil cayin eyld:s;ni bildirmiş ve 

- ~aydası var, zararı yo~ ~ dıyor- !adı . !adılar . . . İkisi de, sevdikleri- JJzım gelı·n vc<aiki ibrat. eylemiştir. Kediyeı tetkik edilerek muvafık ;(<>· 

ı 000 kilo milcellit tutkalı 

1000 ,, kalın paket ipi 
!ar kıme? Orasını Allah bılırl * * * · 'k" · ıkJarı d B · 'b 'FELEK var FELEKÇlK var. nın, ~ ·~~1 aş . Y 1· u ıtı ar- rülıııüş olmakla il~n olunur. 10000 yard:ı kanaviçe ~f 

Felek Mustafa isminde bir adam- Birdenbire, Behice sözü kes- la, bırbınne bıraz daha sokuldu- -----------.-.-e-v'_i ___________ Kuruş .\lıktdr ve nevileri balada gösterilen üç kalem levazımın ted' ~ 

45 içinJ 1 Aguoto::> 1)29 tarihinde }:ıpılan miinakasai aleniye ncri':esldi 
cağız birini yaralamış, gazeteler par ti: lar. Kaderden intik'1Ill almak 
maklarına dolamışlar. Ukin asıl Fe - Size ben taktim olunmak istiyorlannış gibi, Hasan bey, 
!ek, hepimizin şikayet etmek istedi- istedim Ben karınızın ilk Behicenin belini biraz daha faz-

~luaJJim •ve memurlara mahsus sicil defteri 
Taksit tahakkuk ve tahsil defteri 125 verilen fiatlar muhammen IJymetlerinc nazaran yüksek gorUI <f 

ğimiz Felek günde binlerce haksız- · · · ' ' l k B h' H b · lık, kahpelik ediyor. ondan bahseden kocasının kar:::ıyım . a sı tı. ~ ıce asan eyın 175 ğündcn yeniden münaka>a krasma karar verilmiştir. Talip oları13.,d Leyli talebe ve talebe yoklama defteri 0o• 
yok. Demek ki Felek var, Felekçik - Anlamadun ! . . omuzuna bıraz daha fazla yas-
var. - Karınız Lutfi beyden ay- landı ... 

Ayniyat cetveli 70 171':ylül 929 salı günü matbaada müteşekkil mıibayaat komisY# 
Ders senesi notları 50 ve şartnameyi p;örmek isteyenlerin de her gün muhasebeye 111 

FELEK nldı. Sizinle evlendi, ben de SELAMt İZZET 1 ../ Talebeye dahil olanlara ait mevcut puslası 1 23 at arı· --- ı ~~~~~~~~~~~~~ 

Ameleslıtln Grevine rağmen 
lsıanbulda Mahmutpaşadı kürkçü 

han,ndı 9 numeroda (Telefon lst 
1685) BEYKO kürk mağazası, bütün 
müşterilerinin işlerini sür'atle ve 
bill ku•ur ifa için llzımgelen ted•· 
biri ittihaz eylediğini muhtereııı eba
llye Utn eyler. 

Kiralık Apartıman 
Maçkada Asansör, Ralorifer, ele

kdrlk, havaguı vesaire her türlü es
babı istirahad havi ud bir apaıtımsn 
kiralıknr. Her gıln 111t il Ue I~ 
arasında Sirkecide Demirkapı Ralli 
Hsnında 3-10 numeroları müracaat 
olunmıın. 

Zayi - lsunbul 2S inci l!k 
mektepten aldığım şehademameyl 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

csldslnlo hükmü olmadığı llAn olunur. 
Hasan kerimesi Muazzez 

Zayi - Sultsn Ahmetle Aksa
ıay arısında para cüzdanımı gaip 
ettim. içindeki 18 lirayı bulan adama 
hedlye ettim. 

Askeri veslkamla hüviyet vara· 
tamı posta ile adıesime göndenne· 
slnı rica ederim. 

Aksarayda Horhorda Bakkal 
Nikod.ı Alıtddin 

Ko .. hne malzeme satışı Kaıt beyannamesi 50 Devıct:<l;miryolları \re limanları umutt't Kütüphane defteri 100 
Eşya ve kitap dağı.tına defteri 90 idaresinden: d Tülün inhisarı uınuın ıııü~ürlü~ün~en: Havale defteri 16~ Umum idare namina ecnebi memleketlerden gelecek bi\Urıı;, 
Bir ay zarfında sarfiyat cetveli 90 eşya levazım \C emtianın Samsun ve ~rabzon limanlarından ıııof ldarenin Top~ı ve Feriye dep<ı!arında mevcut köhne ip, kana

vlce ve marka bezi parçaları pazarlık surctilc sanlacakur. İzııhat 
almak isteyenlerin her gün müracaatları ve 14/9/929 Cumartesi 
günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 1/07,fı tcmi
nao muvakka•elerl · lle bulunmnl.ırı. 

• • • 
Anbar tamiratı 

Tütün inhisarı umum müdirliğinden: 
Ortaköyde Fer'iye yaprak tütiln deposunda rıhnm ile ebnlyenin 

tamlrau icra kılınacakor. Taliplerin her gün gelip şartmameyi :ıl

maları ve pazarlık için 14/9/929 Cumartesi giinü saat 10,30 da 
Galatada mübayaat komisyonunda 01,7,5 teminau muvakkııteleri ile 
bulunmaları. 

l'ertevnlyal vakfı ldarc~indeo ; 
Aksaray, Alem Bey mahalles~ Vezir Çeşme sokağı 8 'o hane 
Şişli izzet paşa sokağı, Valde apanımanı 1,2 numerolu daireler 
San yer Oereboyu 149 · l 5J numerolu iki bostan 
Baltda muharrer emlAk yırmi gün müddetle aleni müzayedeye konul

mu~tur. yevmi müzayede şehri h&lin yirmı seki?.inci Cuma.rtest ~nüdtir, 
Tutmak isteyenlerin yevmi mezkOrda saat onheşe kadar lstanbıılda ~:vkaf 
müdiriyetinde Perrevniyal idaresine veya idare encümenine müracaat eyle
melerı. 

Künye defteri 400 Tiırk limanlarında gümrilk muamelesinın ifası kapalı zarfla lfl 
Talebe veli defteri 2l'0 kasaya konmuştur. (f 
Depboy dc!teri 190 Münakasa 30/9/29 Pazartesi günü saat 16 da Aııkarada pe 
Yemek listesi 75 

demiryolları idaresinde yapılacakor. # 
Ambar yevmiye defteri 260 Münakasaya iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını v~ mu\1 
llastane defteri lOO teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umum! miidürllı1' 
Sıhhat ci!zdanı 4 
Tasdikname 80 lemine vermeleri lılzımdır. r 

1
,11> 

Karar defteri 100 Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An~J ~rıl 
Tahakkuk ve tediye cetveli 100 Malzeme daireslndtn, lstanbulda Haydarpaşa ma~azasından re< 
Ambar ithalat ve ihracat defteri 250 edebilirler. / 

;~:ı~iy;~~:h:~t~~i ve tedlve cetveli :~ Kayseri vilayetinderı: 
Devlet matbaası müdiriyetinden Kayseri villyetinin neveli kazası merkezindeki natemam .\fekt•P ~ 

Orta mekteplerle liselere ait yukarda esamisi yazıl! defterler tabı sındı yapılacak (12487) liralık bedeli keşifli ikmali inşaat olbabdak• uı~ 
ve neşredilmiş olup satış yerinde satılmaktadır. namesi vecbile 1 ı -9-929 çarşamba günil saat onalcıda kapalı zarf "5"~ 

SATILIK Zayi ; Derununda Kadıköy As- ihale edilmek üzre münakasaya lıonulmuşcur. Bu bıbdaki şannamcyı '-'' ~ 
ye fazla izahat almak isteyenlerin encümeni vil,het kalemine ve fil terlik şubesinden aldığım askerlik 

iyi bir halde maa SA \'DKAR 
bir lngiliz moıoslkletl sanlıknr. Fiat 
ve fazlı izahat için Galacada küçült 
Millet Han 15 numaraya müracaat 
olunmasL 

vesikam ve nufus tezkeremi muhte· ~rlyedne ıııüracai:tlan i!An olunur, ~ 
vi cüzdanımı zayi eırim. Yenileri F"tib Ih d'' d'' ·· b-'-' ı··· on D".,j a ıu or uncu ..... m ıırın- beşinci pazar günü saat ,ıı"'tıf 
alınacağıudan hükümleri kalmamıştır. den: Bir deyni mahküın bihin temini Fatihte sulu handa satıJac~t ."".'. 

Tahtakalede 2IO numerolu Tor- zımnında mahcuz fort markalı müs- malfımat almak isteyenler Fa.~~ Y 
nacı dükkanında 320 tevellütlü La- lamel ve lastikleri ve bazı aksamı nok icrasına müracaat eylcmelerı ı· 
f o ullanndan lbr•hlm op;lıı .\lusıa!a. san bir adet otomobil mahihalin on nur. 

·- - - .,, 
·'Milliyet,, in edebi tefrikası : 26 eliği, yahut ta kesmek istemedi- kapak olmuş. . . . . . . . . . Uzun .. sürerli bir öksürük. beri olmadan yüreğini eıel' l 

ği bir Hitutür. Yoksa: Baku. İmza tarafı duruyor. Genç kız tesadüfün hiç bek- Sanki kaburga kemiklerine ya- tan dertlerini döküp 'la:Y' 
-Ne ~ütü. Yavan çorba neyi- Yeni bir mektup. Yirmi günlük. lemedi~i ~u mücizesi kar~ısın- P.ı~an v~ a~~~. içi ~a_~ar kala_n du... " ._~ 

n< yt'tmıyor. . . En altında: «Hamra cevabını da neş enın tatlı sarhoşluguyla cıgerlen sokop goturecek bır 8 Jı. 
diyebilir, sütü keserdi. Hamra şu adrese yaz diyor: «Erbilde tepeden Umağa bütün sinirleri- öksürük! Bozgun başladı! 
kenardaki masanın üstüne bak- « ... »inci fırka « ... » inci alay nin bayıldığını hissediyordu, Hasta öksürdü, öksürdli ve Bu facianın sonudur· ~ 

Etem Jzzel u, etrafı aradı, sütü bulamadı. yaMvenk· Has.alın K~I. ·~' d 
1 

~hnek!'11P parçacakırusıru ezb~rb_e~ec~k, sesinin$ son fısıldayışile: Dicle grubundan tek 1' ,-ı~ 
~ - Belki dolaptadır . . . e tup ep şı aye e o u. zı ıne yaza ş gı ı ustus- - u.. . • kurtulm y di defa -/1 

ASK GÜNE i 
Dedi. Karyolanın ayak ucun- Bir cümlesi var: te durmadan okuyordu 1 Bir ara- - . . . 1 ~~ı.ş._ ·~ .. Jell öl•11 

Ölecek! .. Yalnız istiyor ki geç ti. Baktı·· Baktı · · Sonra yü- da ki duvar dulabını açtı. Haki- «Hamracığım bu cevapsız ka- lık sofada ayak sesleri oldu. - Su verin.. ~11f ar .. e ı~~~cı_ ~ 0 
,( 

olsun, gözü önünde ölmesin! ziınde buruk, zehirli bir tebes- katen orada! Üst rafta ve bir lan belki otuzuncu mektubum. Her vakitki alışkanlıkla: Diyebildi. Bunu derin bir inil- ~a_n ~sır e ~:ış. rJe~( 
Duymak başka, görmek başka. sıim yayıldı. Hamra: bardak. Uzandı. Bardağın üstü- Eğer buna da cevap vermezsen - Annem geliyor... ti daha takip etti. Enson bir ök- h ı~ t et çe. ı0:::; 13eJli ·~ 
Bir ölü kafasının kucağa düş- - Babacığım bir lokma ağzı- ne kapak olsun diye bir kağıt artık beni tamamen unuttuğuna Dedi ve arkasından: sürük daha geldi, hasta kan .?j11f: u ~naga k a a u~uıı de~.jı. 
'llesine tahammül edilemez. Fa- na vereyim mi?.. konmuş! Bardağı aldı. Kağıdı inanacağım. Bilsen bunu düşün- - Aman o görmesin... kustu! Ve nefes kesildi. Hırıltı ~~. · u yo .. un .~ .. as~ ::ı11a ~ 
>at bir ölü yatağında görülebi- Dedi, sonra: kaldırdı. Zihin makinelerinin mek ne acı, ne tahammül edile- Diye mektubu koynuna sok- solumalar durdu. Bu belki bir ~ş~an sunr:;:su adı Ve .. 1,~ ,ir. - Bir cezve süt te kaynata- hep birden yalnız hasta ve onun miyen bir şey .... » tu. rahatlıktı. İztırabın yumrulan tanınd ap0ısma layadnus~ is1'

1
c: . ..a 

d f 1 . . d • . . 1 1 . Ann od d . . . . h" li ba d .. ~ . a sman ı or ..,. . . . . . . . . . • • yım a ırança anı ıçıne ogra- ışıyle meşgu omasına ragmen diyor. Genç kız sanki Allahtan e a an ıçenye gınp te ze ır şmın eşıunesı ve onu .. d .. .. b"l yaJrıl:! 
Gözlerini açtı. nm, yersin olmaz mı?. gözleri bu kağıt üzerinde dolaş- en büyu .. k dileg"lnin kabul edildi- Hamrayı dolabın başında gö- feraha çıkarmasıydı. Fakat son ıçın : gkorunld e ı en 

Oh ı D d' C . .. . d V H nın·· • f .. .. 1 . . ka çocugu a ı. • .. o.-' - . . . . e. ı .ve. . . ezveyı ateşe sur- maktan gen kalma ı. e.. ~- ği müjdesini almış gibi bir an ce. ne este ve guneşe goz enru - . . z ~e!P"':.tf 
Fakat nıçın konuşmuyor. mek ıçın heme~ odadan çıktı mra birden bire tekrar bardagı içinde bütün elemlerinden arın- - ~u: orada ne yapıyoı:ııun ?. padıktan sonra. .~~rıye, Irak'. Hı~as~decr. tı•~ı Hamı_:a karyolanın ~~narına bı- Fakat sofada bır kaç adım atar rafa bıraktı, yutacak gibi, yiye- dı bu tesadüfü babasına son ne- Dedı. V~ J:iaınra hiç bır şey • • • B_utun bunlar şımdi kaJl 11e ~-

r~~tııp .baş.ı kop':"<- ıki fırancala atmaz: .. .. .. cek gibi kağıdı ağzının önüne fesinde yaptığı hizmete yordu. olmamış gıbı: .. .. .. . Hamra babaımm lSUlsü üze- hiyanet masalının aktarı !>3~ lilımını gosterdı.. . .. - İlk on_ce s.utu alayım da ve gözlerinin dibine götıirdü. Kimbilir belki doğru, belki de- - Babamın autunu ısrtaca- rıne kapandı : dolu mev:ı:ıu. o~a ılac81' ~ 
- Bak baba getırdım. oyle aş<tya ıneyım.... Bu bir kağıt değil. Mektup. Ha- ğil. Her tesadüfü bir şeye yor- ğıml - Babacığım.. Babacığım şeyler ~egıldir.I ~tJllS~ ;,I 
Baba gene hiç bir şey söyle- Dedi. Tekrar odaya döndü. san'ın mektubundan bir parça mak insanların dünyanın sonu- Dedi, bardağı alınca odadan beni kimlere bıraktın da öldün .• Ş~_Y .'!a: · ~a~~- ç bİf sı'! 

meden ışığı bütün bütün sönenj Bu ı r ' ki b::ırdak süt Fele!maz Acılmrn, okunmuş, yırtılmış ve na !:adar bırakmıyacaklarr birı çıktı. O da arkasından yörüdül Diye iki gözü iki çeşme ağlar- duşunilk ıçın 1 ı;;J>I 
ıözlerini dilimlerin üzerine dik- hammfendinin nasılsa keseme- bu bir parçası da süt bardağına ıldettir. . • . • • . • . • • ken Hasan da hiç bir şeyden ha- - Bl'Bi 
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Yeni Ford. makin_aları nın hususiyetleri 
Yapılışta göze çarpan . 

bir sadelik göstermektedir. 
tf{er gıin dahai;fi-ve daha sade yap
.. mak •Kaidesi» FORD imalatinda 
~ ittihaz olunmuştur.YeniFORDDA 
11 
u kaideye riayet azami dereceye var-
ırıtınıştır. 

~otor kısmını örten otomobilin On 
~Paklıırırıı açar açmaz çok iyi dü· ' 
~~nnımnş, ~üyilk dikkatle mutalô.a e-

miş aadelık numuneleri gözünüze 
~rpar_ Otomobilin yapılışında tatbik 
" ilen tekemmü!Atı yakından ve iyi
ce tetkik eİlikçe mokinanın bu dere
c~ muntazam ve mükemmel işleme
~:~e. bu •sade ve iyi yapmak• kai
rl..ı..ının _ne derece müessir olduğunu 

A".:'lll 
8 aşıkar görürsünüz . 

tı fr · · en sısteml FORD imalütındaki 
Ptatik kıymetin çok bariz bir misalidir. 

Bu sistem • otomobiller sahibine pelC 
1 

· az tesadüf edilen bir emniyet bahşet-. 
mektedirler. Çünkü, gerek dört teker• 
tek üzerindeki asıl frenler ve gerek 
müstakil ,olen el freni tertibatı, miha
niki, dahili inbisetlı olup, su, çamur, 
kum, yeğ ilh ... den müteessir olmazlar. 
Böyle emin fren tertibatı senı-lerden 
beri ideal ve gaye olarak düşünııHmü' 
aranılıyordu . İşte yeni FOHDda bu 
gayeye varılmıştır . Biribirinden ınüs· 
ta il iki freni arka tekerlek iiıeriııde
ki muhafazalı ayni bir kasnak dahi
linde birleştirmek için pratik ve ko
lay bir usul bulunmuş ve tatbik edil
miş ve bu mükemmeliyet yeni FORJ) 
la size temin edilmiştir. 

~~'~ 
!erine karşı bile çok mu kavimdir. 
Yeni FORD motörünün supap saplan 
geniş bir başla nihayetlenir. Bundan 
dolayı sessiz çalıştıkları gibi aşınma me-

. selesi asgari dereceye inmiştir. 
\'eni FORDun yapılışında takip edi
len fikir ve gaye ~udur; 
Modern ve idareli bir nakil \•asıtasını 
herkesin istifade edebileceği bir dere-. 
ı·eye getirmek ve her otomobil sahi-' 
bine en az 7.ahmet ve masr:ırla azami 
derecede zevk ve faide elde etmesini. 
temin etmektir. 

Yeni FORDdaki direksiyon terli batı 
FORDa mahsus yeni bir tekemmül
dür. Direksiyon karteri biribirine e
lektrikle kaynak yapılmış, üç parça 
dövülmüş çelikten yapılmıştır.Bu kar
terle direksiyon borı:ı.u <ta ~yrıca elek-
1rlkle lehimlendirilerek bu suretle bü
tün direksiyon terli batı yekpare biıı 
çelik haline getirilmiştir. 

fikir mahsulüdür . Distribi\törden bu
jilere giden kabloların ortadan kaldı
nlrlıası kendi başına büyük bir terak-, 

FORD motörü az tesadüf edilecek de· 
recede ve otomobilcilikte yeni bir 
ihtiradır. Çünkü dakikada ancak 2200 
devir yaptığı halde 40 beygirlik bir 
kuvvet vermektedir. Bunun içindeki 
motöre büyük bir adedi devir verme
den yeni FORD da saııtte 85-105 ki
lometre sürat yapmak kabil oluyor. 
Bu devir adedinin azlığı makinanızın 

hayatıiıı uzatır; çünkü molörün ha
yatı, az veya çok dayanması adedi 
devirle mütenasiptir. 

Her hangi bir memlekette bulunsanız 
veya her hangi memleketten geçseniz 
bir FORD acentası bulacaksınız ve bu 
sizin acentanızdır . Seyahat zevkinizi, 
arabanızın hayatını artırmak için !A
zım gelen en son sistem tesisata ma
liktir, ve bu tesisat emrinize lllDIP 

dedir • 

kidir . .Bu kablolar yerine ufak bronz 

y • 
.. ;;.: F'ORo motörlerindelıi ibtirak odBJı gas
,.U. •upaplan araaıodan ıerbeatçe geçip tar 

11 ta &atnaıunda iyice lıanşabilmeal için huso-

ııl ~da Y•pılmlfbr. Şerare h&Jıl olur olmııs 
•• biit" 

Yeni FORDu teşkil eden mühim kı-. 
sımların çoğu böyle elektrikle biribi
rine kaynak yapılarak yekpare bir ha
le getirilmiştir. Eğer bu parçalar biri
ne vidalanmiş veya perçinlenrtıiş ol
saydı tabii bu derece melin olmazdı. · 
Elektrikle kayn11k usulünün tekem
mülü ve bunun yeni FORDa tatbiki 
safah11tı kendi başı.na bir fen modern 
san'atların bir harikasıdır . 

yaylar kaim olmuştur • Yüksek tevet
tütlıl bir tek kablo bırakılmıştır. Oda 
bobinden dffitribütôre giden kısa kab
lodur 
,Distribütör başlığı • yeni kapak kısmı 
şağmurdan,kerdan ilh .. kursirküi.(Kon
,lak) yapnııyacak tarzda su geçmei 
lbir şekilde yapılmıştır. Kontak nok
~alarını açıp kapıyan aksamın bulun
.duğu kısmın dövülmüş çelikten yapıl
mış ve paslanmak için üstü Kadmi
yum (Cadmium) ile kaplanmış bir 
plakadır. Avans veye retar verirken 
yıılnız bu plaka hareket eder . 

Yeni FORDun supapları karbonkrom
1 

ve nikelden mürekkep bir halitadan \ 
yapılır. Bu madenin fevkaltıde saltıbe- 1 
tinden dolayı supaplar değil yalnız 
aşınmaya fakat sıcak gazlardan ileri 
gelen tahammuz ve bozulma hadise· 

YENİ FORDUN HUSUSiYETLERi 
Alçak, ahenktar hallar. 

Renk intihabı • 
Saatte 85-105 kilometrr 8'1ral" 

4() beygirlik kuovet. 
Tamamik kapalı altı fren ststeml 

Yeni ananı makaslar. 
Houdailk amortisörleri. 

Parçalanmaz Tripleks Nmla1. 
Mükemmeliyet ot meta11eL ı 
A$gcuf işletnw masari/i. I 

•• un:gaztan tarar ve bu aurctle aeuls 
llılilı:enııneı bir qleme elde edilmif olur .. 

Yeni FORD yakma (iştial) tertibatı 
makina fenninrle tamamile yeni bir 

FORD MOTOR COMPANY .EXPORTS INC., tsKENDERlYE · MISIRi 

-

ZEYTİN Y Gı Dünyanın en leziz. en nefis ve en halis yagıdır. Şerbet gibi içilir. Tebabette müstameldlr. 
Hamiziyeti yoktur. Mayonezde, salatalarda, yemeklerde, istimal ediniz, Hasan ecza deposu. 

~ALI~ M-ÜKEMMEL-APA~T~~AN BUtUn asrl konforu haiz 7 bUyUk oda, 2 banyo, gUzal va bUyUk mutbak, bUyUk sofa, 2 hall, pak mU· ı M• DC HAllMSIZ.UKL~IU 
kammel manzaralı iki gUzal taraçayı havi bir apartıman kiralıktır. BUyUk bir bahçe ile dahllt va ı ~ .. 
,ahir telefonu vardır. Osman beyde, Mehtap darada Born,tayn apartımanına mUracaaL I ı.it<l,ER. • GAZLE~I 

ı L A N ~İşıı.\tl ıı<ŞIUKveYAN!"l\lAl!,IH!lA' 

"'<lıı • . .._ L . . . .._ 
ıc_ turva falı 
tı.~cı 0 rikalan henran nııdallyeleri umnml ~ depos;lıtanbuldıw 
Ilı~ :: ~~ -46-47 mımanlı Jo:z. N. Aclmau telefun lıtanbul 2409 
.... ~ -puua tnval çqll perde "" dôFmı:Uk kadife hare ve fantaz 
'tllttı, p tııfiteııenı ~ peıdl mlJtat till; keten perde, örtüler; maroken 
~ h1ı; lı:Ornif mulf plrlnv ve lake UryoWar ile çocuk karyolalan fabrl T }0

P:•n ve parakcnde satılmaktadır. Fiat ~ktudur. ~d~!~~~ 

t ıı..~.~~ısfye umum müdürlüğünden: 
ın ı:a~ ":: 9900 ldlsırr firaya bal!f olan kilyostakl Tahlisiıc binalan

ı.,. ..,.,lesı ! 4 P•h zarf uıaliyle münakasaya vaz e<lilmiştir. 
~ili ltctııııa eylül 929 aah gtınll tam saat 14 de icra kılınacağından_. taLip
~a b~~ ~ ~ralti fenniye listelerini görmek üzere 23 eylul 929 
~da nh~m caddealııdeki ldarel merkeT.iveye müracutlerl 

Leyli ve nehari 
• 

l iSTİKLAL LISESİ 
"'"' devrelldlr. BUton sınıfları mevcuttur. 

~ 'L'a!ebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

Cemiyeti 

~ •hı:adebatında polla merkezi ar kasında 
~ Telefon lat. 2534 <:eo::x::c 

flrk Maifii cemlyed lstaobul mümeaslllltlnden 

~k Maarif 

defterleri nıektep 
~.ita bir 

lıırteoı. klııı fftllda çıkmlfnr. Her talebe bu defterleri almakla 
delloau. laq •eatz kardeşlerinin lltlkbaline yardım ıımiş olur. Umumi 

· nbalda Fincancılar yokuşunda Şark hanında 
18 numaradadır~ 

>. leyll ve Nlharl - Erkek ve Kız ~· • • • • 
tq fi .. Uk taıt • 
tı 1 ıııtaruı1 havı Turan Orta mektebı 

ıııu 111 ldllo1ıw ıınıflara talebe kaydını başlamıştır. Her gün müracaat 
ır. TafsUtt IJteyenl1te tarifname takdim olunur. 

latanbul; Aksaray Haseki caddesi Tel; bt 3886 

Otş TABlBt k~~~~·~~kk)••• 
Atıkarad 

•. ,.,_~- an muayenehanesini Cağaloglu Sıhhi 

apartımanına nakletmiştir . 

l lstanbul Tramvay Şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakta
dır. Bu vazifeye txlip olanlar cuma ve pazar günlerinden mxada her 
gün sabahleyin saat 9 ile 12 ara>ında ve akşamları saat 15 ile 18 
a asında Galacada Hayncman hanında ~irkctin J larcket kalemine 
müracaat tdcbilirler. 

Bıletçi olmak isteyenler atideki şart!Rrı haiz bulunmalıdırlar: 
ı - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak. 
3 - Askerlik vesikası yolunda olmak 
4 - Yen! harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan 

verebilmek. 
5 - Hizmete girmezden evvel tıbbi muayene neticesinde sıhattc 

dulunduğu tebeyyün eylemek. -
Evkaf umum müdürlüğünden: 

Kuledibinde .kain vak:f arsa üzerine inşa edilecek binaların inşaab 
kapalı zarf usulıle (19 Agustoı 929) tarihinden (14 Eylfıl 929) tarihine 
kadar mevkil münakasaya. Taliplerin şeraiti anlamak ve Eerakı keşii 
yeyi görmek için her gün saat on dörtten sonra heyeti fenniyeye ve 
yevmi ihale olan ( 14 Eyl!U 929) Cumartesi günü saat on beşte htanbul 
Evkaf müdiriyetinde idare Encümenine müracaatları. 

KAPPEL 
C!HANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hususile FRANSIZ höktımednln ıalc:dir ve tercih etdğl makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. d!Iıı ıa.,k:~rt; 

Umumi acentesi; 
Y. ŞNORKYAN Sadıkıye ban 30.33 lstanbul Tel lıt 2256 

__ A~!~I!Er~o~·MMiY 
VE NEKAHAT HALİNDEOLANLARA 

NORO·FORTiN 
müstahzarı pek tesirlidir. Bilümum eczaneıerde 

Manisa vilayetinden:! Mıı3•·h~~11~~A~~l/D/I'· 
l\1ÜHİM HABEJ{ 1 - Vilayet ihtiyacatı sıhhiyesi için kilosu kırk lira kıymeti 

muhanunenesinde altmış iki buçuk kilo Komprime Kinin mü· 
bayaa edilecektir. Sıcakların devamı münasebetile 

2 - Alınacak kininlerin evsafı ile sureti tesellümünü mü- şehrimiz sinemalarının açılması geçik 
t miş olduğundan "NESTLE etiketleri 

beyyin şartname stanbul ve İzmir sıhhat müdürlüklerinde büyük musabakası" ke,idesinin ayın 
mevcuttur. il inde değil 25 inde yapılacağı ha-

3 -Münakasa müddeti Eylülün yedinci Cumartesi günü saat her alınmıştır. Nestle Şirketi keşide· 
11 re kadardır. nin icra edileceği &inemayi ayrıca i· 

4 - Münakasa alenidir, Tahriren teklif yapanların teklifna- lan edecektir. 
melerinin 187,5 lira kıymetinde teminata istinat etmesi şarttır. l pııEc~n-e•b•.1 •m-e•m-le•k•e•t•l•e•r•e1!!! ' 5 - Teklifler kat'i olmalı muallel bulunmamalıdır. 

6 - Teminata istinat etmiyen tekliflerin hükmü yoktur. 
7 - Fazla tafsilat istiyenler Vilayet sıhhat müdürlüğüne 

müracaat etmelidirler. 

Kız ve erkek Ameli hayat 
Mektepleri müdürliiğ:ünden 

Yeni talebe kayt ve kabulüne ba,lanınııtır. Kayt günleri Cu. 
martesi, Pazartesi, Perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye ka 
dardır. Talebe kadrosu mahduttur. Zamanında müracaat edilme 
si lazımdır· Eski talebenin nihayet Eylulün 19 uncu gününe ka
dar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine 
yeni talebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep mezunlan ah. 
nır yukan sınıflara girmek isteyen lise ve orta mektep muadil sı· 
nıf talebesi gireceii sınıfın altındaki sınıf derslerinden imtihan 
olunur. 
Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane bqmda Münür pafa ko

nağında Telefon, İstanbul: 2721 
Erkek Anıeli hayat mektebi Cağaloğlunda Tel.latanbul:3630 

Bursa nıu~ase~ei ~ususiye ınü~üriJelin~en 
Bursada inşası tekarrür eden asri kplıcalar şirketine alt bir otel 

ile umumt bir hamamın terekkiyan a riyeye temamile muvahlı: ol
mak üzere pi!An ve proje vesairesini tanzim ve tersim hususu mU· 
sabakaya vazedilmiştir. Şeraid anlamak isteyenlerin muhasebei husu
siye müdüriyetine 19 Eylôl 929 Pe~embe günü akşamına. kadar 
müracaat eylemeleri i!An olunur. 

Terzilik mektebi mudürlüğünden: 
ı- l\lektehe kayclü kabul muamelesine b!şlanmışur. 

2- Her gün saat ondan onbeşe kadar müracaat etmelidir. 
3- l\lektep nehari ve meccanldir. 
4- l\Iufa,;sal mRlômat mektep müdürlüğünden alınmalıdır. 

5--- Mektep Sultanahmet dlzdarlye mahallesindedir. 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Ban~a Kommerçiyale 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
T..avellers (Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira~ı 

veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyelle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediyat 
için nakit makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çelclari hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayacağı bir şekilde 
tertip ve ihlas edilmiştir. 

KELEPİR 
Galatada Topçular caddesinde 

161 ve 163 numaralı Gün doğdu 
otel ve lokantası devren sınlıknr. 
.Arzu edenler Tophanede Kılıçal! 
p~ı camii karşısında 1 '.!3 numaralı 
lokantada A.bdüllzlz efediyı mürı· 
cut oluna. 



BİN SÖZ 
BİR RESJl\1 

PAZARTESİ 
9EYLÜL 1929 

lktıeat meclisi dOn Haydarpafada toplaumıttır. 

Üsküdar tramvay hattının Haydarpaşaya tımdldlne alt vazı esaır resmi dttn yapılmıe ve merasimde Batyekll Pap Hazretler! 
de hazır bulunmu~'ardır. Merasimden sonra da fabrika ıezllmlftlr, l(Ofedekl resim fabrika binasını ğöstermektedlr. Polatlıdaki tren lı:uan. M.Osademe eden mar,andlıı: lotomlldft 

~· ,,,.--........... ~~-~~------.. 1 YELKENCi 

BÜYÜK TAYIARE PiYANCO~Il im~ 1TAN~ımu 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDEDıR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaahk ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
~Bl{ueldede cem'an ~ 3,900 ~ numara kazanacaktır 

Beyaz ve sıhht 

Dişler 
lıe muattar bir ağıza malik 

olmak ancak okll)en aayeslnde 
lsdhzar olunan 

BIOKS 
Dlf macunu lıdmallle 

tabiidir. 

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Ecnebi memleketlerde açılacak sergilere demiryollarımızla gonde

rilecek emtaa ve eşyanın, tabi oldukları sınıflar ve seyri hafif til:e
rinden ücred alınarak seyri serile sevkleri ve sergilerde satılama

yarak iade edilen kısımlarının da mahreç istasi yorılarına kadar mec

canen nakilleri hakkında bilumum Devlet demiryollarında tatbik 
edilmek üzre T. C. D. D. 1 numaralı levka!Ade tenzil!tlı bir tarife 

ihdas edllmlştfr. 

Bu tarifenin hangi sergiler için ve hangı tarihlerde tatbik edile
ce~ her defasında ayrıca l!An edilecektir. 

Fazla talsilAt için istasiyon ve anbarlarımıza müracaat edilme
lidir. 

Halis gazoz içmek arzusunda lsenl1 her halde 

1 

Yol v~ Şose Müteahitleri 
• 

Beylerle inşaat Şirketlerinin 
Nazarı Dikkatlerine 

MotOrlU yol slllndlrlerl, taş kırma ve çakıl maklnelerl ve alelumQm ~ose ve asf8clt yollar inşa
sında müstamel makine ve a1atı en son sistemlerde imal eden CARL l(~ELftLE fabrikası bu va
dide Almanyanın e!I büyük ve eski mUe<;ees~sidir. l(AELBLE maklneleri tamire muhtaç olmak
Aızın senelerce mükemmel işler ve asgarl 20 qeneye garand edlllr. 

KAELBLE fabrikaııı Nafia ve Belediye dairelerine kredi ile ve müteahhit flrketlere taksitle 
makine teslimine ve her türlü teshilat iraeslne amadedir. Talep vukuunde mufassal tekllfnameler
ıe plan ve krokiler hemen takdm edilir. Mufassal Türkçe kataloğlar dahi mevcuttur, 

2 den 18 tona kadar muhtelif tip ve modellerde yol slllndlrlerl ve saatta 3 ton 8 metre mfka- ı 
bına kadar hayvanla cer olunur ve y zatUlhareke motörlU taş kırma mal..lnelerl en kısa bir mü
ddet zarfında teMlim olunur ve icabında burı>dan ayrıca bir de mo6tor ıtönderlllr. 

KAELBLE fabrikaelle TUrkc;e dahi muhabere edlleblleceğlnden alakadaranıo acenta bulunmayan 
mahallerden doğrudan doğruya fabrikaya müracaatları rica olunur, 

1(- ELl:ILE fabrlka11 aynı zamanda en son sistemlerde dizel motörlerl, fOSe nakliyatında 
müstamel traktörler, dekovll hatlanna mahsus motörlO lokomotifler, zatülhareke demlrhano ve 
marang!'zhane makineleri de imal eder. 

':' . 

-· 
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KAELBLE 

18 tonluk motörlU yol sillndlrlerinla 
en son modeli 

CARL 

KAELBLE 

Saatte 3-8 metre mikabı c;akıl ve kaba kum 
ihzar eden zatUlhareke laf kırma makinesi 

KAELBLE 
Motör ve Makine Fabrikası 

B A C K N A N G ( Alµıanya ) bel Stuttgart 
,_ ...................... ı .. ~ ...................... ... 

:~~~: ~:t~r~~~F!:;,::::::~ 1 Devlet ~enıiryalları ve limanları uınuın i~aresin~en: 

l 1 
eylül 

VAPURU 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıbumın 

dan hareketle doğru (Zongul
dak. lnebolu, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsll!t için Sirkecide yelken- • 
el hanında kA!n acentasına mü
racaat Tel. lstanbul l 515 

"NAiM V .APURLARI 

lzmir postası 
Seri, lüks ,ve muntazam olan 

ADNAN vt;r~ 
9 inci P AZARTESl 

günQ 16 da Galata nhtımındın hare
ketle ( lzmlre) ve Çarşamba gUnU 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galatı Gümrük karşısında Site 
Fnnıez hanında 1 ll numarada Umu
mi ıcontalığını milrıcut Telefon 
Beyoğlu: 1041 

~eıriselain 
Merkez Acentu~ Galatı köprü 

ba,ında. Beyoğlu 2862 Şube. 
ıceiıte11: Mahmudiye Hanı altıtdı 
lstanbul 2740 

lytılk slr'ıl paslnsı 
( Mersin ) vapuru 1 O eylül 

Salı 1 7 de Sirkeci nhumından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, .A yvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkôr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacakur. 

Gelibolu için yalım yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

10 eylül salı Mersin sür'at pos
tası yapılmayacaktır. Badema bu 
posta proğramı mucibince onbe~ 

günde bir icra olunacaktır. 

çam, ve 1806 M.M gayrı mamul kö- Ankara - Kayseri hattının 242 inci kilometresi civarında bulu-
kner ear•rı kat edilmek üzere ve on nan hazır kesilmiş balastın hat kenarına nakli ve dopo edilmesi y z d V Ş k ,,._ Hacı akup a e e eri ı 
sene müddetle c11940• M.M çam ve aleni münaka~aya vazedilmiştir. 
ct8060•M.M kökner egcarı ve çamın :\hınakasa 23-9-929 pazartesi günü saat 10 da Devlet demir- Vapur Acantalıtındao: 
beher gayrı mamul M.M c590> ve yolları binasında münakasa komisyonunda yapılacakur . .Münakasaya karadeniz·~~~~.;epOStaSl 
köknarın beher gayrı mamul M.M iştirak edecekler teminatlarıle birlikte aynı gilnde saat l O a kadar 

k .• G ~SALI c590>kuruş bedeli mu arrerı üzenn- devlet demiryolları ve limanları umumi idaresi binasında isbau erze 10 eylOI 
den 18-9-1929 tarihine mUsadif çar- vücut edeceklerdir. Talipler münakasa şartnamelerini 50 kuruş 

akfAmı saat altıda Sirkeci 
şamba günü saat on beşte ihale edil- mukabilinde .Ankarada muhasebe dairesinden veyahut şelaatlı lstas-

nhtımından haraketle (Zonguldak 
mek üzere 20-8-929 tarihinden itiba- yonundan Jstanbulda Haydarpa•a veınesinden tedarik edebilirler. ' lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
ren - 30 - gün müddetle müzayedeye 
vaz edilmiştir. z on g u 1 d ak v u•• k k Glreson, Görele Trabzon, Rize, 

Talip olanların esas ıe.:aiti anla- s e Mapavrl iskelelerine azimet ve 

1 

OLiMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

mak için Bolu orman müdidyetine . aynı iskeleler ile (Vakfıkebir) 
A k ild' · t' d •• h d • • k ve Atlnaya uğrayaFAk avdet ede- ı 
ven ı:::n~:ıu:rı::~:ş :::ud:~:~:t:~: m a en mu en 1 s 1 m e cekdr. 
müracaat eylemeleri ilin olunur. Tafsilat için Sirkecide Yalı 

edilmesi rica olunur 

NaHa Fen ınetle~i ınü~ürlü~ün~en; 
Mektebin bir senelik ( et, ekmek, tc ) kapalı zarf usuliyle münakasaları 

kaşar peyniri, kuru bamya, kay9r, ~ . . .. 
nişastası ile selızc ve kok kömürünün yapılacagından talıplerın gun. ve saa-

' eylül 929 perşembe günü saat 14 tinde mektepte komisyona gelmereri. 

MESUL MÜDÜR BÜRHANETTİN 

t b • •• d ı• •ı t • h d l(OşkU caddesinde !(Uçak Kır 
_.. Operatör~ e 1 mu r ye 1 en: zade Hanındaki acantasına mü-

IH ALIL SEZAi 
racaatlan. Tel: lst, 3118 

Zonguldak Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna- ---------

ASUR MEMELERi M~endisi ~ekt.ebi, l~yl~~ mec- mesi veya muvakkat tasdikna- Dr. Ihsan Sami 
canı ve tahsıl müddetı dort se- · 6 f hh G k k A 

Fl'stu--1 ve sıracaları d' B'. . . .. h . mesı, oto, sı at raporu ve 000 0 ŞISI ne ır. ınncı senesıne mun ası- .. . 
ren lise mezunları kabul olunur. nufus tezkeresı ve aşı şahadet- Belsoğukluğu ve lhtilı\tatına ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 

tedavi ve bilcümle ameliyatı icra 
eder, saat 1 - 7 Oivanyolo Acı 

.... Hamım N. 20 ~-

Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- namesini göndermeleri ve adres karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
lar. Girmek isteyen lise mezun- !erini bildirmelidirler.Kayt müd Divanyolu Sultan Mahmut 
lan, mektep müdüriyetine bir is deti ı Teşrinievvele kadardir. türbesi karşısında No l 89 

............ 
YEJ 

lng-
~atı ~ 
Uzred' 
~i 

~ 

l(ontakt uedcesl dün ~ 
resmi Telefon dire~· 

•••••••••••••• ! TlY!TRO 
l SiNEMALAR 
•tt .. IHIHl~l .. l•t• ı • ••• • ı • ı •• I 

Kadıköy SUre)'1 
Sineması 

l 1 Eylülden itibaren ıl-
ılnemı yıldızı Brllcıt ti 
(Buhran) filmi Pazar ve çı 
günleri iki flliın gösterilecekılt· 

~ a 
. ·:e " 
lılısır 
OJaca_ 
laıt 
~ . 
'>al\ 
Vaziy 
lııde , 
<laki 
~!er 
~I 
~y 
1ıe 
Okşa 
llııy 

l\tif 
~t 
c 

~C\1\ 
~a ı 
tiııı 

':ıııa 
d 

inkılap tiyatro•"~ ,.;1 

Temsilleri Kadıköyde Kuşdih e 
roıunda 9 eylül pazartesi 
aktamı (Sekizinci) komedi • 
mUellifl: lbnlrreflk A- Nuri J3tf· 

Şebzadebışı Millet tly•1 
Şevki B. temsUlfJ 

Bu akşam eylencell oyun ~ lf 
dram 3 perde. Kanto - varyet• ~ 

Loca; 150 - 200 . Mevlcıl J t. 
Duhuliye 20 kuruştur. #"ı ·J° 

1 TAKLi1 ··-
"-~ Alemşümul ~llhretl 

HASAN Kolonyasının Ot 
darda e~kercl Hasan ef 
isminde bir zat taraf1111 ııı 
taklit edilmesi ıııe' ~ 
turuku kanunlyeye t•",~ 
sul eyledim. Muhte'd~ 
müşterilerin bu ınild 1~ 
zarfında aldanmamal•J ~· 
-temin için hakiki ti• 1 ı ' 
kolanyası markasın• ~ 
:etiketine dikkat etınelO ~~ 
tavılye ve rica eyle 
efendim. 1 ~ı 
Hasan ecza deposn s~el 

Hasan Alt~ 
.......... ıiiiiiiiiiİİıli ... ;;;;;Jıl.... ~ 

ki.~ 
Kendi kendine tıraş oJ[ll1\~' k 1 k •(!;i~·ıı zev a mı için p k~I · 

1 =~· tıraş bıçılclann• ,/ t 

Her yerde sauhr- ~ 

ıarı 
İkraz muaı:ne l)J> 

.~er•ı· , 
Maaş cüzdanı, ınilc<' aıtl ~,. 

1 k ve • J#f" esham, ıahvil4t, em A ,JıO ~ 
kabili para atacak .'• alın';.,:ıııel ,ı 
bir defa şeraitiınızl oğ 

1 
~[il ~ 

. frııı 
tavsiye ederiz. sır""cı, . 
18 nuriıerodL 
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