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1 ~ ı:nahiyeti haizdir. Bil
. lllıllıyeti olamaz. Yalnız 

Balkan devletleri arasında bir anlaşma temini için 
llİ~b· ınemlekete göre bilgi
lar 1 kıymet ve ehemmiyet 
', ı.; B~un için maarif mese-

yakında bir konferans toplanması tak-arrür etti 
Balkan itilafı Harp yok IHLAlVIUR PARKI MESELESİ __ ,...... . ..,__ 

. ıaı hsıı noktai nazarında:::. 
Uı ~.a ed!lince, az çok kozmo
ltaı ır duşüncenin tesiri altın 

· 

1

~·.Ancak bir cemiyet, bir Balkan milletlerini M. Venizelos döndü (;t'n1İ, t' l j bcled i,·edr d ii11 l1araretl İ ~i ıçın okur yazar kimseler f l t k i i 
l'at}'ade, onun mefkurelerine, j an aş ırma f n Yunan ba,-;';klli nutkun- • Jll lİ naka·~a}ar oldtı 
lar uındelerine sadık vatan- bir konfer.1ns da sulhun temin edil- "' 

lı.ı;.di~aha fazıa bir ehemmiye ... 
/ 

ı k dı-ı ı so·· ıayor N ----------
ıı i~'br. _Devlet ve cemiyet ha ___::-- op an~"l_ g ~~ eticede parkın istimlaki (15) reye 
'ıııa 

1 

an~e terbiye meselesi, B h 1 1 1 1 ATINA, 9 (Aneks.) - M. Venize- k (25) J dd 
1 Detalıı· sıl m. ~selesind.en daha ., mu arr .. m z n Jos Avrupadan buraya avdet etmiş ve arşı rey e re edilmiştir b , tııınartesi giiniı /sf,.•ıbııta gelerek olan "q11crn Eliıabetlı . zılılm k de idd ti 
tkii ~r. ~ıllı te ekkıiller bu ongre ' 8 e Avrupadaki te~ebbüsatının neticesi Cemiyeti belediye dün birinci reis 

iiik CŞenyet hayatının en 1 1 • f • 1 b alkı,lanan nutku hakkında uzun bir nutuk irat etmiş- vekili Sadeddin Ferit beyin riyase-
hakikatl lm k d ngı· iZ 1 osu ö ür tir. tinde toplandı. Of felaketzedeleri i-~t~k~e. b~~~n ~öyfe·~~m=~ ·• Atina, 9 [Beynelmilel sulh sdc1j!·r;::"~~~~?~~:~:~:t~:·~~~:~: ;in Emanet tarafından Istanbul şehri 

~ r_ıdır. . 1 kongresine i•tirak eden ba• mu . b ih . ali . im d ğı ıaıııına Trabzon HiJaliahmer merke-
•• . • • • mıt ve arp tım en o a ı n !ine gönderilen beş bin liradan dola-

! lanı gun ge ıyo r harririmizden] - Beynelmilel su.hun gerek Balkanlarda ve gerek yı Trabzon belediye riyasetinden ı:ön 
llrsa ot ar hangi memlekette aulh kongresinde Bal an mem· Avrupada sureti katiyede temin edil- derilen teşekkür telgrafı okundu. 

1 
r hay sun, es.ıs itibarile eski leketleri arasında bir anlaşma miş olduğunu ve bu şahsi bir müta- BUZ ISTIHSALA Ti 
it .,,_a1.t ~ekl. inden yeni bir ha- d 1 ld zeminı' bulmak için yakında bir İ 

• "ın F•ı B ktisat müdiriyetinin; buz istihııa-." llu e ~ntikali ifade eder- 1 o ozcaa aya vası o u konferans toplanmas~ teklifi ha latı 75 tona çıkarıldığı halde yine ihti,-
lldc ' netıce İtibarile cemiyet raretle kabul edildi. Kongrenin yaca kafi gelmediği için Kadıkôyünde 
~ Jıenı bir ruhun eski bir bürosu bununla metgul olacak· yapılacak olan 50 tonluk buz fabri-

i ~ealebe. çalması • demektir. Amiral merasimi askeriye ile tır. Bu münasebetle ii t ettiğim kasının bir şube halinde Karaağaç 
l" Yenı m·· d ı · d · mües~eaatı tarafından idare edilmesi ilpJ uca e esın e, ııı- k 1 k t • •• •• nutukta: "Bu fikir çok neciptir. Ph annen b" "k Th h. arS, I anaca Ve pazar eSt gUDU teklifi hakkındaki müzekkeresi oku-

fsiz uyu sı a I ıc Türkiye ötedenberi bu gayenin narak bütçe encümenine havale edil-
.1 ki l'e t~r~iyedir. Bunun için: An karaya gidecektir tahakkukuna çalışmaktadır. Biz di. 
~ttt bü nı ir hayat kurmak is sulh ve itilaf politikllaının yal· CERRAHPAŞA HASTANESi 

les· Y_ıik mkılaplar, terbiye Aldığımız malumata göre, Cumartesi günü latanbulu ziyaret nız hayali ve fantezi noktasın· Cerrahpa a hastanesi pavyonuna 
!a.·~iyeSi:1 

daha başka bir görüş edecek olan lngiliz donanmaaı bugün Bozcaada' ya muvasalat et dan değil, millet ve memleketin tahsis edilen ı 34 bin küsur lira ıah· 
l>ları den tetkik ederler. İn- miştir. Donanma Queen Elizabett Amiral gemisi, Amiral'ın bir ihtiyacı olduğu i in takip e- sisat ile mezkiır pavyon ikmal edil-
'ği bnu" ~evlet için zaruri ad- Bryony iaimili yalı, Courageous Tayyare gemi&i ve üç torpido diyoruz, dedim. -ıek !!.zre olduğundan burasının kar-

Yük · h vo'a v saire ile tefrişi için 35 binli-~ eı.ıcı terbi otont~ e~ Ş~)'.- muhribinden mürekkeptir. Torpido muhriplerinin İsimleri şun· Bu beyanatım ço sıirekli al- • r tar • tale ını havi mlizckkere lçı ' ıştirak ''"l fftllllid · Bty 
"e raJı b Ve ısa asm a ıtı- !ardır: Vcteran, Wonderere ve Wild Swon. kışlarla kartılandı. 1 ~ B.:.çe encu nıne gô~derildi .. Büt de tesıs ettiğimiz Çocuk hah esı ok 

eten a ket kabul ~eleme.:. Donanma, lngiliz Akdeniz filosu başkumandanı Amiral Field' Yunan Başvekili M. V. ıze- ~ M. Vnıı eıos ncum nır şeh.• su arı tahsısatı rağbet görmüştür. Bmaenaleyh b 
nn Uvvct .ve. !jıddet 0-· in kumaı:~aaı altındadır. Amiral Field, lngiliz bahriyesinin en los kongreye eldi ve kürsuye • lıtt.g ıç B k rk Y su _:rollarını~ ~- "IU teksır etmek mecburıyetın vız 

lrı, n tı. 0 .lan ı~tı~a u~sur- yüksek zaoitidir. Yani Atlantik ve Pasifik okyonu&ları ve şimal çıkarak. pek s.ul rv r n bir 1 :~~yı ~'::::Yfv:~pmaa rı~t': ·n'1~e-:!i~::"" ş. tmba' devam edılkm~k uzre .9 bın lı-j Elimizde böyle yerler bulunursa ıler-
ı ll"''k umıtlerı za d d 1 k d b k t r t sısatın "' J • suretıle veril- 1 d k hah . d 

1 
• d . J d f n ''••'rat '" . - enizi onanma arının uman anları, rütLe ve kıdem iti arile nutu ırat e tı. netıc si bulundugunu suylemiş ve h kk d k ha . e çocu çesı e esıs e enz L ı tu ' " ıcı k I{ nı ı a ın a ı m~z t heyetı U· S tkı be k bel 

11 
•• r. C:ic' b uvvetınc ma- Amiral Field'ten daha aşağıdadırlar. Amiral Field, gelecek Ha- Beynclmi!el sulh ongresi cu h.rkesin nikbin olması tavsiye et- mumiyece ka ul edildi. 1 Y mu a e e 1· 

~affak.ycın U sathasr~da da ziranda lngiltere'nil" bahriye Lortluğu mevkiine geçecektir. in. ma günü mesııisini bitiriyor. mi•tir. IH.l.AMUR PARK! - ~urası de~ıl çocuk 'lahçesı, .ı 
c r ancak terbıve ta giltere'nin bahriye nazırlığı siyasi bir vazife olduğundan bahriye ......... ---- ı· de bır park ble olmaga"' ıt 

olur L d 1 M ı • • • Af d • d d tJ • . Bundan sonra, Ihlamur mesiresi- ğildir. Set üzerınde, hayırdadır Bu-
• or u umum deniz ı.uvvet ~~nin baıı d mektir. • ec IS reı l ve ga n · a Ş ı e ı ~'" park yap ımak üzr~ i~timıaki ha~ rasını aısak hile park yapmak içın hı 

b Yapın. 0• 
1 

buyuk bir ınkı· Conrageous tayyare gem ısı 36 tayyare taşımaktadır. oda Şehremını Muhıddın heyden ı- değilse 50 bin lira sarfı ıazımdır. On-

!;~~~it1nı1 ,•on h.~~ciz.mb.u gmeunıça.'higa·zi.a. cı:.:Mı·ı .~R NASIJ. J ARŞI LA AC",AK ve ki/ /n r muharebeler . h ı alınmak n:ıa~sadil: b'.rinci cd- dan sonra park ıehrın musa•t yerind 
"' .. ~ r_ • r, - ~ • ııc: . -- - - scye. nı~ayet verıl~ı.. İkın~ celseye yapılır. Burası ise tramvaya yarım 

~..,.• l'aşıznı d addinc kadar çık- 12 Te~rinievvel Cumartesi gunii Pazar ğunıi sabahı Amiral cenap- -• .,_ Nadir Han kıtaatı Kabil Muhıddın bey de ışt!rak ~ttı ve· saat mesafededir, Hrm buna ge' 
~Ptle) nin <ıh~ 1924 

acnesinde sabahı saat dokuzda Istanbula gele- lan Taksim, Cumhuriyet abidesini zi- K JJ köylerini ı,gal etti - Bu~anın ~ 5 bın )ıraya kadar ccye kadar bir çok ihtiyaçlarımız n.r tın Yen; ter:aarif nazırlığı esna- cek olan İngiliz Amiralına yapılacak yaretle çelenk koyacak ve mezkur aZIOl pa .. a z. pazar ·- alınm~sı ıçın sahıplerıle pazarhk ~d~l- Bütçemiz beş parayı kıskanacal; bir 
'ıı ı;:t~tıııust~~e o•:;;:~~~:";::; merasim programı tudur: gün İngiliz sefiri Sir Corc Klark ve günü Ankara ya .~İd İ yor MOSKOVA. 8 (A.A.) • Termes ~e~. uz1~e bana sal~hıyet ve:ilmı1tı. vaziyettedir. İhtiyaçlarımızın binde 
~<le, •it ' .nıunıazam bir metot dahi- İngiliz donanmasını Türk donan- maiyeti ile birlikte Ankaraya azimet ~ den bildirildiginc nazaran, elyevm ın .'~aya vermege ra~'. o ~yorlar. birini temin edemiyecek bir halde i-

t ,~ltıdc tıkçe inkisaf etmiş ve son ması namına karşılamak üzre Hami- ve 16 Teşrinievvel Çarşamba günü Kabil civarında şiddetli muharebeler Bunun ıç~ me.s~lenın katı bır kaıa- ken burasını nasıl alabilırz?. Bunıın 
·<,._ ınaa 'f • . . diye kruvazörü 12 Teşrinievvel sa- saat 9 da Haydarpaşa istasyonuna av- Büyük millet meclisi rciıi Kazım olmaktadır. ra raptedılmesını talep ederi':". dedi. reddini ve meselenin tayini esami su-

l ı ·•İlt k rı nezaretının yeni baht Dolmabahçe önünde demirli bu- det edeceklerdir. pafa Hz. Pazar ııünü Anlıaraya av- Nadir Han kıtaatı yakındaki kö- Azadan Sıtkı bey ıae, Muhıddın be- retile reye konmasını teklif ederim 'ı ''.de tıat'ı şeklini almıştır. Ge- ı det edeceklerdir. yin verdiği izahatın kafi olmadığını dedı'. ' 
., ltı•• alyan k b. · d k' d' unacaktır A · ı ı A k 'd yleri i•gal etmekte ve şehrin etrafını ~11 • ""'-•eb . a ınesın e ı ta ı- mıra cenap arı n araya gı er- NAFIA VEKiLi • söyliyerek ilave etti: ı t • ctıJe 'f İ ·ı· f'J B , ki d k d · d H · sarmaktadır. · erbiy , maan nezaretine ngı ız ı osu ogaz açı arın an en ve av etın e aydarpaşa ıstas- Muhiddin hey, bu yerin me&kün 

olduğunu, etrafında mahalle bulun
duğunu, her ne kadar burası st-t isr 
de düz yerleri de olduğunu ilave etti. 
Mwakere kafi görüldü. Bu sırada 
meııelenln tayini oııami suretile reye 
konmaaı için üç imaalı bir takrir v<· 
rilmi9ti. takrir kabul edilerek o su
retle reye müracaat olundu. Netice
de bir müstenkif, on bet kabule karşı 
Emanetin noktai nuan 25 bin reyle 
reddedildi. 

' lı •c nıc1t • nezareti unvanı veril- itibaren merasim atışı yapacaktır. yonunda Istanbul merkez kumandanı Nafia vekili Recep bey bugün Rıh 
ı,; 11.ltile lep haricindeki gençlik İngiliz donanmasının merasim atı- ve mürettep bir tabur tarafından se- tım şirketi antrepolarını tetkik ede
liı ttıc ic· nıeşguJ olmak üzre bu ne şını müteakip denizden Hamidiye lamlanacaktır. cek ve bu suretle şehrimizdeki td
it;ı:1~nnı~~~ı bir müsteşarhk ta te- ve karadan da Selimiye kışlası önün- Amiral cenaplarının Ankaraya mu- tişleri bitmiş olacaktır. Recep B. ya
'lt; .ttrbiy ur. Musaolini bu tedbir de ihzar edilecek batarya seUim atışı vasalatı olan 14 Teşrinievvel saat 7 rın sabah Yalovaya giderek orada 

nı •- e ıneaeJ•sı' d k' d'" .. yapac kt kurutulması mukarrer hatakhkla1t t "'<ha v . ' n e ı uşunce- a ır. buçukta Ankara istasyonunda Anka-

ŞiDDETLi MUHAREBELER 

~t •zıh olarak orta k t il' f'J ı· tetkik edecek ve Cumartesi günü An-• ya oy ng ız ı osunun ımana muvasala- ra mevki kumandanı Sıtkı Paııa ile ~... ı d ı· · · H · · karaya avdet eyleyecektir. GUL 'M CEYLA. Nl HAN • ,.,,. ın an sonra se am ıçın amıdıyeden bir piyade taburu tarafından istikbal " 
\\!~~it ~~~a:erbiye umdelerini mü- gidecek ilk bahriye zabiti ile beraber edilecektir. Gazi Hazretleri Amiralı MAARiF VEKIUNIN DÜN GELDi 

LONDRA, 9 (A.A.) - Daily Maile 
Pişaverden çekilen bir telgrafta Ki
bil civannda Habibullah ve Nadirhan 
kuvvetleri arasında şiddetli muhare
beler vukuu bildirilmektedir. 

"ıı~ '~. ı;-a i ar _bu sütünlard.ı İzaha mihmandar olarak tavzif edilmiş olan Pazartesi yahut Sah gün\! saat beşte DÜNKÜ TEFTiŞLERi Geçenlerde sabık Afgan kralı A-
''111 lıat'i ı~ı !nkılabı terbiye saha deniz kaymakamı Yusuf Ziya bey de huzuruna kabul buyuracaklardır. 15 Maarif vekili Cemal Hüsnü B. dün manullah Hz. ile vaziyet hakkında 
'ıı.:': O, bu ır ınhi..,r tesisi tarafta giderek Amirala kendisini takdim e- Teşrinievvel saat 19 da Ankara istas- Maarif emanetinde tetkikatla meşgul görüşmek üzre İtalyaya giden Culam 
~~tda uynıeseJe d<Jldyısile, başka decek ve maiyetinde kalacktır. Bun- yonunda avdet edeceğinden gurup- olmuştur. Vekil B. dün kız muallim CeyJani Han dünkü konvansiyonelle 
~Iı1'' llıUca~ı1nıuş olduğu. Papahk- lan müteakip Amiral cenapları evelS tan sonra merasim yapılmıyacak an- mektebile Selçuk hatun orta mektebi- şehrimize gelmiştir. 
"li~ 1 .dır, ı;-a ~ e etmekten çekinme- Valiyi badehu Kolordu kumandanlı- cak mevki kumandanı ve bir polis ni d~ teftiş etmiştir Gulfuıı Ceylani bir muharririmize 
1'tiıa!I\ Ve 0§tı2~ Katolik kilisenin ğını ziyaret edecek ve ayni günde i- müfrezesi tarafından teşyi edilecek- --- ·- atideki beyanatta bulunmuştur: 

.~· •tıncı. O!ıte kuvvetlerinden adei ziyaret olunacaktır. tir. Siğırtmaç mastafa - Kral Hz. çok iyi olup vaziye-
ı ... Çok 1 •teınekle beraber, 0 Ziyaret için Amiral cenapları Dol- 17 Teşrinievvel günü akşamı do- tin inkişafını takip buyurmaktadır. 

'ııi1~hiyet;unıu.ıni . ve kozmopolit mabahçe rıhtımına çıkacak ve yine nanma kumandam dahil olduğu bal- İgİ/eş/gOr Kendilerinin memlekete ne zaman 
~lt~deıı .. ~aız oı:u! um<lelerinin ayni rıhtımdan avdet edecektir. de .deni~ ha_rp mekte~inde Amiral şe- Gazi Hz. nin Yalovada gorup hi- avde! e_decekleri henüz taayyun et-
"' ı;111liıı ken 1!'md!ttadır. İtalyan Karaya çıkarken ve avdetinde Dol- refıne bır zıyafet verılccektir. mayelerine oldıkları küçuk •ığırtmaç memı,tır. · . 
""'- cltnı. 1· Olddıne r.ıahsu• bir mo- mababçe rıhtımında Is tan bul merkez H f • I 1 M f ş· ı· ,.1 h 1 h · d Kabilın, Nadır Hanın kuvvetleri 
'ıt"'. . ava 10 su us~ anın _ış 1 et.a as!' anes~n e tarafından istırd t d ld . h • lı1' ıı,llt;<i lı~guııa iddia eden fa. kumandanı deniz ve kara bölükle- tedavı ve ıstırahatte oldugu malum- s tte h b !da eBı ıgını ususı 
S •e bQnd ır vasıt.ı telakki et- rinden mürekkep bir taburla ihtiram 18 Teşrinievvel gıinıi oğleden evell dur. Kıiçük Mustafanm hayatı mun- I t ur~k· 

1 
~ er a ~lm b u habu resmen 

~J0Ye!er an da İstifade ederek merasimi yapılacaktır. Amiral Cu- İngıliz hava filosunun birinci :.ısım tazam bir disipline tabi tutulmusıur ee u rh mtmled' e craber doğru ol-
lıı•. "'• e ifası) ı · al m t · .. .. ı 4 5t · 1 k ... 1 d M d k k · ması mu teme ır. '°" · A. o maga ç ı;- ar esı gunu saa . a gazetecıJcri manevrası yapı "\ca og c en 'iOnra ~ayyen zamanlar a yatıp al mak· 
~~.5°1t .,,:c~k zıhniye• ve hareke- kabul edecektir. Bir motör gazeteci- saat 14 buçukta Amiral ve ma;yetine ta, muayyen gıdolar almaktadır. Ço-
1.~'ıtı;'l\da Ço~r, f~al.iyet ve propa- leri Dolmabahçe rıhtımından alarak Deniz lisesinde (Adada) bir çay zi- cuğun sıhhatına gösterilen bu itina 
,...,. ~.de ken/ncrıık olan katolik Amiral gemisine götürecektir. yafeti verilecektir. Mczk(ır günün pek çabuk tesirini gôstermiş ve çocuk 
ı'· Ş· 0z Yu 

1 zararına bu oyuna Kolordu kumandanı namına Ami- akşamı saat 20 de Amiral cenapları sıhhat ve kuvvetini elde etmiştir, 
~ Iİ}~di ik~~k taraftarı değil- raf cenaplarını Ferik .P~rtev Paşa Hz. tarafından gemide bir •kşam yemeği 
l ıın:~ tidaı t uv~et arasındaki es- kabule memur edılmıştır. (Danslı) verilecektir. 

~,iı:! &İbidi~~bıye sahasına inti- TALİ~ILER NASIL YAPILACAK 
:ita, hterbiye ııl t . . 
••"''••· •r tarafa ~ emının bu z~if 
·"~i 1ne ge ')' ırakılarak dıger 

t · 1 ~U\rvet~~ ın~.e gaye ve vasıta 
f,1tofttur. F g?ze çarpmaması 

~ ~l , ~feııni. a§ızıne göre gençli 
'ı ~· ırnınai hayat telakkisini 

s>cg:ıeıerini ah1_ .. kını milli ve as 
leı "1le ltuv talıın ve telkin ede

~'I G.a1t b Vet devlet kuvvetidir. 
.._ tc' deruht uıuretJe, bütün nesile 
"11 •ah e etmiş Jd - · 
'ıı oını; Verebilir o . ugu mesulı 

ııı,.h. k için ·Tabı bu gayeye 

18 Teşrinirvvel Cuma günü sabah releri yine bır kişılik. "Ddrt" mar
saat 10 dan itibaren Saray burnu ile kalı, ''Napier Lion .. motörlü ve 4 70 
Moda arasında "Courageous" tayyare beygir kuvvetindedirler. Ya bomba
gemisinin tayyareleri tarafından ya- lar ve yahut bir torpido ta~ırlar. 
pılacak havai talimler hakkındaki İstikşaf tayyareleri üç kişilik, "Fai
havai program da şudur: 1 rey .. 3 F, " "Napier Lion" motörlü-

1. Saat l O dan l 0,20 ye kadar: iki dürler. 
avcı takımı ve iki torpido atan bom- 19 Teşrinievvel günü İngiliz hava 
bardıman takımı tarafından yapıla- filosu tarafından Marmarada 45, 45 
cak tabur talimleri. arzı şimali ve 38, 30 tulü SClrkicle kain 

2. Saat 10,20 den 10,35 e kadar: bir mevki ile Marmara adasının şar
Bombardıman tayyareleri tarafından kındaki fener adası arasında mevsul 
yapılacak bir dairenin içerisinden av- hat üzerindeki mıntakada uçuş ma-
tı tayyareleri tarafından yapılacak nevrası yapacaktır. 

Edgar kine Zırhlısı 
buğün geliyor 

Fransız Harbiye talebesinı haıııil 
olan Fransanın Edgar kine zırhlısı 
bu gün limanımıza gelecektir. Bu 
Frcansız mc:ktep gemisi limanımızda 
iki gün kaldıktan sonra Amerikaya 
müteveccihen seyahatine devam ede
cektir. 

Boğazlar kon1isyonu 

............ 
Komisyon buğün 
gene topianacak 

. - ... --· 
Muhtelit mübadele komisyonu he

yeti umumiyesi bu sab;ıh toplanacak
tır. 

Türk ve Yunan Başmurahhaslari
le bitaraf delegeler dün sabah ih12ri 
bir içtima aktetmişlerdir. Bu içtima
da bitarafların muhtırasile Heyeti 
murahhasamızın tekliflrri mtvzubah
solmuş ve bugünkü içtimada görüşü
lecek esaslar tespit edilmiştir. 

- Burasını ne için alıyoruz? Bin 
bir ihtiyaç kar,ısında iken bu parayı 
ne diye veriyoruz? Evel emirde bu ci
het anlaşılsın. 

Muhiddin bey cevap verdi: 
- İstimlak heyetimizin takdir et

tiği 15 bin lira kıymet üzerinden bu. 
rasının arşını 22 kuruııa geliyor. Bu
rası esasen o civar halkının mesiresi 
gibi olduğundan halka bir hizmet için 
almak istiyoruz. Gülhane bahçesin-

Ş eker kutusunda saat 
Yankesiciler başka çare bulama
yarak saati Sultanaya bıraktılar 

Geçenlerde Kastamonu mcb'-ı 
usu Cemal beyin kıymettar bir 
saati bir yankesici tarafından 
çalınmış ve hadiseyi Cemal bey 
Polis müdiriyctine ihbar etmiş
ti. 

Bu ihbar üzerine faaliyete ge 
çen ikinci şube yankesicilik ma
sası amiri, tahkikata başlamış 
ve bütün maruf yankesiciler is
ticvap edilmiştir. 

Takibat ve tahkikatın ciddi
yeti karşısında yankesiciler 
müşkül bir vaziyete düşmüş ve 
yankesicilik masası amirliğine 
gönderilen imzasız bir mektup- Ştktr kııtıısunda çıkan 

t~, .. sa~tin iade edil~ceği, Köp- yerleştirilmiş olduğu 
ru uzer~n.d~ emanetçı S~lt~~.aya meydana çıkmıstır. 
yankesıcılık masası amırlıgı na • 

saat 

halde 

mına (S 157) markalı bir kutu 
şeker bırakıldığı, saatin de bu Poliı 
kutu içinde bulunduğu bildiril

Müdürümüz 
dönüyor 

askerliğe 

miştir. 

Filhakika şeker kuttJsu aldı-
~~ .'tinde d gençliği yalnız mek 
'ıı~ı,. e onun ~ğ.•l .. hariçte de takip 

•la ~ tabi utun hayatını sıkı 
~'ııı t'• A.van tutmak lazımdır. 
~ 11ıqh•§eftltü1Jgart1ar teykilatr gibi 
,.>a11 ·~ıudiir~: de bu mulahaza
:-tf~· 11••lin h r. Bundan başka 

münferit akrobatik taJimieri. . Gerek uçuş manevrasına iştirak i-
3. Saat 1~,35 de~ 10,4? . a kadar: çın ve ~ereksc İngiliz gemilerini gez. 

Tayyareler ılk vazıyetlerını alacak- mek ıçın tefrık edilecek Türk zabit
lardır. 4. Saat ıo.,40 tan ile k~dar: l~ri~i~ listes_i İngiliz Ataşenavalliğinc 
Üç avcı tayyarclerı tarafından bırlik- bildırılecektır. 

Boğazlar komisyonu, yaz tatilin
den sonra ilk içtimaını dıin akdetmiş 
tir. Bu i\timada, komisyonun bu se
neki mesai esasları görüşülmüştür. 

Limanızı ziyaretleri mukarrer et
nebi gemilerin gelcctkleri komisyona 
resmen bildirilmiştir. 

Bugün, heyeti murahhasamızın, 
Yunanistanda, hali iade edilmiycn 
Türk emlaki hakkında tahkikat icrası 
talebi münakaşa edilecektir. 

Heyeti murahhasamız dün öğle
den sonra toplanmış ve trlefonla va
ziyeti Hariciye vekiletinc bildirrrek 
talımat almıştır. 

rıldığı zaman saat şekerlerin or
tasına muntazam bir surette 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Istanbul polis müdürü Şerif ve 
Çanakkale valisi İsmail Hakkı 
beylerin meslekleri olan askerli 
ğe iadeleri hususundaki karar
name çıkmak üzredir. 

ie,"'•lcrini;Yht nabzını da mil 
'ıı,~ıpı •der. F . eyecanına uydur 

t1tı, ı er bu a111ı fırkası ve kara 

1~1iıı:kte ve .:~~t~a da çok dik
"t. ll ah!tırınak , . yatı yeni bir 
~liğiııu litrtıar 'f'n uğraşmakta 
"•• .hayat v ~ tında yetişen 
•iz~'nin Ço~ ~•dal_ kudreti bil-

•r. evkınde olacağı 

ZEJ<.J MESUT 

t~ ola~ak icra edilecek akrobatik ta- İngiliz Amiralı şerefine hükümet 
limlerı. tarafından 18 Teşrinievvel 1929 da 

S. Saat 10, 50 den 11 e kadar: iki öğle yemeği verilecektir. 
takım avcı tayyareleri, iki takım bom İngiliz donanması 20 T · ' ı 
ba d t 1 . 'k' k . cşrınıevve r ıman ayyare en ve ı ı ta ım ıs- saat 10 da avdet edecek v d t 
t'k f t ı · t f d b' l'k e av e te ı şa :'yyare. en ara m an ır ı te muvasalatlarında olduğu gibi gerek 
olarak ıcra edılecek uçuşlar. donanmamız ve gerekse s 1. · d 

A c ta 1 . b' k' 'f'k "F . e ımıye e-v ı yyare en ır ışı ı , aırey ki bataryamız tarafından k b'J 
Flycatcher" marka) "J " mu a ı se-
.. .. . r, aguar mo· ıam atışı yapılacaktır. Amirabn mu-

torlu vı; 396 beygır kuvvetindedir. vasalatı olan 12 Teşrinievvel akşamı 

Yunan Başmurahhası M. Diyaman 
rilecektir. dopulos, emlakin iadesi meselesi hak 

İngiliz sefiri salı günü Ankarada kında demiştir ki: 
resmi bir öğle ziyafeti verecektir. - Türk heyeti murahhasasının 

YAPILACAK MAÇLAR tahkikat icrasına ait teklifi henüz ko 

...................................................... BUGÜN 
2 inci sahllemlzde: 

Biı.dc tiyatro hayau 
!1- Snn haberler 

3 Uacll Hbifemlzdt: 
1- Ekonomi 
i- Mahkemelerde 

4 llacll sahllemlıde: 
t- Hava raporu 
2- Felek 

Mübadele itleri hakkında 
mühim mükaleme 

Torpıdo atan bombardıman tayya- Sefaret tarafından ziyafet ve balo ve-

İngiliz filosu zabitanı Pazar gU- misyonda müzakere edilmekte oldu
nü Taksimde saat 13, 45 te Tak- ğu için bu hususta söyleyecek bir şe
sim tenis tübü ile, Cuma günü Tak- yim yoktur. (Türk - Yunan) mualla:c 
sim stadyomunda Gaataaaray birinci meseleleri için Ankarada tekrar mü
futbol takımile bir futbol maçı ve ay- zakerata başlanacağına dair rtsmi 
ni gün öğleden sonra da Moda tenis bir haber gelmemiştir. Son günlerde 
klübü ile bir tenis maçı yapacaklar- komisyonun sık sık toplanması artık 
dır. faaliyete geçildiğini göstermektedir.•- 3- Roman: .Aı~ ı~••ıt 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
bu akşam telefonla Muhtelıt 
mübadele komisyonundaki Baş 
murahhasımız Tevfik Kamil B. 
ile bir buçuk saat kadar görüş
tü. 

' • 



! MlLLlYET PERŞE~lllE ıo TEŞRlNtE\'EL 1929 d 
~~~Son Habeırler -~ :::::'~]B~?,E,~!TRo :AH~TI _:l re HARİÇTEN AL;.GIMIZ HABERLER )J Yeni de"?!~ .. r,ollarımız I· 

Reı·sı·n karısı '- Devlet demir yolları müdiri umuıtl 
v d Ame, .. lkada Avusturya da ı·ransa 

8 
" - · · Gl sinin mühim beyanatı Darülbedayiin ikinci oyunu eski BAHRİ TESLİHAT ihtilaf yok AVRUPA HIRLI l\ı . r anl3rı 

·· ·· ·· ı ·· kt b şka b" nutuk 931 senesinde San1sun ve ersın ın1 k ~ tarz bir güldurucu U en a Davet hüsnü suretle --- M. Herriot ır şöınendüferle bir birine bağlanmış olaca lııııs 
bir şey değildir karşılandı M. Mac Donald ın söyledi . ANKARA, 9 (Telefonla) - Dev-Jkmmların i~ta .. hazırlıkları~ 1' . 

• . -... · • ld RİS 8 (A A) • Bahri ta· ziyareti nasıl VİYANA, 8 (A.A.) • Avrupa ıt· let demiryollan umumi müdürü Ha· kında batlayacaktır. ıtııı ılı u 
Bilmem nedendir, bizim ti· nne yaKalanarak yırmı yı .~ ~~ ~ · ' ı hak- tihadı birliği tarafından dav.~t ()lan tim B. demiryollarımızla limanlarmu' Sarı kamıı. Erzuru~ ~· t il 
tr filemimiz hemen hemen köşesinde kalmış olan re~SI hdıdı teslıh~~ konfe~~.s .. U· neticelendi 'l M. Heriot kalabalık bir samıın küt!~- un son vaziyeti hakkında tu izahatı' mümkün olJuğu kadar il~ 

ya. 

0 

k rmakan- Parise almak kararma vesile , kındaki İngıhz davetı usn'! s. • si muvacehesinde Avruparun tensı· vcnnittir: melde beraber icap eden n ı, daıma baknnsız ve a olu or İ te Uç perdelik oyun,! retle kabul edilmiştir. Salahı- kinden bahsetmiştir. Hazurun. mey~· - (Feyzipata • Keller • Diyanbe- da tamirata devam ediliyor: . ~ C~es şık bahçelere benzemekte~ k~- Y t !ıaıarında kadınların! tt r mahafil memnuniyetle- WASHİNGTON! 8 (A. A.) • nında M. Miklas v~ Schober ile ~r kir) hattı üzerinde haftada 3 katar Sivas. Erzu"?" hat~~~;' ~İı'! tulamıyor. Şurada za.rıf bır nezare ütemadiyen ve Y_e. ~ h etmektedir. Davet- M. Mac Donald ıle kızı, Be- ~o.k nazırlar ve. ~efırler ~uıunm:. a itlemektcdir. ettiiimiz tekilde ınta. e~ıldikttiıı<~ ~ 
lale dalının yanında hır ısır- s.c:ıyunması, m k k l nnı ız ar f tahdidi tesli- yaz sarayda ikametlerini bitire- 1~1 · :ı;:ransız ıef~ ~· Herıotf tere ı~ Hattın faaliyeti ancak bir aydan ra faaliyet Sankanut 11tikaın" ııo"';ı ,;

1 b . d b ltıcı ko- luzumsuz yere açı saçı a- name kon erans~n k İ T f than - bır z:ıyafet çekmi§tir. Zıya .ette : beri batladıiı için bu müddet z:arfm- Ç«ck ve o zamıın bu bat ta ~ ' f ~ otu, .. en 1 e ~~~lerle be- kırdılar, adeta bir iptili ile hat ihzari komısyo~un~n ;ne- r~k td~. ra~. ~g~ ~z s~;ı;.k tl;r Miklas ile M. Schober ve bır çok n- da yüksek bir varidat temini dütünü· bir çohre arzcdebilecektir. Bu ,.;.ı:: 
u ar, goz a ıcı r b' tekrarlanan soğuk "boynuz" ci- 'sini ihzar ile iştıga e ece- sıne onmuş er ır. u a a cal bulunmuıtur. lemez. faaliyet mevcut procraına Jtl. zenmiş karanfiller arasında ır la d · · n karı- ~~1 

kt ında ısrar eylemekte- devam etmektedir. M. Mac Do- M. Herriot, Avrupada ye~ .teı~- Tattın istikbali çok iyi olacak, va· cclecck acne bu zamanlar Si~~ baldıran kökü görülüyor. nas rı ad~~sm a reısı •1 asd g~ noU as , konferans Cemi- nald'm hareketi gününün ari- !at yaptlmaaı hak~nda . verdıgı bu ridat itibarile ehemmiyetli rakamlar mıı olacaktır. Samsun cibe~:., <' ~Ut 
Karanfilin yanında baldıran.. sı zanne ı en oyuncu dı e "b dır.. kmumı delaletil; içtimaa fesinde neşredilecek ve müza- konferansta M .. Bı:ı-nd il~ M .. Stre;· irae edebilecektir. o tarihten bir sene sonra Sı 

D D • ndan karının karıştırılmasın an ı a- yetı a vamın t lhis mann'ı meteemıştır. M. ernot, · Bilhassa hattın Ercani istikametin olacağu. . '{I 
«Mary u~n avası rettir davet olunacaktır. keratın cerey":? tarzını e Briand ı düıüncelerine tevfika~ Av· deki kısmının yaptlma11na devam edil 931 senesi içinde TürkiY.,.... ~ 
sonra «Reıs?1 ka~~ı» .nı sey- Darlilbeda iin tecrübeli ve ALMANLARLA MÜZAKERE edecek olan m~ştere~. be}'.an- rup": ~ktısacliyatının r•.ni ve. maku~ diği için ileride bundan azami istifa· radcnizde en mühim limanı ~f 
rederken daıma dılımın ucu- 'y k' l • 'n böyle PARİS 8 (AA.) • Sar hayzaaı name ikmal edılmek uzredır. te§kilata raptedılmesıru tavsıyc rtmlf de temin edilecektir. Hattın ccçtiji sun ile ccne Akdcnizdc en ın. ;i 
na gelen teşpih bu idi! a~ışkm. san at ar an ıçık .. o- F ız m~rahha~ heyeti iktısadi ko- Röyter ajansı bu beyanna- bu t_e,kila~n siyaıi içtimai ve fikri yerlern, iktısadiyatımızın inkitafıııa manımız olan Mors in de•I~ 

«Reisin karısı» «Labich• tak bır eski oyunu o~namk ~ gu1ü ı ~:;;nu Sarlı ve Fransız mutebera· menin bahri tahdidi teslihata teı~.ta- b.ır baı.ıa'.'gıç olması. la~ım büyük yardımları olacafı tüphcsisdir. olan deıniryollarla baflanllllf "';~ 
l'd' 'd' ita k dirn bir mudhi- laınazdı: nasıl ki a trll ~? . ndan mürekkep bir murahhas_ heye d • h k'ki b' t akki hat- geldıgını aoyl~~ştır. ~· Hernot ?n Hat, Ercaniyc (1934) de varacak· tır ki bu munffakiyetin ~~ 1 1

. a 

1 

.rı a • nde Bedia, asıl zevce rolundel ~ı kabul etmiıtir. Fransız Sar _tıcarct og~ a ı ır_ er f~ransına şu sozlere nıhayet vermıı· tır. mize temin edeccii faidclerı ~edır. «Ha~nneken» ve •Ye';>er. azi e Kerime rolünde Neyyi- odası basının dahil bul~~dugu bu velen atıl~~ş oldug~nu.v~ k?n- tir: . . . . Haydarpaf& !'~e _c~it Y-"!.n~. cet yo~. . . .JJ' ın sırf basıt ruhlu seyırcılen Ş hy ' l • k'inde h t Fransız ve Sar muessesatırun gre mahafılınde denn hır ıntıba - Avrupa bırleşmelidır, aksı tak· yapılacak asma köpruııun ıntaatı onu Meratn, Samıun, Ereğli~; düşünmeden ve hissetmeden gU re • anım ar, re~s d m~U 
1 

in' .::~aatlannı vikaye edebile~ek t~t- uyandırmış olan M. Mac Do- dirde inhitat edecektir. müzdcki sene yapılacaktır. nm intutına ait projelerin ~,; ;I 
!dürmek için yazdıkları bu Galıp, nazır y~n~.e ibini s::m. birler hakkında izahat vermı~~~- nald'm ziyaretinin mazhar ol- Yunanislanda Kö~ için (360,000) .lira. can~ mi~~ ol~p t,~~ı.a:.ı.ıiJ 

. k"fl'" metfeninden çıka- Kemal, onun aş at ı Heyet azası Sar havzasının . . d • ffak t' ·ı·n edece- çatı11 ıçın de (150,000) linı aarfecli- mal edilmek üzredır. unı ti' eserı u . u · sil eden Vasfi Rlza daire mü-ı !arla Franıızlar arasında sıkı bir ıştı- ugu mu va ıye ı ı a i lec:ektir. ne bu intaatm faaliyetine ba rıp. terciım~ etmek bılmem dürU olan Hazını 'Beyler pek raki mesai zemini t.,kil edeceği üıni· ğini istihbaratına atfen yazı- Sulh kongreS ANKA~~ Ereğli h~ttına celin· muht~cl~r. . . bd!'.I Şazı ye Benn Hanınım ne- .. . • · ılar Ta-' dini izhar etmişlcrdır. yor. ~ ~ ce bu hatun iki taraftan mtuıııa bat- Bu uç liman yekclicerile ~ 
reden aklına esti? guzel vaz~fe~ennı yap\ • TAHTELBAHİRDEN VAZ M. HOOVER'IN BEYANATI Ecnebı topragına lanmıttır. Biri Ankara. Kayseri hat- mir yollarile billuıaa orta Ana ~ 

B • d' d ·ıı 'd doğrusu kınıa yenı gıren unsur ar ara- GEÇMİYECEKLER ı .. I h • d tı üzeritıde bulunan Irmak, diğeri de süratle imarına i.ktıaadiyatınJI' ~ 
. u. a 

1 

vau evı .. e e d" Bi- sında Sait ve Zihni Beyler de LONDRA, 9 (A. A.) - Paristen . ~ASHİN~T~N. 8 (A. A.) b-;,Ju~- tecavuz 8 ey 10 e Ereğli civarındaki Filyostaıı batla- fma büyük tesirleri olacaktJt.:..,f hıç bır kıyme~ gAorhmeme ımB. . iyice dikkati celbedecek husu-, Daily 'Maile bildiriliyor: Franı~ g~· gılız gazetecilenne .~ya~at~~ 1 it· Atina 8 (A A.) - Sulh kon- mıttır. ra. Kayseri hattındaki isW1· 
zim İbnerrefık et eyın . .. • orlar zetelerinden bir çoğu tahtelbahulenn nan M. Hoover şu sozlen soy em . ' .. · . h ah Irmak cihetindeki kısımda 30 IQ. lan da yaptırılmaktadır. . ~ 
elliyi geçen mudhikeleri bun- sıyetler gosterıy : • ... il ası meselesini tezekkür edecek bir tir: . gresı enc~~-nlen, Le mur . • lometroluk ray döıenmittir. Filyos Onümüzdeki acnc büt,eti~ 1 

k daha iyidir Hele Oyunun oynanışı ıçın soy k~nferansa Fransarun davet edilme· "- M. Mac Donald ile gayet sa- hasının butun memleketlerın cihetinde 70 kilometro kadar tesviye! layoruz. s..._ kanuııuna ~ ,,

1 ~~nl çoırf kahk ha k~anmak lenebilecek iki k~sur vardır: sini pek münasebetsiz buluyorla~. mimi surette cereyan etm~kt~ 0 1:.' ceza kanununa ecnebi topra~ı- turabiyesi yapılmıt ve bu ...ııa dahi- da idaremiz için bir kanun • 
. ~y e ~ a . · h lk Biri - galiba bu eskı tarzın ver- Temps ve Entransijan gazetelen müzakerat hakkında bu dakika ~ _ ır na tecavüze tahrik cürmünün lindc 40 kilometro ray dötenmiıtir. bazırlaınaktayıa. ,; ~,.. ı~ın. bır.mem~~ketın basıt ab_ diği bıkkınlıkla -biraz yavaş ı Fransanın uzun salıilleı:IDi müdaf~~ şey söyli.>'.em~m .. M.e?'eleketl".i'ı?"z ithal edilmesini talep eden tek- Şimdi faaliyetin kutuplamu teıkil.,. 1929 sencıi varidatımız "'ti. iıt, zıhnıyetıne gore yazılmış ır l'k t anması, diğeri de ve Fransa ile Afrikadaki Fransız mus arasında hıç bu ıhtılaf olma ıgmı l'f' . k b l . t' den noktalar Irmak ve Filyoı nokta- mrzdan 3,5 milyon Lira b.W ~ !ti; 

· · .. k b" ve a ay oyn ı d .. kal'tın enı- .. ki b ht' ı ını a u etmış ır • ı d d 
1 

• - - _,..,, ""' komedıyı tercume etme us- . .. !mı an teınlekatı arasın a muna a gorme e a ıyanm.,, .. .. arı ır. ır. ntaat ve tuiaat --- -.., 
bütıin lüzumsuzdur. Bari ken- ~u.o~da hiJehıı:~;n ta~bi- niyetini temin içinb.bir!~~ 1 der:c~~~ LONDRA, 9 (A. A.) • Vashi~ff D. arubl~un~n,fkongrkme ~z:sı şe- Hattın Ereiliye imtida ..ı.- dM ı..·;liız. d ~ 
d · d; d r n rasge- ıç ıçe uç per 1 haizi ehemmiyet ır sı a o an a e tondan Daily Maile bildiriliyor: . re ıne ır zıya et çe ış r. Ü • IJll' " 

.

1 

. y~rıınız ~ ems~ ~ e .. t r kıdır. Bundan başka karanlık 1 bahirlerin tamamen ortadan ~a~dırıl- Macdonald Ayan meclisinde irat et- YUNAN SEFiRiNi KABUL Hüsrev B. Varşuva S i lslımal riVB ,
1 

} lınır gulunç azı_.tıp _er gos e • sahne merakı da başlıbaşına se-1 masını istihdaf eden h.~r ~anı::• bıt tek tiği nutkundan dolayı ayan azasının PAR!S, 
8 

(A. A.) • M. Briand, • Jtfl' •:• 
mek maksadı ~oz~tılerek a- . cilerin gözlerini rahatsız edi- lifin hiçbir J'.r~nsız hukumetı tar:fın bir kısmından tebrik mektupları al- Yunan sefiri M. Politis; kabul etmiş- Sefiri Oluyor KIJmilrlerl tesellüm e /Sf '""' 
dapte edilseydı, hıç olmazsa yır dan nazarı ıtıbara alınamıyacagını mıştır. Bunlar arasında senatonun tir . tartılmasını istlgO~ ) ı ~ 
bir yerli kokusu bulurduk. yor. J. NECMi yazıyorlar. 1 1 ı maruf azalarından M. Bo. rah rn bulun ANKARA, 9 (Telefonla) ANKARA 9 (Telefoııl!.'.J ,1~1 H 1 

- d b' .. KABiNENiN ÇT MAı ması calibi dikkattir. Çünkü bu zat •-u•J.C.e:red.e B p 
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' "d" Jiiğ"':ı 
a bukı sa ece ır tercume, PARİS 9 (A.A.) • Nazırlar mec- .. d b . bahr. t hd"cli teslihatın a- -- Hariciye müsteşarı Noman . osta evazım mu ur ,ıJI ~ h d 

·r b. .. ı l · · h k ote en en ı a 
1 Altın alıyorlar · ah d' · b. k" .. ··b ası ':ı.1 ı em e zaı ır tercume yapı - Domuz ar !isinde M. Briand, harici vazıyet a_ lleyhinde bulunmuş ve harp zamanın· . . şu ız atı ver~=. . v_ası .ır cın:ur mu aya . jJll', "' mış ! kında teşrihatta bulunmuş ve_ ~n da bitaraf gemilerin tevkif ve tahar- LONDRA, 8 (A.~) -. İngılız ban - Sof ya elçısı Husrev Beyın tımalı oldugu hakkında1'l uJll' ~· 

«Neylüfer tavuğunun tarifesi- tahdidi teslihat konferansına ıştırak risinden vazgeçilmesine dair son Vas kası 659 bin 600 İngılız lualık çubuk ihdası esas itibarile kararlaştı- üzerine müdüriyeti uJ1I ·İri ~o 
ni vermek» sözü beş on defa te- Bir Fransız, domuzları içi~ lngil~cre t~r~fından yapılan da- hington.konferansın.da ittiha.z olunan altın satın almıştır. rılmış olan Varşova büyük elçi müfettişi Fahri beyi t;al1lP ~ 
kerrür eden, fakat yüzbin defa • • ve~ii:reue~~\Y~uN SEYAHATi karan şıddetle tenkıtten hali kalma- iŞSiZLERiN MIKTARl Jiğine vekaletimizce namzet o- memur eylemiştir. ·ı' :ııı; tekrar~ansa. Türkçe olmıl:'an !>ir a lroa k ıstı yor BRÜKSEL, 9 (A.A.) • M. ~ou- mış;,;,,,aileyh M. Macdonald a gön- ~ONDR~ ... 8 (~.A.~ - 30 eyıaı.d_e !arak teklifi filhakik~ mukar:er Kömürleri, te~~ıı.~. !cı:!lf tab,rdır. Bu yemek tarıfesıne merque, Belçıka kralını resmen zıya- 1 derdiği mektupta bütün İngiliz miJ. İngıltered~ ışsızle~ı~ miktarı 1 mil. bulunuyor. Ancak butçe vazıye lanlar umumı mudurlug~ ~ ~n Fransızca «recette» mukabili o- Memleketimizdeki dom~ları Fran:ret etmek üzre yann buraya gelecek-ııetini hakkile temsil eden bir İngiliz yon 181 hın 90.0 ıdı. Bu rakkam ~ır timiz dolayısile mezkur büyük caat ederek mübayaa edileli el ı! 
' ak: t d k R . . sa a nakletmek üzre tetkikatta bu- ı tir. başvekilinin hmerikayı ziyaretinden hafta evelıne rusbetle 18,960 faza, . . • . . .. v .. • 11iit11 ~ ,. 
;ar ~reç~ e» eı:n~ ' " eısın ıu~k için şehrimize gelen Frans" 1 PARIS BORSASINDA ISLAHAT gayri kabili t'akdir fevait tahassul e- geçen sen~ nispetle 154,479 nok- elçılıgın ıhdası teehhure ugra- m~rlenn ~am~en te~e·ıı ~,ı .il zevcesı Reıse», «sızı oraya sev· b' 1 d M Sabatı'e yarın A- PAR1S 9 (A A ) M Chcron d • . . b h•t .. . İ · . sandır maktadır mış oldugunu, ıspat ıçı ''~ . . . . me us arın an · . , · · • · . • .. • ecegını ve u seya a uzerıne ngı- · • . . . . !< • 
keden naklıyatrn sebebı» gıbı nadoluda bir clo.nuz avı te~p ~decek 1 bank de Frans müdürü ve. ~ıger b~· !iz: • Amerikan münasebatının gayet .. TREN KAZASI OLDU Komşumuz ve dostumuz Bul nf kendilenne aıt olma~ 
alelacayip tabirler kullanmak tir. M. Sabatie bir muharrırımıze de·I yük bankalar mümessıllerı ıle Pans dostane bir safhaya gireceğini yazdık LONDRA, 9 (A.A.) • Bir tren, gar hükumeti nezdinde cumhu- müdiriyeti umumiye anb~ 
tahammül olunur şeylerden de- miştir ki: . .. . •. . . borsası piy~~~sında Y.apılacak ıslahat tan ~on~a tesl~at iç~ d~ki~ada iki- "Liverpool Street'.' ?e b~r lokomotif riyetimizi temsil edecek kabili- ki kömürlerin yeniden t 
ğildir. Bir kadının bir otele in- _ Türkı,Yede bana soylendıgı gıbı 1 hakkında goruşmuştur. RI şeryuz !ıra yanı .her yırn;u dort saatte ile musademe etmiştır. Kimse yaralan t ve liyakatta bir zatın in ti- sını istemişlerdir . 

• v• • (5-10) milyon kadar yabanı domuz! FRANSIZ KOMÜNiSTLE mecmuan 678 bın 600 lua sadeden mamış ıse de hır çok yollar kapan- ye . . . k H . y kil • tiııı,ı , dıgınden ba~sederk_en - ılle mevcut olup olmadığını tespıt ve bun PARİS, 9 (A.A) · ~eteler, ko- İngilterenin ve A_?lerikanm ve bun- ınış ve servis uzun teahhülere uğra- hap ve tayını ka~ı~ v~l~ncaya a eyetı e e ıç oııJ') Frarısızcadakı lafız cınasını mu- !ardan hem ziraatı kurtarmak ve he~ münist lırkasındakı derın buhrandan !ar ile beraber diger bazı devletlerin mıştır. dar ! Sof ya elçıligının boş bı- ANKARA, 9 (Telef 0pı/ hafaza edeceöim diye - : de etlerini ucuz olarak Frans~ ehali-, bahsetmektedirler. Mezkilr fırka~a bu manasız israfa set çekmek mecbu- LONDRA, 9 (A.A.) - Moskova- rakılmaması laznn geldiği cihet Heyeti vekile bu sahalı t ·' 
_Filan ot; le nazil olmuş ( ?) sine yedirmek için ~nması :cal? •· ·münakaşalar ve fırkadan tart .ve ıh- riyetiyle çoktan b~r! karştlaştıklanıu dan bildirildiğine göre, Sovyet hükU- le Husrev beyin bir müddet da- dı. ıl'll::İ 
_ Ö 1 

b' k dın nazil ola- den tertibatı almak u~r~ v~z.ıyetı tet ı raçlar sık sık vukua gelmektedır. bu tasarrufu icra ıçm ancak müsait metinin bir eınimamesiyle kızıl ordu- h 'f 'f t 
1 

. b PAMUK ISLAH ISTASl'<!ffl".I ~ e 
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a kik edeceğim. Bunun ıçın ilri av ter· ı KARADA VE DEN~ZDE bir fırsatın zuhurunu beklediklerini nun çalışma günleri haftada beşe in- a 1 ayı va.zı e e me en v~ u ANKARA 
8 

_ İzınlr c:.ı. ,,,, 
maz, drqemez ( ! ?) tip edeceğim. İyi netice alırsam teş- 1 PARİS, 9 (A.A.) - Parıs gazetele- söylemiş ve İngiliz· Amerikan mü- dirilmiştir. maksatla hır an evel mahallı me t . . ka ' k ıslab ~r yolhı .~ı;,ıhavereler yaptırma~ kilit ~ap.arak işe başlayacağım.. ri Fransanın ~ahri tahdi~ tesıın.at zake~atı sayesinde .t:ı~addü~ ed~n va- Rusya ile müzakere muriyetine hareket etmesi ken- n'::~~n~az~;°~.1';:'';,.ydrrıd• J 
bugunuu tercumcden anladıgı Türkiyede dc:ımuz ço~ oldugunu konferansına ıştıra~ etmesınden şup- z~yetın s~ ma.~a~ıgı ~skenyeyı ten- disine tebliğ olunmuştur. dilmesi muhtemeldir. ,ı'-• 
manadan çok uzaktır Fransa- bana bildiren bır tanıdıgım v.ardır. 1 heye mahal olmadıgını l'.a~makt~, balı kıs sur,'.ı!lde muhim hır hatvenin atıl Londra Sovyet murahhası M. Do- İktısat vekili Şakir bey tal • d M 

• il. , h . b" · .. k . k _ Domuz etlerini taze.olarak götu~ek, ri v7 be_rri, havai t'.'1'tıdı . teslihatın masına imkan ha.zı~ladığı mütaleasını vagalevski ile lngiliz hariciye neza- Yeni pullar yakında İtalyalı pirinç mütehassısı Jı1'3 
a a 

5 

}a :ıe rı uyu ın 1 
mu"mkün olmazsa ıambon halınde cemıyetı akvamın hımayesı altında dermeyan eyl•ıruştır. p· t f' b" 1 fet 1' IY. 

j" ··h- b" 1 d • 1 _ . • reti arasında cereyan eden müzakerat // ıe ro gere ıne u z ya ·-il~ apta mu ım ır ro oyna ıgı scvkedeceğiın. Muvaffak olup olaını· birbirine bağlı olduguna ışaret eyle- : ge yor . M S Pi irin JerW'd 
ve Fransız milli marşı da "Mar- yacağunı şimdiden tayin edemem. mekte ve bir müdafa aleti olan ve faz. Baı.v .. r.al!ll&a.111ld.a neticesinde esas itibarile bir itilaf ha· tkıır.d ·t aki~ka etrodp ç İ'İJI 

l 1 F k sıl olduğu telgraf haberi olarak ya- ANKARA 9 (Telefonla) n a et tına evaın • .A se!llaise" adını taşıdı"-ı için TÜRKiYE. FRANSA laya ma o mıyan ve ransanın gere M l'ı vazı"yet İ • 'tm' tir' ' 

6 SINDA h ·ıı . . k .. t 1 k 1 . . 8 zılmıştı. ngiliz hariciye nazın M. Posta ve telgraf idaresinin sipa zarına gı ış . n ~ " herk s,.~ anlasılabilir bir cüm- ARA sa 
1 erını ve ge~e .. mus e~ e e erını . Henderson ile Rus murahhası arasın- ZABITANIN YOL PAıv- ıY 

. .. ' .. . . . . b ld B muhafaza etmesı ıçın zarurı bulunan SOFYA 8 (A.A.) - Tıcaret ve sa riş ettiği ,yeni pullar yakında 
1 

n 1< '# leyı tercwne ederken : «Hem . Turkı_yeyı ço~ ıyı u_ .um .. un•· talıtelbahirlerin muhafazasını istemek ! a . d 1 • k nferansı Bul ari t • da hasıl olan itilaf hakkında dün ge- . ANKARA, 9 - Zab t~ İJl ""'"' 
Cümhuriyetçi olduğunu iddia, cıp ve y~kse.k mılletle ruçın bır va.kıt I tedirler. ~ Y~ ~-~arı .. 0kül vazi eti g / a~ len Avrupa gazeteleri şu malilmatı geleccktır. . . . memurların yol paraları ıç . 

1

,r' !lem d b
. M ·ı h k t harbetttıgımıze hayret etmemek mum ev a a. ~bmuş 1 Y h"~~ ıyesmı veriyorlar: Bu pullar renk ve yazı ıtıban danlar ve müesseoat amlrled~le"' JI e ır ars• yaya a are .. d - ild' • d nazarı ıtı ara a mış ve u~umetten İ . . .. • . . f klı l k d "f d .

1 
. e ı .ıı·. 

t k ı l b 'k' kun eg ır. Jsviçre e t db' 1 1 tale t - k Rus ve ngılız hukumetlerı arasın- le eski pullardan ar o aca an mu re ati e tespıt oı'"'.ı' 
c ıne » at aı:nı, u ı ı şey a- Bizi seven ve Fransız dos~luğuna e ır er .a ı.nmasını P e mege a- da müzakere neticesinde ıu mesai! e muhtelif kıymet ve serilerde cetvele göre, muayyen ••0~,ır rasında hıç bır rabıta tanımağa ehemmiyet veren Türk milletme kar- Mesai hakkında yeni rar vermıştır. halledilmiştir: v . dTk . . t tahsildarlar müracaatta bol di'· 
rr.ıe.cbur olmıyan Türk seyir- şı Fransı.zların hissiyatı son derece bir proje Cinde 924 te tarafeyxı arasında akteclil- bulunac~ktır. Şım d~ 1 sıpanşa suretle tahsilıit icra edeckl•f cıl 
cısıne anetıneg-e bilmem ne de- dostanedir.> mi• olan muahedeler hakkında iki hü (20~ ınılyon tane ır. K ·· ı ·· ·· bO( .ı , ı., 

CENEVRE, 8 (A.A.) • Beynelmi MUHAKEMESİ ' B fmd bu pullar en Oy Un Un ~r ' meli?... İnhisar memurları !el mesai bürosu konferansı 1931 iç- RUSLARIN kfunetin vaziyetinin tayini, ticaret .. ır ay zar ~ ' ,... ~ Doğrusu tercüme sisteminin timaında hangi meselelerin müzakere MOSKOVA, 9 (A.A.) · Meysta muahedesi ile ona müteallik mesai!, luzumluları ~ bılhas.sa ecnebı Umumf surette aıtll ,,,~ l 
bütün mahzurlarını bir yerde açıkta kalmıyacak edileceği ile meşgul olmuştur. Sovyet ko'!soloshanesıne yapıl~n ~~ h~kilmetlerle hu~~sı eşh~sm m~tal!· memleketlere gönderılecek 12,S edilecek de111 /~Y ~. g

österen bö'yl b' · l' D Konferans, taşınabilecek yüklerin kında Çinlıler tarafından tevkif ekdı hı, (borçlar ve dıger mali mcsail gı- kuruşluklarla on paralıkların ANKARA 9 (A.~) ~· e ır mısa ı a- Şek t ı 'nhi lar h· k . b 1 38 So t atanda•ırun muha e- b') İ .. . . ' 1 
rülb da · b' .. l er ve pe ro 

1 

sar ı " • azami sikleti çocuklann ışe ka ul en vye v • nJa . ı , ngilız ve Rus sularında baltk bir partisi göndenlecektır. t b k b rçlu ·ı 
e Y~ ıze t~rcume eser er- kında Maliye vekaletinden gelen bir a ları ve aı:ıeıenin gündelikleri hak mesi başlamıştır. Maznu r gayrı tutmak, bundan evci alı:tcdilİniş olan . • . d b' h f fasıla a an asına . 

0 
• ej

1 le dolu bir mevsım "repertoire" emir üzerine memurlara inhisarlarm j k~da bir proje tetkik etmiştir. kanuni içtimalarda bulunduklan~u muahede ve mukavelelerin tatbiki. . Digc.rlen e ırer . a ta borçlarının tecıl ~ılee; ı(' ıJ ınm başlannda göstermemeli lağvından sonra açıkta kalmayacak- MESAl BÜROSU reddetmişlerdir. ~a~k~~e mesele~ İtilaf edilen bu mesai! bilihare iki ıle teslim c 1 un~cak · !andaki haber üzerın~'. etı"{ 
idi. Adaptasyon usulünü ilti- l~rı v:.baş~_yer!er~e ~emuriyet ve- · CENEVRE, 8 (A.A.) _ Beynclmi- v.azih olduğunu_ ıle.rı su;:,e~rııalutle- h~~,?>Ct arasmda münase.bat iade e- Bunlarla es~ pu~ıar .ıa kulla banka umum müdiı~>' ,ıı _). 
zam edenler tercüme için ne rilece~ te~lig edılmıştır._ Şe~e~ ve 1 le! mesai bürosu idare meclisi mliza- rı dınlemekten ımtına e t . dildıgı zaman Londrada ki Sovyet ıe nılacak ve eskı yazıle olan pul- istihsal ettiğimiz nıal~ f'~ 
mahzurlar saydılarsa hepsinin pyxetrtolh~nthısabrlalnnı~ vazifellennınktMa kerelerini bitirmiştir. Meclis, müste- ÇINDE YENi TAKViM firile İngiliz hükumeti araaında mü- lar önümüzdeki Temmuz sonu- zaran umumi rekolte11ıdJl·b' J ı. 

s a ı am u acagı zanno unma a- • . _ . . . .. . zakere d d ·ı k · B k 1 1 cak 
1

- • )ı"', '' 
"Reisin karısı" nda birer nümu- dır. mlekatta çalışan mıllı ışcılenn .musa- LONDRA 9 (A.A.) - Nankinden ye evam e ı ·~·- tır. u au- na kadar ul anı a tır. senelere nazaran Ço" i ~J 

· · b labT 1 B vi muameleye tabi tutulması mesele- b'ld" ildi-· ' öre Çin hükfuneti retle her şeyden evci ıki taraf arasın . J uıı>ıııtl P".il n~sını u 

1

.'r ~.r. u ~sere bel- htanbul 8 inci icra memurluğun- sinin tetkikine büroyu memur etmiş- · 1~3~r sen~~~de! itibaren kameri tak- da münasebatın iadesi ve ondan son. TAHNiT KURSU bul~~duğu cıhet e -jldif·ıır kı şu hal hır şohret ızafe ede- dan: Bir deyni mahkumün bihin isti- tir. Gelecek içtimam 1930 şubatmda . . si takvimi kabule ka- ra da muallak mesailin halli kararlat- MEZUNLARI tecılı mevzuu bahs deg etJd'·,,t 1 b·ı· f d h Ce k . . . vım yenne şem tınlm k k h rf f ıı f".ı ı ır. ası zımmn a ma cuz ve furuhtu

1 
. n~vrede a te~ilmesıne_ karar veni- rar vermiŞİir. . ı~ oluyo.~. Münasebat iade celi- ANKARA, 9 _ Maarif vekii.leti a anca mu te ı • •'f' f' 

Burada es.:rin mevzuu ile mukarrer o~an .. kasa, yaz.ıh_ane._ kol- ınıştır. Bey~<:l~ilel mesaı kon~eran~ R anyada lıp selırler gonderildikten sonra İn· kursundan mezun muallimlerin mu· mahsulleri hasara u.g! "'" i' 
tuk, ve laatik okçe Teırınıevelın 14 sının umumı ıçtıınaı 1930 seneaı hazı· Om giltere ·Rusya arasında 8 Ag-ustos en bı'r sı'stcm dahlinde viliyet · ti 'ndelri ıı:t ıııı'ıı meşgul olmak bile zait bir kül- .. .. elif p · .... d ku b ktı 

1 924 
kt . ayy ram vazıye en . .A• • 

une musa azartesı gunu saat 1~ rarun a vu ulaca r. NAiBi HüKOMET INT HABI te a edılmiş olan muahedenin merkezlerine dağıtılmasrru, bu suret- k I k b ibi bo•~ 1,,ı'/ fettir: Bir eyalet köşesinde da GaJatada Perşembe pazarında Tı- ÜKREŞ 8 (AA) - M. Maniu, 16 ıncı maddesi mucibince Sov et le müstakbel "Türkiye hayvanat mü- ate~ ara u !l 1 ı)'•ıı. b~ ,ı sa.bık bir ahçı karı ile evlen- ca.~et ~anında 6-7 N:'ı ya-~ıhanede ~il Japonyada M ıı.intila B'ratian~ ~e M. Averesco Rusya tarafından İngiltere aleyıJ:ıe zesi" nin esaslarını hazırlamayı karar demege kudr~tı o DJ Jerİ"'f e!P' mış , yaşlı ve mütaassıp bir ~uz~yıde fur.uht •ı'.ıe~egınden ~P • • ile. görüşmekten vaz geçmiştir. Mu- propag_anda yapılmaması hakkındaki altına almıştır. cil hakkındaki ta!eP e jt• i' 
Mahkeme reisinin mahrum fa- oh ana~ levını mk ez ur a mahallinde Ta hdıdı tesli hat maileyh ~kiplerinin fırkaları tarafın şarta na yet edilecektir. Bu muallimlerin çalışma ıeraiti şu si bir surette tetkik v ıııJ11" "ki . . v az'); v unaca memuruna muracaat . •. .. • .

11 
• t'h b ·,· k ti 

1 
kt . " k . bU sı er gıbı her eglenceye kar- •zr. ıian olunur. • TOKYO, 9 ÇA.A.) • Londra bah- dan °'':ıhı _hukUmetı ın 1 a .1 ı,ın a Sicilya adasında m .. thl sure e o aca ır · . . 

5

e arar verınıf el 
şr somurtmasından .• m 0 • • rı konferansına ıştirak etmesi için vu- bul edilmiş olan usul aleyhinde neı- U I 1 _ Sınıfta alakalan kesılmiyecek dır .,eıı / 
lan arkada !arı ·,an ış • Sultan Ahmet_ Altın':' Hukukdan; . k.u bulan davete J.•~nya namına ve· redil_en t~bli~lerdeıı _sonra ~u. görut- fırtına merkez mekteplerin~~~ bi~d~ ya!· ·Se li. zedelere DJU• 11ııl ~ 

b ~ . • ;:. 9:1rada ka- Hacı Mustafa b.ın şayıan mutesarrıf rılecek cevabı harıcıyc nazın kaleme menın faıdesız ol.iıcagına kaıldu. LONDRA, 9 (A.A) _ Ro- ruz öğleden evvellen ıçın munasıp hır Y P RA 

9 

('felef0.ıe ~) sa aya ç-e mış ır tı~a_tr? t~- olduğu A~dolu ha~ ~ei şüyuu ' alacak ve İngiltere hü~u~etin7 tevdi __ ._ - madan Röyter A ·ansına bildi- derı alacakla_rd_ıt;·. . . .~KA ' i eti fV 5,0~ 1r kımınm ışvebaz aktnsını reı- zımnında hıssedarlar aleyhıne ikame 1 etmeden evci Cuma gunu kabınenin MEKSIKADA ECNEBiLER rildi "ine .. S.J. 2 -Tahrut ışı ıçın bır atelye yapı· Hılahahmer cem Y, e (4. ~ı) 
se musallat. ediyorlar. Asıl eylediği üzerine ~ultan Ahmet sulh "J!l~a~~p~zı~ ~~q!ASJ!l MEKSİKO, 9 (A."'..) ·Ayan m~c zuh! d gore, ıcı~ya a~s_mda lacak,. buralar }azım olan ve ye~u !abı felaketzedelerı!I of ,e O[!C karısı ve - tlngilterede tahsil Hu_kuk m'.':hkeme~ın~en 2 Mayıs 9291 ~u .cevabın ~~ım ihtirazı kayıt· !isi, ecnebilerin Meksikoda muhtelıf .: .en gayet şıddetli hır fır 100 kilo tutan ı!Sçlar_."~. ale~erın a- kilo mısır, Trabzoıı. (40• 
yaparken başına in b' d rihınde muşaın bılmuzayede furuh- · ıar ihtıva etmesının pek az mümkiin meıleklerde çalışmalarını meneden tına yuzunden 200 hane yıkıl. lınmasma mektep mudurlen delalet htaçlarıııa / 
beden dola F en ır ar- tuna -•~d'f olan kararı natık yazdan olmasına rağmen bazı ufak tefek ka- kanun layihasını esas itibarile kabul mış ve 3 kişi ölmü§tÜr. edeceklerdir. ~~ne mu ··nderdİ· '!' 1

1 

/ ~ ~r ransızcasını U· baş katıp ıhbarnamesi üzerine müddei yıtlan ihtiva etmesi mümkündür. A. etmiştir. , ~- · 3 - Kır bekçileri ölü, diri yaka- ı O ~ısır g'! • Ani<"'" 11 ıı ~'{ nutn:uş (: .)•- kızı seyahate aleyhlerden Yordan, Mihal, Yuvan, lsahi gazetesi, İngiltere ve Amerika- 'Mezkiir kanun layilıası, bir çok SANATKARIN HASTALICI lıyacakları hayvanları bu atclyelere Malıye Vekilı ('felef~ ~ Şı.l çıktıgı hır gece aktrisi reisin Nıkola ".• Avram_ efendiler ile Elisa- ' nın kruvazörler için berayi tecrübe AvrupaWan alakadar etmektedir. . .CENEV~Ji'.· 9 (A.A) • Dün ken. teslim edeceklerdir. ANKARA, 9 ogl 1l ~· 
evine sokuyorlar. Tesadüf 0 vet Bakıre - Marıya ve Bakira • Ka· ' büyük hacmi istiabiyi kabul etmiş ol- Layihanın, bu kimselerin Meksika dısıne apandısıtten ,atı;ıeliyat yaptlnıı1 4 - Her muallim bir ayda L1akal Maliye Vekili Saraç pıt r'fı g

ece yeni Adliye na . dınko ha;ıımların ıkamegihlari meç.
1 ~alarmdan dolayı memnuniyetsizlilı: tabiyetini iktisap etmeleri ve tapan- olan_ M. Paderewski nın vaziyeti mcm 15 hayvan tahnit edecektir. .. B idi Vekiller, t# 

. .~ıı r?ı_ o e- h~l oldugu anle~ılmasına '?ebni teb- • ızhar etmektedir. Mezkiir gazete Ja- yolca okuynp yazmak ilı:tidannda ol· nunı~etbahştır. Mamafi, ihtilitat do- 5 - Muallimler elleri bu işe yat- ru .' v ge . k zevat 
ve sevkedıyor ve Reısın ka- lıg mekamına kaım olmak uzrc ilanı ponyanın hakiki tahdidat elde etme- malannı natık olacafı rivayet ~dilmek layıaile nekahet devresi uzun ıüre. kın talebe için birer kurs açacaklar- ve dıger bır ço nsı" sandığı aktrisin cilvele- keyfiyet olunur 1 ğe çalıtmasını talep eylemelı:tedir. tedir celı:tir dır. dan karşılandı 
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Karı 

y z 
- Koca ayrı seçi 
oluyorlar 

hakkındaki kararını neşrettiler. Bu ltarara gore, mahkeme, 
•\'re suretile taahhü<latta bulunan fındık tüccarlarının yuzde ye 
llisııetinde zararını kabul etmiştir· .. 

ıJ'l ~ Büsbütün feshe gitmemekle beraber, bu karar, tucc~rlar~
dtn hukukunu müdafaa etmiyor değil. Anc~k. ilave edelım kı, 
~~ meselesi memleket ekonomisi mesele_sıdır. Bu meseleye 

ş ekonomi zaviyesinden bakmak zaruret• vardı;. 

Viltlgette 

~ledresel~r 
Bir kısım medreseler Bir ihtiyar kendi-

Eğer yarın diğer fındık merkezlerinde, mesela Trabzonda, 
dutla baska b~ska mevzii kararlar verillirse, Avrupalı alıcıya 
· Vaziy~timiz ·ne olur? · .. . 

vilayet ~~!~'e~:!i dün.Vali ni denize ftftl 
Vekili Muhiddin Beyin riyasetı~dc İhtiyar bir adam Arnavutköy Akm· 
toplanmıştır. Medreseler evclce ıda- tı burnundan kendisini denize atarak 
rei hususiyeye devrolunmuştu. intihar etmiştir. Na'şı denizden çıka· ... 1. Daha bu süalin cevabını beklemeden, diğer mustacel .. bır 

;:"\ın k · d" · l' ta gore ;,.ıı c arşısındayız. Yine gazetelenn ver ı.g• ?1a uma • . • 
,1' son ınahkeınesinin kararı, odalar vasıtasıle ıktısat vekaleti~ 
f ._;.kUdirilınistr Ya vekaletin bu seneki alivrei fındık meselesı 

Dünkü içtimada bu medreselerden rılan bu adamın Dolapderede Y cnı· 
bir kısmtnın satılması karar altına &· köy hamamında çalıtan Erzurumlu 
lınmıstlr . Ernest Harsum olduğu anlaşılmışcır. 

. HAYVAN SERGiSİ Yapılan tahkikatta Ernestin ailesi 

: nıJakı noktai nazarı yüzde yedi kararı gibi değilse? O za
N. 

* * * . 

Hayvan sergisi i,in i•tihzarata de· efradmm kamilen vefat etmiş bulun
vam olunmaktadır. Sergiye hayvan masından müteessir olılrak intihar ct
kaydına hu günden itibaren başlana· tiği öğrenilmiştir . 
caktır, --w GALATADA iKi CERH 

~ ... ~;t,O ,\ IKTIS!\.Dİ HA~ERLERl 
ııtun enstitütüsü teşkili ve tıcaret sarayı 
t1thl\likında 'ficaret odasında müzakeı·a~ 

o~doı ~celisi dün ,aaı 3.5 Bu sular çok pahalı satıl~.ıgından 
~t n· Baadat Türk 1<0. •oloslugu 1 urk men v.ıpm1ştır. tt . • 

~ Ytr ıpılan oda kütüpane b_a st:vu. ~ir.ketl~r, ~ın bu tıcarcte gı· 
•1 '""'t:t.st.it edildikten sonra rışme!crı ıçın Tıca .. ~t .oda'Sının naza-

: n.; d~ Jc bir cok müterak· rı dilr~:a•:n! cet~etmı?tır. • .. 
" , ·;tıcr olduğ{ı şekilde bir , .. , Kaınbıyo fıalkn - Dun borsa
~ ~tıtü3iı eşkih icin oda tütün 1 da Ingılız !ırası 101 ı. k~ruş on para: 
d n·" svıp ettiği rapor da a ılarak 1013,5 kuru~ta kapanını, 
~ lı. tır. Alım 883, Liret 9.16,5 kuruştan 
· ~r~ d-: ~t bi.ıtçe"3ine senevi muanıel..: görmiiş~ür. 

BAŞPAPAS 

Fenerde Bawapas intihap olundu
gu Vilayete bilrlirilmiştir. 

NAKLİYE KOMiSYONU 
Nakliye vesaiti koınisyonl~r~nın 

teşkili hakkındaki kanun dun Vılaye
te gelmiştir, 

İSKAN iŞLERi 

Vali Muavim Fazlı Bey dün mul
kiye müfettişleri ile iskan işleri h~k
kında görüşmüş ve bazı kararlar ıt
tihaz olunmuştur . 

CÜMHURIYET BAYRAMINA 
HAZIRLlK t\ı .. ~11lyon lira varıdat temin e. * Alı1ullu fabrıkası - Alpullu ~.e· 

, . •~i Un. zeriyat ve ıhracatinın te· k~r fabr~kası bu sene .. pancar tahn:n- Cümhuriyet bayramı Istanbulda 
ı t;.~~ !nr tl1ttin cnstTtusünün teş- nın f.:vkınde çok. oldugundan fabrı~a fevkalade merasimle tes'it edilecek
h .ljı oldug" · ·d ı··dı.kten son 10 fun kadar dana devam edecektır. 
"'·IS1,t•· -< Ka} C< ll . ·k k d .., · tir 
~ .. lıntin :ı ,:ibi islerie meşgul 1 • spırto ~ab~ı a•.1::;.ı:; çı ar ~ı:~ ıR· Bir program tanzim etı_nesi i~in ya· 
'•r «hred'.irordu. Enstitü tÜ· pırtoları ?"uskirat ı ısan mu ayaıı kında bir komisyon teşkıl cdılccek· 

l"lu. 'f;:(t ırnalat ve ihracatını te- etmektedır. 
' •ı· • H borsası ı"çti'mu Hay tir. . 'rı:ıt. •r~crk. her mıntakada en ayvan . . .. . .- - ~61·- · ı 1 
ta • Yetı·ıebilecek mahsulü ve van borsası meclısı dun ı'tıma ede- BEYOCLU SPANSER N N 

r•n edecek dahili ve harici rck asri randiman usulünün şeklini FAALiYETi 
· Ptba · 't d kti •·- B -ı diıpan •ttih ••aını takip edecek ve tü- tespı c ece · . Halk !ır .... sının cyoııııı -

Siılatını rasyanalize edecek- Bazı esbaptan dolayı Cumacrtesı serine timdiye kadar 17 bin kifiden 

1 . Sirkecide Eskişehir otelinu~ 
mukim Mehmet, Galata rıhtımından 
geçerken meçhul bir şah,s tarafından 
bıçakla 'kalçasından yaralanmıştır. 

2 - Jirayir isminde bir adam Keme
raltuıdan geçerken Kemal isminde 
biri tarafından yaralanmıştır. 

-~ 
OTOMOBiL VE.TRAMVAY 

ALTINDA ÇİGNENENLER 
1 • Dün sabah saat 7 ,30 da köpriı 

üstünde köprü tahsildarlarından HÜ· 
scyin efendi Fatih · Beşiktaı seferini 
yapan bir tramvay arabasının altında 
kalarak ağır surette kaşından yara
lanmıştır. 

2 • Beşiktaş deposunda amele Re· 
cep, Sirkeci -Edirnekapı tramvayı ile 
Malta çarşından geçerken atlamak 
isterken düımüş kala tası patlamış, 
hastaneye lraldırılmııtır. 

3 - 1 ll numaralı tramvay arabası 
ile Fransız tütün şirketinin 377 nu
maralı otomobili çarpıfmlf. Otomo
bil parçalannuıtır. 

~do gününe talik edilmiştir. fazla hasta müracaat ctznit, muhtaç 
I . "f b ıı linıan sirketi müdürü Ham ~uaya ile ticaret yapan tüccarla~. ve fakir olanlara meccanen illç veril· 
'o/ tıu1 lı llleselc üzerinde daha ziya· cndııede - Aldığımız roa!Umata go diği gibi kan ve idrar tahlill.eri yapıl· 

4 - Elmas isminde bir çoculı: Bc
şiktaşta 194 7 numaralı otomobilin al
tında kalmış, ayaklan kırılırut, haota 
neye kaldınlmıttır. -iKi AZILI Y ANKESICl <ıli_ Y•Mnıası lazım geldiğini ~ö- re, bu senede Rusyaya yollanacak mış, lüzumu olanlar muhtelif hasta· 

d lt'>'ct kontenjan ı_n~llar_ı hakkın~a A":k.ara- nelere scvkcdilmittir. 
/I' !~•~ "ıııunıiyedc bu kanaatle ol· da Rus. ~arıcı .tıcaret .mu.messılı M. BOCAZ IÇlNE J,5 MiLYON Polis San İhsan ve sivri İsmail iı· 

YAKAYI ELE VERDl 

~ rapor tavzih edilmek üzre Suhar.ıı ılc İktısat vckiilctındc yapıl- YOLCU GiDiP GELDi minde iki yankesici yakalamııtır. 
l..:n• İlave edildi makta olan müzakerat bir haftadan- Bu iki yankcıici aralannda itti· 
~ (;t Odasıııın ı~sarrufunda bu- beri durmuştur. Bu yaz Boğaziçine fazla rağbet fak yapmışlar, müıtcrek çalrşmıya 

~rı.,~n"ii Vakıf hanı kar.,nsında· Kazanç vergisi meselesi hallolun- edildiği malumdur. _ . . karar vermişler daha ilk vurgunda, 
hi, ( 0~1 •e borsaları ih'tiva ede- mazdan eve! bu müzakerata netice Şirketi Hayriye bu ıcnc Bagazıçı- yakayı ele vermemişler, bundan ccsa· 
lilt •• 1'ıtaret sarayı) inşası için vermek İktisat vekaletince kabil ol- ne 3 milyon 500 bin yolcu taııınıştır. ret alarak yankesicilik yaparlarken 
ı. '' -. d ,. la ı k d Geçen sene aynı vapurlar Boğazi- ya'-lanmı•lardır "lceı ... , ... zuniyet isteniyordu. ma ı5 ı an ıı ma ta ır. .&• :ı • 

lı "~- btı sarayın inşasına ve bu Rusyada bulunan Türk tüccarları çinc 3 milyon 400 bin yolcu taşımıg- Bunlar bir hafta içinılc yalnız pa-
\jin,\1\ttı1k \ızre bir komisyon hakkında biç bir tazyik muamelesi tı. z· ra olarak (1200) küsur lira vurmuş-

'. .d "O'>ıis""'ar verdi. yapılmıyacağı temin olunmasına rağ- Şirketihayriye mUdU~bY~suf I· lardır. 
p· Od Yon~ htanbul meb'usu Hü- men verilen malıimata göre, son ya B. Boğaziçine olan rag etı fU su- Mücevher, kıymetli maden ve sai-
r ~ ı: '•ıslerinden Mithat Fuat günlerde bütün Türk ticaret mal- retle izah ediyor: re bu yckUnun haricindedir. 

'!A' ,-y İ..tı~'~• lcorniseri Ha.an: Gani: !arı ambarlara naklolunmuştur. Ke- - Boğaziçi eski mevküni kay~e~i Zabıta paraların mühim bir kısmı· 
ı1Y ~ı.:~ı uınurnj Cemal, Nizamcd zalik Ruslar valuta ihracına da mil- diyenlerin iddiaları doğru dcğıldır. nı istirdat ctmi.~ 
11 ~Y•t ntıhap edildiler saade etmemektedirler. Eldeki rakkamlara göre bu sene B,.°" KÜÇÜK BlR HIRSIZ 
1· ,!• ı: te. teskil edilecek vasaiti Rusların kazanç vergisi mesele- ğaziçinc 100 bin yolcu fazla tapdı .. ı· 

t" ,. ~o · ı 1 Koca Mustafapaşada Penbe hanı-~ 1 id llıısyonuna od•dan aza in sinin Moskova'da müzakere ile hal- mız an aşı ıyor. 
1 

H . T ırun evine pencereyi kaldırarak ıs va 
-~ .l!~,~-r~ heyetine havale edildi. !ini istemekte oldukları hakkında Bu miktar ya nız azıran, em- , 
ıır ~ "·•-t k b ı G ı ı h b R ·ı muz, Ağustos aylarına inhisar eder. şınd~ Hakkı isminde bir çocuk girmit 

J1 ' ta na pe hm~ ~u -;fğ e en ~C. en a er, usya ı c alakasr olan Bu yolcular yalnız gezmek için giden 50 lı~a _çalmış, kaçarken yakayı ele 
C ~%, r.ara~ u u at ı er se- ı _ _racatçı .tüccarları teraşe düşürmüş !er deg"ildir. vcrmıştır. . 
~•n tle ço1< boldur. tur. Eskı malların mahcuz bir halde 
tılUn;~•ne ço. k az olan fasulya bulunduğundan kat'ı nazar yeni gı·- Diğer senelere nftı!'etle Boğ~için METRUK ÇOCUK 
~ "n v de fazla nüfus kesafctı vardır. Bılhaı· Yusufpaşada Hilaliahnıer hasta ~ .• 'Yid· azıyeti diğer senelere d~n mallar da müsadara olunmuş ve sa Yeniköy Büyükdcre bu sene çok bakıcı.mektebinin kapısı önüne bira-

l / , ~~lıt v ır. . gıdecck olanların da müsadderesi için kalabalıktı. ylık bır erkek çocuğu bulunmuş. Da-
.A ~~· Plıı';. ınercımek çok boldur. emir verilmiş olduğu halde Türk tüc Bundan başka Üsküdar ve Çamlı· rülilcczeye gönderilmiştir. 
1' " >lan 1 Yırı - Şubatta Niste a- carları hakkında tazyikatta bulunul- ,. küd 

,, O<J ıeyn l .1 1 . ca da kalabalıktır. Bunda ua . ar: DÜNKÜ SIRK.A T YAKALARI 
; ~ aa: ., e mı e panayıra 't'i- mıyacağı hakkında verilen sözlerin Kısıklı tramvay hattının da hısscs• K 

ıJ 
ıı 

.'tt ed·ıas_ııa.•ile Türk tüccarı tatbikatta eseri görülmediğini alaka- vardır. . asım. paşada Süruri yoku•unda q-··· 1 ttıı•tır d t" " l k d' f • ~ı ... ıı., m~n . . . ar uccar soy _e~e te ır. Yusuf Ziya B. kömür fiatlcri art· scyrıse aın bilet memuru Salih ve 
l l.ı içifec ha su!~ iraali - Kazan~ v~~gısı hall~lun~azdan e- tığı halde tarifelerin tezyit edilmiy.. Kum~apıda Şakir, Çeşme sokağına 

~ltıdan kek .Pekte eyı su hulun ve! yenı muzakeratın ıntacı menafi- ğini söyliyor Y?rl!ı efendilerin evlerine hırsız gir-
'••ı°'·n~bie serıya Franaadan ve imizc mugayir olduğu hakkında e- ce · f I mıştir. Polis hırsızları aramaktadır. 

<l•n lll<mleketlerden getiri- vellri gün tüccarlar tarafından Anka- DiPLOMASIZ D ŞÇILER N 
Stıları İçilmektedir. raya telgraflar çekilmiştir. iMTiHANI ZAVALLI HAMMAL VELi 

~ * * ANKARA, 8 - Evvelce vcri~m.iı . Kerestecilerde Bahkçıyan efcndi-
/(a b • B 91 O olan üç aylık müracaat mUddctının nın mağazasında çalışan hammal Veli 

'b. ıs. !Jl 10 OTSlllll 1 1929 14 temmuzda bitmesi üzerine dişçi dün istifleri bozularak yıkılan demir 
~ ı "•lıııı· 1 IKJt;\ZI.AR TAHViLAT mektebinin bu seneki dcvr.ci t.edrisiye ve saçlar~n altinda kalarak ezilmiş ve 
..,• "'''hh '" 
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0 
Anadolu} 

1
· T. .ıs.20 ibtidasında açılacak .olan. •mtıhanlara ba.Y, gı_n bır halde hastaneye götürül-"ltlı 0 11, ı•• ;; D y V. T. 35,20 di il Ü 

<nıı, 1.,.1, b 40 · 3. T. 37 70 girebilmek için pratık K er tara· muşt r. 
~; . .. . . Tlnel ılrhtl fından vaki müracaatler badema ka· = 

.:'\ı:; J LtR Eltkllnk ·.ırteıı 4Jl-O,oe bul edilmemektedir. ŞOFÖR HILMININ MARiFETi 

Oo 
O~ı 

O-o 

4 80,00 1 . 
11 50 Rıhım Şirketi. 16 ış Gerek 14 temmuza kadar o an uç Hammal Ahmet isminde biri dün 
~l '10 ll Paµ liman f(rktd aylık müracaat müddeti zarfında ve Tahtakaledcn geçerken §Oför Hilmi· 
7<J 50 

t2,00 
38 00 
O<l 90 Loadt.ı 

••.~o Paıı. 
; 75 Ceoeite 

~; 75 Bötrq 
~; 75 Brütıd • 4 7~ Praı 
18 00 Viv•na ... • • 

ÇEKl.l':R. 

IOl3 25,00 Nttryork 
ili 2'2,00 Aılu 
ı 48.25 Roma 

~4 81,25 .Amıtetdım 
J 44,00 Solya 

16 oo.ı~ Btrlla 
.l 40,f>(t 

0,47 96,87 
37 04.00 
()il lb,5\) 
01 JQ,'l,'; 

66 00.2; 
~ 01.75 

gerekse ondan evel imtihana talip O· nin idaresindeki otomobilin altında 
lupta her nasılııa giremeyen ameli di~ kalarak yaralanmıştır .. 
çiler yazdığımız imtihana kabul cdi- " 
lcccklerdir. Bu kabil dişçiler hakkın- GENE OTOMOBiL 
da yapılacak en son şekil llhhiye ve- YÜZÜNDEN 
killiğindcn Istanbul vilayeti sıhhiye 
müdürlüğUnc yazılmıştır. 

. . SiGARA KUTULARI 
DE~IŞTIRILIYOR 

Amclihayat mektebi talebesinden 
19 yaşlarında Naci efendi dün bisik
letle Sultanahmetten geçerken 2-141 
numarah otomobilin altında kalarak 
yaralanmıştır. 

~ ...... -
ve Zahire Borsası 9/1019~9 

Tütün inhisar idaresi köylüye malı 
sus yeni bir sigara imaline başlamı~· 
tır. Bu sigara altı kuruta satılacak, 
şehirlerdeki satıcılarda bulunmıya

SALOMONLA MA YER 
Ortaköydc Dcrcboyunda oturan 

Maı;er dün babası Salomonla kavga 
ctmış ve bundan müteessiren intiha
ra karar vererek tabanca ile kendini 
sol memesi üzerinden yaralamış ise 
de hastaneye kaldırılarak tedavi altı· 
na alınmı~tır. 

1 AZAMI 
K. P. 
17,fS 
00,U() 

flQ,00 
lo,IO 

-.-

ASGl!Jl 
it. ,P 
15,00 
00,00 
tıOOO 

U,IG 
-.-

Birinci Hıt 
ltlncl 
Uçboc' 
Rum ol 
Ktptt 
Pupal 

1225.00 
1150,00 
0..75,00 

Zalılre 

J 16(),00 
1100,00 
0600,00 

caktır. 
Köylü sigarasının üzerinde bir 

köylü reımi vardır. 

Emanette "------
Emanete göre ner
hın esası ne olmalı? 

Alakadar bazı kimseler, ekmek 
narhında buğday piyasası esas tutu
lacak olsa ekmek fiatinin bu günkün· 
den daha fazla inmesi kabil olduğu
nu söy1emektedirlcr. Halbuki Emanet 
mahafili buna imkan yoktur. Çünkü 
buğday piyasası esaa tutularak ekme· 
ğe narh korunası demek una narh ko
ymak demektir. Un alım ve satunı i
se zahire borsasında cereyan ettiğin..-: 
ve borsada cereyan eden bir şey üze· 
rine de narh konamayacağına naza
ran ekmek narhında buğday piyasası 
run esas tutulması kabil değildir. Şa· 
yet bu cihet kabul edilecek olsa bile 
o zaınan un satışının borsadan çıka
rılması lazım gelmektedir. Un satışı 
borsadan çıkarıldığı takdirde ise fı
rıncılar müşkülat çıkaracak ve her 
gün için l.izım olan 3,000 çuval unun 
tedarikini Emanetten isteyeceklerdir. 
Halbuki Emanet her gün muntaza · 
man 3 ,000 çuval un tedarik ederek 
fırıncılara veremeyecektir. 

tı. 

Sarışın, zaif, fakat kibar tavırlı bir delikanlı idi: 
- Evet efendim, diyordu, kavga bir manto mesele~inden çık-

- Onu sonra anlatırsınız. Evvela şahitleri dinliyeliın de ... 
İlk gelen bir kan koca idi. Erkeği bildiklerini şöyle anlattı· 
- Bir gece kendilerine misafirliğe gitmi5tik. Hanım beye ele 

di kı: 
- Ben çarşaf yaptıracağım. Milli çarşaflar bu sene moda .. , 
Bey bu söze öfkelendi : 
- Gene mi milli çarşaf. . dedi, bilmiş ol ki ben sana çarşaf 

giydirmem! Şimdi öyle çarşafları kötü kadınlar giyiyor. 
Hanım da kızmıştı: 
- Yani ne demek istiyorsun? dedi, vesikalılar mı giyer? Öy

leyse, sen de elinle benim vesikamı al! .. 
Erkek bunun üzerine aynayı yakalayıp karısının basına at:tT'ak 

istedi. Biz yetişip ayırdık. Sonra hannn, beyi yakalavıp duvara 
kadar sürükledi. Hasılı alt üst geldiler. Hanım başını alıp ka._
tı. Bey, karım kactı diye karakola fırladı. 

İşte benim gördüğüm bildiğim bu .. 
Bundan sonra mahalle bekçisi, yetmis yaşlarında bir kadın ve 

gayrühüm, birer birer dinlendiler. 
Tahkikat safhası burada bitmişti: 
Bakalım mahkeme neye karar verecek? 

'f. 'f. 'I' 

GÜNÜN ADLlYE HABERLERİ 
Eve gelen misafir yüzünden 

Esbak şehremini Emin bey zama· 
mnda bir ara buğday piyasası esas tu 
tularak ekmek narhı tespit edilmi'iti. 
Fakat o vakit Emanetin elinde külli· 
yetli miktarda stok un vardı. Her gün 
fırıncılara lizım olan un kendilerint> 
verilebiliyordu. Hülasa bugün için 
bunun tatbikı mümkün görülmediği 
gibi. Esasen İştrsat vekaletinin de Unkapanmda bir kadın yüzünden Bunun üzerine vekil bu meaelc ct
emri ekmek narhında un piyasasının biraderi Hacı Bayramı öldüren ham- rafında biri alakadarların imzalarını 
esas tutulması merkezindedir. mal Ahmedin muhakemesi dün Ağır havi ve bir de umumi ıurette tutul-

Diğer taraftan son bir ay zarfında cezada görüldü. Hadise şöyle ecre- muş iki evrak mevcut olduğunu ve 
ekmek fiati 17 kuruştan 16 kuruşa yan etmiştir: bunlardan bir tanesinin getirtllmcııi-

çıkan cinayet 

düştüğü gibi biraz daha düşeceğine "1929 senesi Haziranının 23 üncül nin hiç bir müzahameye meydan ver-
ihtimal verilmektedir. Pazar günü akşamı iki kardq evle- mcmiş olacağını söyledi. 

Bir de emanet mahafilindc temin rinde oturur işret ederlerken Fatma İddia malramı buna lllzu111 olmadı· 
edildiğine göre son zamanlarda fırın- isminde bir kadın kendilerine misafir iı iddiasını dermeyan etti. 
!ar üzerinde yapılmakta olan sıla tef- gelir. Her iki kardC§ kadına malik Geçen cclaede rclmeai takarrür e
tiflerin semeresi görülmeğe ve pek olmak istemişler ve hadise bundan den Son Saat mK'ul mttdUrU Scllın 
çok yerlerde ekmekler düzgün çıkma çıkmııtır. Hamal Ahmet bunun üre- Ragıp bey buta olduğundan relmc-
ğa başlamıgtır. rinc sustalı çakısını çıkararak karde- mitti. 

ANADOLU BUCDA YLARI 1ini bir çok yerinden yaralamıf n Mahkeme Sellin Racqı ı.e,.m hazır 
iYi EKMEM ÇIKARIYOR öldürmüş. bulundurulması ve iatintak hakimll-

Son günlerde Istanbul ekmekleri· 
nin renkleri beyazlaşdı ve nefaseti 
arttı. 

Bunun başlıca sebeplerinden biri 
ekmeğin yerli Anadolu unundan ya
pılmasıdır. Bilhassa Konya ve Pulat
lı unları çok nefis bir hamur vermek
tedir. 

Et fiatmı indirmtk için 
Cemiyeti belediye tetkiki hesap 

cncüm:ni Karaağaç mezbahasına ait 
tetkiki hesap mazbatasını ikmal et
mek üzeredir. Mazbatada bir çok ten 
kit ve muahezeler vardır. 

Bu tenkitler, idare meclisinin va· 
zifesini iyi if'\ etmediğini yapılan 

masraflara ait vesaik bulunmadığını 

göstermek itibarile mühimdir: 
Bundan başka, encümen mezba

haca alınan rüsumun c.ibayet şeklini, 
muameliittaki karışıklık itibarile lü
zumundan fazla memur kullanıldığı
nı ve fazla varidat temin için birçok 
resim alındığı halde bu hasılatın bü
yük bir kısmınııt memur, müstahde
min ve amele ücretlerine v-'!r ildiğini 
zikretmektedir. 

Encümen masraflarda yapılacak 
tenzilattan sonra rüsumun tenzili 
mümkin olacağını iddia ediyor. 

Diğer taraftan müessese idare 
meclisi bu tenkidata karşı cevabını 
hazırlamıştır. Mevsuk bir menbadan 
aldığımız ma!Umata göre meclisi ida
re de mezbahada alınan rüsumun ten 
zili çarelerini aramış ve bazı formül
ler bulmuştur. Bu yeni şekiller tat· 
bik edilince et fi,ijtlerinin mühim mik
tarda ineceği m11hakkak gorülüyor. 

İdare meeliai evvela s;,.._Jk hava 
deposu mukavelesini yeniıc~tirmiye
ccktir. Müessese soğuk hava deposu
nu kendisi iılarc edecek ve müteahhi
de verilen hisse idareye kalacağı için 
koyun başına alınan 50 kuruş esaslı 
surette tenzil edilecektir. 

Vaktile fazla para temin :-;uı mü
teaddit namlar altında alınan ve ayni 
kaaaya giren resmin tahsili İ\İn ayrı 
ayrı teşkilat yapılmıştır. Bunun ida
mesi doğru görülmiyor. r 

Meclis idare koyun başına 225 kü
sur kuruştan fazla resim tutan bu ver 
giyi mÜstehlikin lehine olarak tenzil 
edecektir. Meclisi idare yakmda kat'i 
kararın1 verecektir. 

HiLEKARLIK YAPAN MÜES
SESELER TEŞHiR OLUNACAK 
Şehremaneti, bir çok müessesele

rin hilekarlıkları ile bap. çıkamamak 
tadır. 

Emanet, cezanın hilek.irlar ·ın 

Mahkcmede Ahmetle bir evde o- ğinc yazılan müzekkerenin telrrar te
turan Kamil hadiseyi gördüğünü, Ah kidi ve muhakemenin ı 9 Tcşrlnic..vc
medin Bayramı karyolası üzerine ya- le talikine karar verdi. 
tırarak sırtından yaraladığını ve Bay- 15000 URA iSTiYOR 
ramın karısı ve Fatman1n kapı öniln
dcki mümanaatina rağmen Ahmcdln 
girmesine mani olamadıklarını ıöyle
di. 

Fattna, Emine, Hwyriye, Halime 
dinlendi. Hepsi hadiseyi teyit etti-
ler. Bunun üzerine Müddei umumi 
muavini Burhan bey iddianamesini 
dermeyen ederek · 

"304 tevellütlü Ahmerlin kardCJi 
Hacı Bayramı tt'hevvü-ren öldürdüğü 
Müdd;>i umumilikçe ~ahit olmuttur. 
dedi 'le ınaznunun tehevvüren ka
til filinin faili olarak tec4!iycsini iste
di. 

Maznun vekili Feridun Fikri bey 
müdafaasını yapmak için istimhal et
ti. Muhakeme 15 teşrinievvele kaldı. 
GAZETELERİN 

MUHAKEMESİ 
İrtişa tahkikatinin ;ıizli safhaları

nı yayarak efkarı umumiycyi tehyiç 
ettikleri iddiasilc muhakeme edilen 
4 sabah ve 2 akşam gaz..!csi aleyhin
deki muhakmeye dün ~nci cezada 
devam olundu. İrtisa tahkikatına a
it kararın beşinci ·istintaktan celbi 
hususunda verilen kararı sabık üze
rine beşinci müstantıkhktan gelen ce
vap okundu. Bu cevapta tahkikann 
ikmali için Maliye Vekaletinden iste
nen dosya henüz gelmemiş olduğun
dan tahkikatin bitmedıği bildiriliyor
du. 

Spor: 
Alaturka güreşin 

isi ahı 
EDİRNE, 9 (A.A.) ·Alaturka gü· 

reşi medeni alemin kabul ettiği id
man tarzı haricinde kendi halince 
terk etmeyip onu bazı kuyut ve şu
ruta tabi kılmak ve islah etmek mak 
sadile geçen sene Edirne C. H. Fır
kası himayesinde teşekkül eden ser
best güreş cemiyeti, bu sene şehri
mizde serbest güreş müsabakaları 
tertip etmiştir. 

Güreşler. Sarayiçindc yapılmı~ ve 
kalabahk bir halk tarafından büyük 
bir al.ika ile seyredilmiştir. 

AŞI ISTIHSALATI 

Kadriye hanımın zevci Faik bey ta· 
rafından Cumhuriyet gazetesi aleyhi· 
ne bir dava açılmıştır. 

Faik bey mcvkufiyeti esna.ında 
Cumhuriyet gazetesinde yazılan ya
zıların bilhassa "Varan dört., serlev· 
halı bir yazının şahsiyetini tahkir ma
hiyetındc olduğunu söyliycrelı: açtıp 
bu tahkir davaaı ile gazeteden 15 bln 
lira tazminat istemektedir. 

GAZETEMiZ ALEYHiNDE 
DAVA 

Milddci umumilik tarafından gaze
temiz aleyhine "Yavuz denize indiri
liyor" serlevhalı yazıdan dolayı bir 
dava açılnuş ve evrak milstantıklığa 
verilmiştir. 

MÜSTEHÇEN NEŞRiYAT 
Dün Üçüncü cezada Akbaba ga.e

tesi sahibi Yusuf Ziya ve ressam (iul 
ki beyler aleyhine açılmış müstehçen 
neşriyat davası nakzen rüyet edildi. 
Evclki celsede mahkeme nakza itti
ba veya ademi ittiba hususunda bir 
karar vermek üzre · talik edllmifti. 
Dünkü celsede mahkeme ittiba kara· 
rını verdi. Yusuf Ziya bey lehine 
nazarı dikkate alınan esbabı muhaffe· 
fenin Hulki bey lehine de kabul edi
lerek bir ay hapis cczau 20 gün hap
se tahvil ve 15 lira nalrtl cezaya mab
kCım edildi. Yusuf Ziya beyin ceza
sı da bir ay hapse indirildi. 

İNGİLİZ KONSOLUSU 
DEÖİŞTİ 

Uzun müddcttcnberi Şehrimizde 
jenc~.al konsoloa bulunan Mr. Waugh 
tekaut yaşına bastığından çekilmittir. 
Mr .. Wa~ı:_h fereline bugün Istanbul
~alri İn~il~ tebaası Tokatliyan ote
lındc bır zıyafet vereceklerdir. Mr. 
Wangh ayın 16'sında Londra'ya ha
reket edecektir . 

Mr. Wugh'nun yerine Mr. Mor
g_an jcneral kon~los tayin edilmiş
tır. Mr. Morgan şimdi İzmirdcdir. 
Bir .kaç güne kadar htanbula gelerek 
vazıfeyc başlaması beklenilmektedir, 

Yeni neşriyat 
Tilrlı Spor 

-09 -.oo 
ÇnıW ıt,17 ıs.ıs 

İdare sigara kutularındaki malum 
tezyioattan vazgeçmiştir. Türkacağı 
sigaralarının üzerindeki boz kurt rcs 
mi kaldırılacaktır. Serkl doryan siga
ralarının kutuları da dcfittirilecektir. 

de müessir olması için b•ıka bir usu) 
KADIN YÜZÜNDEN tatbik:ını dütünmcktcdir: 

Ötcdcnbcri aralannda bir kadın Hilekarlık yapan müe•scselcr tec 

Haber aldıiımıza cöre bu sene INılı:
teriyolojihancde difteri lıutalıima 
k><tı &fı iıtilıaal edildiii gibi kızı atı· 
sı istihsaline de batlannuıtır. Bundan 
baıka sero,. istilısalatint fazlalAftır· 
mak Üzre evelce mevcut ıerom hay· 
vanatı da bu sene tezyit edilmittir. 

TUrk Spor mecmuasının ikinci nus
hau çıktı. Bu nushada ıu yazılar 
vardır: Ahmet Fctgeri, A. Şercfettin, 
Zeki Rıza ve A. Sım Beylerin yazı
ları. Son haftanın Spor hareketleri, 
Atcılık, Boks, Balkan Olimpiyadı, Si
nema karikatür, Roman, H!klye, ik
ramiyeli müsabaka VS. -.oo -.00 
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Kutuların üzeri, yarısı kırmızı, ya 
rısı beyaz olacaktır. 

Hanım siearalarınm üzerinde çar
şaflı hanım resmi vardır. Bu resim de 
değiştirilecektir. 

Samsun sigaralarının kutuları Ü· 
zerine Samsun şehrinden bir manza
ra resmi yapılacaktır. 

Bu suretle muhtelif sigara kutu
larının Üzerleri daha sade, daha ine~ 
bir zevkın mahaulü olarak tezyin e· 
dilccektir, 

Kutuların üzerindeki resimler res
sam Çallı İbrahim B. tarafından ya
pılmaktadır. Yeni kutulardan yalnız 
Köylü sigarası hazrrlanmııtır. Diğer
leri bir kaç ay sonra piyasaya çıkarı
lacaktır. 

ÇAKMAK TAŞI 
Bazı gazetoler memlekette bir çak 

rnak taşı buhranı olduğunu yazmışlar 
dı. Kibrit inhisarı bu haheri tekzip 
etmekte ve elde kah miktarda çak· 
mak taşı olup bir lıuhra.ı olmadığım 
s ;ylemekto lir. 

meselesi yüzünden rekabet bulunan ziyc edilince bunların firmalarını ga-
26 ya,larında Rizeli İsmail ile arka· zetclcrlc ilin etmek. 

Gerek aıı ve cerek aerom istihsali.
tı evclki senelere niıbetlc arttınlmıf· 
tır. Memleketin &fı ihtiyaci temin e
dilmektedir. 

daıı İslam dün Kadıköyündc Söğüt- Bilfarz herhangi bir birahanede 
lüçeşmc caddesinde kaqılaşmıtlar ve ve ya lokantada artık meze, artık ye
gtnc kavgaya tutuJmll§lardır. Netice- mek veriline hem icap eden ceza tar
dc İsmail biçakla İslamı tehlikeli su- holunacak, hem de o mücHeıcnin ıs· 

mi gazetelerle ilan cdileccktır. 

1 
.... Me .... k·t·e· .P ... 

1
•
1 
... l•e•ıı-• ..•• 

1
. rette karnından yaralamıştır. 

- Hilekarlık yapan müeaacac namlı 
BiR MAVNA BATTI bir yer değilse muvakkaten scddcdi· 

Dün Tcver ismindeki İtalyan ban- lccck, üzerine de seddin sebebi büyük 
dıralı vapura yük vermekte olan bir harflerle yazılarak asılaçaktır. i miisabalıası ! 
mavnay .. Liman şirketinin bir istim- ETIBBA ODASI iNTiHABI 
botu çarparak batırmıstır. İnsanca Etibba odası intihabı ayın 18 inde 22 İnci hafta 
zayiat olmamışsa da mavnanın yükü Darülfünün konferans salonunda ya- f 
tamamen batmıştır. pılacaktır. Etibba ve diş doktorlarının 22 ne! balta reçen cuma 

HIMA YEi ETFALDE odaya kaydolunmaları kanunen mec- (llnU ba,ıamıştır. Her hafta ! 
Himayei Etfal Isıanbul merkezi a- buridir. .B~ndan başka . her doktorı • pertembe günü bitecek. Ancatı:} 

zahğına Şadiye Halil H. intihap edil· ıntıhaba ıştırak edeccktır. Etil•ba O· cnaplar cumartesi saat 3 e • 
miştir. · d~ları üçüncü mıntakası Istanbul, E- + 

Hiınayci Etfal tarafından B Teşrini dırne, .Kı~klarelı, Bursa, Zongul- kadar kabul edilecektir. Cevap: 
oanid~ TürkuvazJ;; bir dan•lı ç~·ı ve- dak, Bilecık, Bolu. • göndermek için talebe olmak-• 
rilcc~ktir. Oda idare heyeti beş kişiden ibaret f tanbaşka hlç bir kayıt yolı: • ; 

Himayei Etfal balosu 16 Kanu•ı.ı- olacak ve bunlar içlerinden birisini : tur. ı 
sanide Perapalas!J verilecektir. reis intihap edeceklerdir. ~-• -••• u• • ••• •••• ••• .. • 't 

Samsun orman mÜ: 
diriyetinden : 
Samsun vilayetine tabi Vezirköprü 

kazaıınm sarı çikek ormanından on 
sene müddetle 14270 metro mikap 
gayrı mamul kara çam eşçarının be
her gayrı mamul metro mik'abı 421 
kuruş üzerinden kapalı zarf usulile 
26 eylül 929 taı'ihindcn itibaren 27 
teşrinievcl 929 tarihine kadar temdi· 
den otuz ğün müddetle müzayedeye 
vaz olunmuştur taliplerin yevmi ihale 
olan 27 Tcırinievcl 929 tarihinde tek 
lif namelerini saat on beşden evci 
Samsun orman müdiriyetinde müte
şekkil ihale komisyonu riyasetine ver 
meleri ve daha ziyade tafsilat almak 
isteyenlerin Ankarada orman umumi 
müdürlüğüne Istanbul Sinop orman 
baş müdüriyetlerine ve Samsun or· 
man müdiriyctine müracaatları ilin 
olunur. 
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derece idi Bugijn ıüzgb poyraz 
c-ece.lt 'ıava ekseriyetle açı ola· 
cakıır, 

FELEK 
VE MlNELGARAlPU 

, 

lzmirde çıkan "Hizmet" ıa
zetesinde okunduğuna ıöre bir 
kadm Hükümet konağmm avlu Bu günkü yeni 
ıunda oynamaya batlamıı ve ıo bllmecemllJ 
ranlara aynen: SAÔDAN SOLA: 

"- Kusura bakmayın, deli 1• Göç <7>· 
2. Dadı (4). Geri verme (4). 

değilim, yalnız ahdettim. Bana 3. Kımıı:zı (2). Duygu (3). Çifte 
tahsis olunan evin tapusunu a- ile vurulan (2). 
]ayım, hükfuııet avlusunda bir 4. Biçak (4). Bir kumaı (4). 
z ybek oyunu aynıyacağım de- 5. Massat (2). Er k (2). 
~. t' 6. lz bırakan kir (4). İplik (4). 

mıBş un.'. h d 1 n evimin ta- 7• Çanak <3>· 
ugun am o 5 1;1 • ., 8. Fransa krallarından biri (4). 

pus nu aldım. Sevıncım budur İğne (4). 
ıştir. 4 • H111111ıııı11ıı111111111ııııı1 ı ı1111111lııı.. 

. '-' h t -··················· 11111111 il~ r v ram IQ er apu a- :: 
o atmaya kalkmıyor, :: 
H un t avlusu dans sa :: 

a dô rdi. :: 
Cl E YUNUS NADi BEY! :: 

Yunus Nadi B. efendi hala :: -· 

DQnkil bllmeceınlzln 
halledılın!t şekil 

YUKARDAN AŞAGI: 

ı. tlişiş (7). 
2. Parlatmalı: ( 4 ). Zaman (2). 
3. Nida (2). Uıbika (3). 
4. Heybetli (9). 
6. Kryassız (9). 
7. Beraber (2) Büyük (3). 
8. Vaat (4). Nota (2). 
9. Geveleme (7). 
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fürint" Vt lkl'1ci sınıl k 
mar arilc ııılverte yulcuları için 
mahfuz n: lıailerl havi 12 mil 
ıur'ata maıık 

HiLAL 
Yapuru 10 Peı·şemlıe 
teşrlnlevel 

giıoü ak~amı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Eregll, Zonguldak, Ba
rtın. Amasra. Kunı~aşile. Cide 
iskelelerine azımet ve ndet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa l numrolu 
acentesine müracaat. Telefon: 
İstıınhul 3105 

Müzayede ile s tıt 
Birinci Teşrinin 11 in:-! cuma 

gı.inu sabah s .. t 10 da Nişanı•, "ld• 
lhlamur cadJesinde Salt paŞJ soka
ğmJa \lı•ırh Porcn<es Şink•r haz
retlerinin konağımlıı mevcut r.a et 
neti• v J.:ıvıre,..ar eo-a! muza - ~
suretlv!e S3lılac kıır. 22 r . .;adan 
m rekkep • ~üz 1 ud '•tJJ 
•şi · n t• rıı. veni us up ı:- li:em
=ıeı varak <la ıakmı. o 'll ı '.Ik 
z r f a 
(c 

M ! L ! 1 Sioeıusııdı 
Duglas Fairbanks 

Oç silahşor 
Zlrkln 

•efakaıık 

filminde 
Arnoldi orkestruı 

- · • .-:-m·!...ıı::ıızmml!l!:!!!mır.::ııınıın:P!S! 

EMİL SAUER in 
resltalları 

Evvelce illn edildl!ti veçhile meş
hur \'!yanalı piyanist pek yakında 
şehrimize muva;tletle 21 'Teşrinievel 
pa1.0rrest akşamı saat 21,30 da t'ran
sız tiyatrosunda birinci konserini 
verecektir. 

lVltlfıki•inaslnnm·z t'ltafından pek 
çok tak..ı C':;ıca l\lusyo Sa er vere 
c~ le ııseı1erde en meşhur besıe

kılr' n• p rç.ı Jnnı oynavacaktır. 

ikinci ve son ko •eri Teşrinlev
velin 2:ı in 'i ç.ıışa ba gunu saat 
21 ,JI) da ve11lec ur. 

ll-ı. 

Fr 
\C k"ln~ r rın 

iZ ti\at l 

Majlk sinemasında 
tkraaın en cazip ve en •evimli )ıldızlan.1dan 

O R E T A O A R B O nun 
en parlarlak tem•ill ve FR El> Nim .O nan en son şabe erı 

CASUS KADIN 
filminin ilk lrae ı münuebetile BllyUk Gala mu ameresi. ! t~ 

Debaktr yıldmn muşk J roluna •e,imli t<onrad N gel re ~d 
ermektedir. Bu muazzam r•cr i~ın hu usl bir musikiye ihti aç "~, 
p;nndan Maestro Poiyanski lıu filme mabsua hakiki bir şahe er 
h!r adapıasyon vücude gerirmi tir. k pel 

Hu Gala suvaresi remaşakaranın haflzasından bıç si!inmJyec:e 
muazzam bir suvare olacakur. 

Loca\annızı eV\eldcn t<darlk ediniz. Flatlarda zammivat ()k[\11 

Bu akşam 

ASRİ SİNE~IADA ~ 
umtaz •inema yıldızlanndan Ll PARI VlVYA!\I GIR 0:'-1 v• !1A~ 
1 ITK~: tarafınd•n rrmşil olunan 

KADIN İZTİRABl 
<Ü"er filnln ilk irae t ,,~ 

lh filimi diğer sinema eserlerinden temyiz eden evsaf ınttk•ııt • 
mizan· ni ~. tarzı temsilinden başka filmin hakiki bır sar.'at u 
get!rilmı; TC 1 utUn abneler•nin pPk ıayam dikkat ve mfie lr O Jlll' 

TeneHusler e ntLı veni nryere proğramı. 
.... ,~~t:::~~~ 

f) ·~ - hart, kız - erkek 

Z... ı e bı medi. Cumhunyet- :: --l ı d !, bi ece , biniyor" di- :: 
Tilrklye iş Bankası tarafınd te il edil mt tlr -· -.. - ICl 

h ıl 

iç 
r" u t ) 

proğr . ı 

nı: klşc erine D~j~ af: kafOlj!f ~ '"f:l ark 
ıele,nn: B. O. 36,6 , - 1 

y bütün ''binm k" sigalann- •• 
d mür p beş on t lgrafna :: 

Yangın - Hayat - Na 1 ye - Kaza - Otom :bll • mea'allyc
maliye Slgortnl'.\rım ka ul eder. 

.. - dı ... -- ı pa. 
ı 

c e r ise ikinci <'evre ~.rlncl sın•! !9 unru sen•) 
f. k k:, Leyi! - Nehari) talebe ka~dına devam oJuJ1~ 
Vekdleıi ccliıenin emri mucl1'ince, resmi mckıtP 

...,~:,:,::,;~:.?..,,~ .,nı ,ic, elin (12 inct güntı, lıaşi•nacaktır. 

-- r --
ıc y rn hal& l:-ılonım uç- :: 
tu u yok. ~ir do tum bu teah- :: 

Adres: 4 Uncll Vakıf ban 1 tanb·ıı 
1 elefoıı: l•tar.':ıul 5 ı ı Telıtraf: 1 tlyaz 

• -· m - r 
etmden : cra. edilmek ı 

k oun ı< n <!syc a clıyatı dola
yisile Su tar hamam civarında Hoca hü n c! • ki: 

A a ar Y ınus Nadi Be 
yı Ali re d ıımıne dik
lalt e meseler, çü · Yunus pey 
g mberin · diği geminin hika 
y :ni her kes bilir. 

PiRiNÇ FIATl! 
Eh düşec.ekmiı. Sade ayağı 

ita an d'"şmez yal 
Bazı da böyle pirinç fiati dü

ıer. Ben pirinç fiatinden ziyade 
tem!Zligile alakadar olurum. 
Çünkü aon •nda adama: 

- Ayıkla pirincin taşını! der 
ler! 
S NDAL BEDESTENiNDE! 

Gazetelerde okudum, Sandal 
Bed~stenir.de pli.tin üzerine iş
lcm::iş, bazı mücevherat sahla
cakmıf . Bizim arkadaşlardan ya 
ni gazetecilerden bir kısmı bu 
mücevherleri görmeye gitmit
ler ve ucuv bularak almamışlar 
dır. Gazeteci arkadaşlar avdet
te acıkarak o civardaki bir ciğer 
ci dükkanında veresiye yemek 
yemiılerdir. 

YÜZE KADAR! 
Amerikada delilerle akıllıla

rın arasında büyük bir fark yok. 
Son gelen gazetelerde okundu
ijuna göre bu garip memleket
te "T omaaen" isminde bir adam 
• htiyar olmanın yolunu bul
ınu,. Bunmı için 10 nasihat ve
ı-iyor. Biri birinden nefis olan 
bu nasihatleri okudum. Hepsini 
tekrara, karilerim hesabına lü
zum görmedim. Yalnız sonun-

e 
........ 111 1111111 111111111111111111•1 1 
..,, ...... , 111111 •• ••••••• il 1111 1 

v u 
Deniz Gedikli mektebinden: 

1 1 T rini anid n itıbaren mektebimize 
talebe kavt ve kabul edilecektir· 

2 - l\iufa al şeraiti kabuliye talinıatı n1ek
tepten meccanen verilir. 

3 - ·raşradan talip olanların askerlik şube
lerine nıüracaatları. 

Muvasalat 
Paris scphatindeıı avdet eden 

Mösyö TOTO ATANASIYAD1':5, 
getirdiği yeni kRdın şapka mo
dellerini 13 Teşrinieveldcn iti
baren teşhire ba~layacağı muh
terem mu terilerinc arz ilı~ kes
bi ~rd eyler. 

Otomatik tczkahl.1rda çalı;a-

bikcck muktedir dokumac 0 l·ıra 

ihtiyaç vıırdır. Arzu eılcn lcr her 
p;ıin sabah ~aat dokuzda R.ılatta 
Süreyya Paşa .nıemu~at fabrika
sına muracaatiarı. 

k t r . rrnz v ~ur e .... c r 
il! m • I at!c Japon v1 o-
laı.ı. pı ı iu !ı au ama. Luı 
f r r<1' 1 ke ti• "ır kana' e, "vte ı!!l 
~un m sı fnnstz mam la ao<c 

o m !dızlı anıtpeler, f1 .sız 

ır: . ulatı err isiz bır alet Kr sıal 
v J:>pınz av ze. k Fran •. be ·U 
kuma tan perdeler gül ct;acından 
mamul ve ma teri işle ıntş fran· 
sız ma~u ti s azıhane Ş !"" işi 

t. ure, balgam! tıı ::a mamul ' z~ 
y j!;lıhoya tablolu, Şam işi b onz 
lambalar. saaı, man al, ka po ,esaire 
Şam ı i işi me kapı p rdesi tul ufak 
tuvalet m1"a5ı, atik etajer ve hayli 
dol•plor, haltlor. perddcr, jardin!er 
ve<aır eşyai beytiyc, gaveı nefis 
Anadolu ve Acrm halıları (Bckşıayn 

marka kuıruklu piı.ıno) pey suren· 
lerden yüzde y:rn1iheş t miı~ac alınır. 

Kiralık 
Fındıklıda. sJhil Vl tram \ay 

caddesinde havauıı.r ıı;ıin~~li de
niz.: balkonları.. telefon hava
ga11 havi Fındıklı apmtımanı.ıın 
4 Nu. bir ve) a lıi r aç temiz 
n-efnı; oda kiralıktır. Tel: Hey
cıghı 497 

.... ·1~iy'••A•· .. ~f~R••• .. o•• LAR ............. i 
i S/l\ F.:'.:J!LAR ı 
••••••••• .. •'' '->o ·-~·'~4' ... f 

\ lii acaat: ller gun Beşikta~, Akarctlc· 

h caddcsile Acı 1:'U ı. sokJgın- l~~~==='.fJJftfl ----- - ~--_.., 
da Je Beker hıını itt. .. ı.nüeki so E l)RADI~'()RJJ ---~ 
ğn1 12 te • uevel tanhu: ' itibare;ı ) 
bılcümlc c a i nakliyeye kapalı bu· Kumaş tlcarethoııesloe her nevi kışlık kumaşlar geldl. ti~ 
lunacagı Lan olunur. susl kostllmlilkl~r dahi vardır. J\\ağazam1zı ziyaret edlP 

11 * * * Bahçekapıda Hacı Bekir k&l'fısında. Satıt toptad 
Şel r ıoıanetinden: Cihangir yangın perakende. 

yerind Firuz~ğa mahallesinin Ka-
radut sol ığmda 258,385 harita nu 
maralı araalar arasında 0,24 metre 
yüzünde v 2,25 metre murabbar sa
hasındaki ar8"nın mc.tro murabbatna 
15 lira kıymet taktır olunarak satıl
mak ıçi11 açık müza)Cdeye konmuş
tur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için bcr gun nılizayedcye girmek için 
30 teşrinievel 929 çarııamba günü 
levazım müdürliığünc gelmeleri 

* * "' Beyoğlu dairesindcin : Kasımpaşa 
da Ebürriza dergihı sokağında mü
cedd den mecra inşası bedeli lı:cşfi 
ve yüzde 7 ,5 niabetinde teminat alı:çe-
10-929 tarihinden itibaren 20 gün mü 
ddetle ve kapalı zarf uaulile münaka 
saya konulmuştur. Talip olanların 

proje ve şartname ve kcşifnamesini 
görmeiı: üzere baş fen memurluğuna 
ve yüzde 7 5 nisbetinde teminat akçe
lerini daire veııncııine yatırdıktan so
nra ihale günü olan 30-10-929 çarp.
roba günü ı;aat 15 te ehliyeti fenniye 
vesikalarını hamilen daire encümeni-

Telefon; lstanbu/ 128 

Fevkalade hey'eti umumiye içtimaına davet ·

Kilimli kömür madenleri Türk aıı 0111 '.~in 
şirketinden: ~ , ı 

Meclisi idarenin 5 Teşrinievel :l29 tarihli içdmaında / 
1 
"t 

ettiği veçhlle fevkaltde hey' eti umumiye 11 Teşrinisani 9~9 el 1 

hine müsadif Pazartesi günü saat iki buçukta lstıınhulds ~ 
mide lş hanında 14-15 numaralı yazıhanede akti lctlma 

Ruznamei müzaker:t: ili 
cektir. 1 

lstl:a eden meclisi idare azalm yerine yeniden aza ınd1J'I 
Ticaret kanununun maddel mabsusuı ve esas nızamnaııı' ti 

26ıncı maddesine tevfikan işbu içtlınaa iştirak hakkım ıı.11 ;/ 1 
nan muhterem hissedarların içtima tarihine tekaddtim e<Jeıı / 
gıin zarfında iş hanındaki 14- 15 numaralı daireye müra~ıll J 
!eten veya vekAleten hamil bulund\lklan hisse senederinl /1 
eyleyerek mukabilinde duhuliye varakalm almaları b~US~ 
olunur efendim. 

ne müracaatlan ilan olunur. -------------------------~ 
* * * lstan bul ikinci icra memurlu&mı-

lrtıhall müessif 
Reji Na.ıın tabı kı merhum 

Ali Rıza Pa;anın biraderi :\lir
li va Ahmet Şevket Paşa mıip

telA oldujtu derdi deva napezir

Şehremanetinden: Fatih dairei be- dan: Kasımpaşıdı Hacı Şahın ma
lediyeoi Karagümrük mıntakaeı tahsi balleslnde Akarcada 8 numaralı lıa
lJan Avni efendi yedinde bulunan nede muklm iten elyevm ikamet· 

Mtızaye~e ıle satı ş 121,032,den 121, 100 numaraya ka- •L. b 1 bul ı f 
Te~rinievelin 11 inci Cuma günü dar 79 varakalı tahsildar makbuzile gıuu meç u onan musıa 1 e en-

sabah saat 10 dı Beyo~!unda Nişan beraber ta~ayyup etnıış olduğundan dlnin uveyi kızı Ruveyde hanıma; 
~ında Harbiye c•ddesiııdc 81 nu· T<pcbaşı tiyat- mezlı:fır makbuzlann hükmü olmadı- Mııstala efendi tarabııdan lsıanbul • 
merolu A cıyan apanmanının ı roı;unda ğı ve bu makbuzlarla tahsiliit için mu lfalıkemel uhye beşinci hukuk mu· 
numcrolu dairesinde bnlonan büyilk Bu ıkşam racaat vukuunda heman en yakın za- hakemesinden Kuımpaşıda Hacı şa· :uaunu yazıyorum: 

"Bir söze cevap verirken ona den ~i!ayap olamıyarak dün 
'.ııdar say, ve eğer hiddetli isen p;ece irtihali daribaka eylemiş· 

ze kadar say ve ondan sonra dr. Cenazesi bugün saat l 1 de 

1 d saat 21 buçukta bıta mevkiine ihban keyfiyet olun- ban mahallesinde Akarcada 8 nu-bir aileye ait e'Y" ar münye c su- R 
ıetile saıılacaktır. 9 parçadan ınürek- elsin kanııı ması ilan olunur. maralı hanenin tashihi kaydlne ve 
kep ve m3'·un •~acından gayet zarif 3 perde * * * masarifi muhakemenin tahsiline dair 

Cuma gün- Bayuıt dairemnden: Emin bey ma 
ve son model yatak oda takımı, in- !eri matine saat haUcııinde okçular başında 68 No 1ı istihsal eyledll1;1 12-8-929 tarih, 928· ce.ap ver" diyor. ı 'ipnta~ındaki hanesinden kaldı-

Şimdi buna tebaan, biriaine nlarak ög!e namazı Teşvikiye giliı mamulAunüan diğer yata1'. oda- 3 buçuktı. dllklinda çorapç< Ahmet Muhtar e- 1042 numarah Ulm vekil Muammer 
lar, lngtliz mamo!Atından salon ta· Her cumar- fendinin tanrifit vergiııile tenvirat Salih bey tarahndan berayı infaz 
kımı. salona ait eşyalar, lxımhe kris· tesi akşamları için fiatlarda renzlllt resminden olan 854 lı:unııu vermedi dairemize tevdl kılınarak namınıza ELECTİO~ _J i cini soruyorlar: camiinde badeleda .Maçka kab-

- Bir, iki, üç, dört. · ilah.·· rhtanındaki medfoni mahsu..<a-
<>n, Mehmet! sına defnedilecektir. 

Cevabını veriyor. Sızi birisi 

u! camh bilfeler, dresııvar, biblo, yapılmı<ıır. iineden dolayı haczedilen ~ ~~a? yazılan ve tashihi kaydı wammıın .,, I' 
' makineai 12-10-929 cwnarteaı gunü eden ödeme emrine mu"••lrlniıı ver- SAATi mDlteaırnel salon ve yemek oda'1na •il eşyalar l • d .,... A 

Ferah sla•rnuında b• akfa• saat ı ı de mahallin'1e satı acagm an dl"' m••ruhatta elyevm tkametgthı· Mr ayara maliktir. 
l:ızdınyor, herife küfür edecek- __ M_c_~·_ıa_g_ar_ik_ı_ra_h_m_e_t_e)_·ı_e_sın_._ 
siniz, bir bamyacı gibi yüze ka- Pitlrlll' 2SO 

Komtt: Cevdet bey remstllert. Si- almak ı11tıy erm mu ...... gu v - bul ld --' ı k il 
kolonlar, heykeli r, sandalyeler, kar- - · eni - '-"- '"n e •• 6' ...., ~ 
yolalar, sofra takımları, gayet ~zel atta hazır bulunmaları ilin olunur . nızın meç o 1 !u 1JDJafl iti · l· ~- I 

dar saymaya başlıyorsunuz ve 
sonunda « kelimei tayyibe» yİ 
s5ylüyorauouz, lakin ertesi pn 
5üphe yok ki dojru tımarhane
de soluğu alıyorsunuz. Benim 
merakım, bu zatin hala ba,ı bot 
gezip gezmediğindedir. 

FELEK 

tablolar ve akuareier. resimler, kon· nemada Şaıio ve Yumurcak varyete * * * nen ıebllgat lcraaına tarar verilmiş- Pi-•o ...,-1:..:...etiıodofll~' ~ /. 
P ld ıkrobııik numernlar. T "hl ·ı•-d ltlb bi 1

- -·~ -i;,ı a.<tırmı ına ne- sollar, porımanto.. Bürüksel babsı, Şelaremanetindflll: Fatih prajmda tir. an ı au an aren r •J al vcçhile beher topu .S1 ,ı"'l"r 
Itri rekabet ka- vazolar, divar tabakları, kanape!er, Gazelhan Hafız Burhan B. Be bulunan 148, 149, 151 numaralı !ram zarfında 929-303 namaruile ikinci malı: ibre 12 kilolulı: çift ttlf A 
bul ttmez fiat!ar- hs"1r kolıu" eta1'erler. dolaplar, ka- c ş h de b••ı Hilal sinemasınd yonetler satılmak için ayn ayrı ola- icra memurlue;ıına bilmllncu icranın ~ llı:lnci hamur 105~ ..a ~~ 

.. ge e e za ""' • rak a"" müzayedeye korunaıtur. Ta mUlıeyaa edileceainden.1~{.; ~~ ~r la satılır. Umu- dehler, yazı makinuı ve ıair ety•}, saz heyeti Ue ltonser. .-a . h reblrlnl mucip htr dlyeceıtnız oldutu •;.:· 
1 1 

,.... ,, 

~: deposu ve ı- beytly• üç pedallı bUytik forma ne· K J'- D bullu lsm-•ı f dl !iplerin prtnarneyi ıörmek içın er taktirde dermeyan eylemenlz akal lacaklann pey a çe er ıctİ ;,; 
·~ .., om.. um "' • en gün müzayedeye girmek için ihale . .. .. 12/10/929 tarih Cum~e~ ""' , 
centabğ"ı lstanbul fts bir piyano Anadolu ve Acem (Kın koca ırıa:era<ı) lromedt varyete günü olan 31 Tqriniew 929 Perıem takdirde hu~~ U&ıııın icra olunac:atı bette piyango müdllrluğ~ fifa 

Balıkpazın Yıj!;cı sokak No 4 ParH- bahlan. Pey sürtnlerden 'J, i5 te- sinemada Şarl Vanel. ve ]ak karele· be günü levuım miidllrlüiüne gel- öd_eme emrı~ın ı~blill makamına te~ tayyare .~erniye1ff Jcvaeyides biraderler. mJnat alınır. nin remsi! etti t (Parıs ı a~ları) ıneleri. lraım olmak uuro ılln olunur. komıs onuna muracaat~_111 
"Mllliyt>I,, in edebi te/rlkaıı : 5ll 

------ ----·------ -- ----- ---- -- -- ot ı' 
ne diye karışırım... alacak?. kapıda birleşiyor .. Sadece gidiş muş. Şimdi de damat hükUmeti tuldwn diye sevinirk~şt~f 

• 1 
Diye söylediklerini tevile kal- A ... Güllü hanım nerdeyiz?. yollan: ayn. Biri: ermenilere bir cemile olsun diye ha berbat bir yer~ . ~;ı itz 

kışu. Güllü hanım: Çocuk mu kandırıyorsun?. Ben - Çok güzelsiniz hamfendi ... buraya maarif müdürü yapmış. Bin bir siyasi ve ıçtif11 ~ 
- Zrrva tevil götürmez... zavallı Fadik miyim? .. Daha Diye, öbürü: Herif: ım çarpışuğ~ bir ~et· 

8
., f'.;I, 

Derler anladın mı? .. Sen bir sen ağzını açmadan ben ne söy- - Bütün kalbim sizin efen- - Hadi Bey... rumu! çerkeaı, şena_tçıııçı~ Jl 
pezevenk olabilirsin fakat ben liyeceğini bilirim . elim. İsmi altında burada oturuyor, seven, mollası, padı§:;JJ,e!J:.:1 

Etem lzzd sermaye değilim! Aç gözünü. _ Gece.... Diy~ ?aha bi~: . t~bi~ her ermeni gibi ne yaptığı- ıi bura~~ v~! Hal.b~ ~/. 
· Akşam..... Durup durup aglıyorum. Bir - Sızı çok sevıyorum. Benım nı bılerek çalışıyor. İstanbul- kara gıbı, Sıva& gıbı,va" ~: 

Ne kadar da ağlıyorum.Allah türlü sinirlerimi" yatıştırama- le evlenmeyi kabul eder misi- dan ayrıca her ay parası da ge- gibi yalnız Türk h:-si 1>')1;.ı 
-. Kendimi tutayım. Ağzın- - Kah. • · kah. . • gözlerimi o kadar sulu yaratmış dnn. iyiki o kadın aklıma uyup niz. Hemen mşanlanalım . liyormuş . İhtimal kendi serveti Türkiye millet rne~ 11'arlf ~ 

<lakı baklayi iyice meydana çı- .u~ bir kahkaha savurdu. kil Neye, hangi ıeye bir az üzül ta kırdığı potu düzeltmek için Diye başlar. Nihayet Güllü ihtimal her hangi bir Ermeni altında toplanan bir ııeııiıt:;;f, 
karsın. Bır kitapta mı okudum nedir? ..• sem hemen gözlerim yaşarıveri- yannna filin gelmiyor. Billahi de söylemeyi ağzına bu kadar ihtilal cemiyetinin verdiği tah- basında olmak, o cee ;,ti~/ 

Fakat bu biçim konuşmalara Orospular çok mağrur ve kin yor. Bu gün de bu Güllü ahmağı ağzını daha açarken boynuna yakıştırır. Güllü ötekilerden da- sisat. Böyle bir adam böyle Gül- saflarında bul~~ .110e Ji 
v; teklif~er~ hiç alı madığıın i- tutucu olurlarmış. Anlaşılan canımı sıkU. O odamdan çıkıp sarılır, deli gibi onunla boğuşu- ha çok tehlikeli ve fena değil- lüleri filan da toplayıp el altın- Bu çirkap dem~ ıçı lc ~e·f' 
çın kendımı tutamadım. Sert bu da onlardan ve: gideliden beri ağlıyorum. Bu ne rum . İnsan böyle şeylere aldır- dir . dan Türk Fadiklen baştan çı- madan yaşaya bılJJlC lc gi!ç.jıl 

1 ~ert: - Ben maarif müdürüne güle kara ve karanhk bir talihtir ki mamalı, yaşadıkca çok şeyler ı Kanun . . . karmayı da pek ala kendisi için madan haykırmak ç~ıılc ı},~ 
- Rica ederim Güllü hanım güle giderken sen ne diye ken- kadın beni elinde sermaye ya- görmeye mahkUındur ama ne Hiç yanılmamışım. Güllü ne bir milli hizmet sayar. Fena mı mem Hasan da çalı§ iŞ. r~~~ 

"ir d~fa daha. ~a böyle bir dini sakınıyorsun?... pıp işletmeyi düşünebiliyor! yapayım ki bir def'a sinirlerim kadar: iki şey bir arada. Hem eğlence rasını nerden seÇ~iit ı~· 
•ey. soyle~~yınız. : . ~emek istiyor. Ancak bir tek Ahmak aklınca açlığımı ileri alt üst oldu. Ben genç, az çokta - Hayır hannncığım ben öy- ve zevk.. Hem teker teker oros- hünerde bunda ya. de çsl it':~ 
cledım ve ı~ave ettım : .. _ kelime dah.a aöylemel~~~-e fır- sürüp benim zayif damarnnı bu-~e bakılı_ı: kald!kça biliyo- le demek ist~medim... pu edilen T~k ~ızlan. İngiliz, olan. yerlerde ben ki ıiıı':.Jı' 
. -:- Ben sızde": ~ıl ogrenmek sat vermedım. Ve .•. Güllu: lacak, rum kı daha böyle bin türlü tek- Derse desın. Aptal kuş be- Fransız zabıtlen de İstanbulda Manfet bura_Iarda 

1 
ııdı~V • 

'Hıyacmda değılım. Yavan ek- - Hanımcığım sen benim de- - Peki . . lifle karşılaşacağım. Bunlar ya ynile beni kandıracak. Maarif bu usülü gördürüyorlar. Bir Er- rulu Türklerı ayak 3 31ıilJ1! ıf~ı 
.....,c~ yemeye razı olmasam size diğimi _yanlış anladm. Ben hani Dedirtecek, peşine takıp müş- bu kadar açık, galiz, iğrenç ola- müdürünün kim olduğunu öğ- meni bir İngilizden çok daha bin belaya karşı lc~c; ııir ııtf'-ır 
ı..~ıyaç ~a!mada:". ~ağb lokma sana bır iyiliğim dokunsun di-

1
teriye çıkaracak. Bu müşteri bu cak; yahut ta tavus kanatları rendim. Enneniden dönmey- insan eniğidir. Türk kızları dik- Zaten burada d~ . c~v0,', c-iı":~~~ını de bıhnm. . Y.~ söyledim. ~ak bu kızı götü- gün maarif müdürü yarın da bir ~ına saklanan bir yılan gibi miş. Büyük harpte İstanbulda kat. Aldanmıyalım ! Fakat İs- kanında -~sale~ınıaePsı ~' 

_ Gullu kızardı ve rnstu. Öte- ruyorum. Senı de götüreyim. . ı başkası olabilir. Müşteri beni sokmaya çabalıyacaklardır. Ha bir lisede Franstzca hocasıymış. tanbuldan; vatansızlık ve hama- kaynar gomıesı~·. 1coP~ 
l:ı aşıfte kız ne..ı~-· Dedım. Yoksa ben başka seye beğenirse arada beş on kuruş öyle, ha böyle. Gene hepsi bir Sürülmemek için müslüman ol- katin yıkdığı bu şehirden kur- rulduklan .zencırı • 



' 

BANKA 
VE TiCARETHANELERE 

1930 
S-:nesine mahsus yeni ticari ve agenda defteıler çıkmıştır. Taklit

lerinden sakınmak için afitap mağazası klişesine dikkat ediniz. 

Kırtasiye mağazalarında arayınız. Fi-.tı ıoo, 125, 150, 200 kuruştur. 

Merkezi: Ankara caddesinde 109 numeroda Afitap ınağazası. 

• ,"-; . . ~ v'~ ~· , . . • 

'Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti-
~~~~0A-RE~-,4-N-ıv-. ~TI-PA-RE,_T_HA-NE~L-ER~~~~ '~ai ~uavenet ~üdiriyetinden: 

İ · O ıul • bil · Memleket hastanesi için mahiye 110 lira 
Tenvirat F AALJETN EH NAFZ AM(L(O(R Kış yaklaşıyor, tenvirat tesisatınızı muayene ettiriniz ücretli bir Alman hastabakıcı hemşire ile 15 
\'e en yeni randman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. lira maaşlı bir hemşire ve 1 o lira maaşlı iki 
iri TENViRAT eı işini kuvvetleştirir, müşteri celbeder, işler için iyi bir muhit acar. hasta bakıcılık münhal olduğundan şeraiti 

' 1 1 1 
Elektrik Şirketi, idarehane, sanayi ve ticarethanelerin emirlerine tenvirat mühendislerini Amade 

kılmaktadır. Bir telefon üzerine bunlar derhal çağırılan yere giderek MECCANEN icap eden her işi 
Yaparlar? Bu ziyaretten mevcut olan elektrik aletlerinizin de muayenesini temin edebilirsiniz. 

·~----------------------·--------·---·!--------------------.. 

S A T i-E 
TESiSAT! ELEKTRIKIYE T~RK ANONıM ;IRKETI 

HER ~Elı f ERElıJE llTlR YE TE~ıılT Ylr!R 
Yerto han, Tünel Beyoğlu elektrik eviBeyazitlstanbul 

~!0 ·1~111 t~alia len ıne~le~i ınü~a1aat ~oınisJocunnan 
·!ek cb' · 'd k 1 ·ı tıs' . ·n yedi aylık et, ekmek, ve yaş se?zes~ yem e~. apa ı 

~ i b Ulıle nıunakasaya konulduğundan taliplerın yevmı ıhale o 
ı ~ u ~Ytn 31 inci perşembe günü saat ı4 te mektepte topla-

vrnıs"o .. 1 , na muracaat an. 

1 
1 

• • '"' ~;;ıl/i:. ·"1/1(.:l".;ı· ...... ~ - ~ ... ~ ;, . ~ ,. •• . •. • ........ ~·ot" .lı411:.ı"- ..... • ...:;;,;:,, .... l • 

HANELERiNİZİN 
Mefruşatı 

Salon takımları 
Ve alelumOm 

Dahili. tertibatı i:'>!n 

ALTi 
0 MUessesatını ziyaret ediniz 1 

tada zevki selime muvafık, zerafct ve tarzı lmlllde falkl-
~· yeııe beraber en elverişi! flatları bulursunuz 
ıç bir mubayaa laahUdünde bulunmayarak 

d.&. Gidiniz, görUnUz ve mukayese ediniz ı 
re,: Beyoğlu Kabristan sokağı Belediye dairesi karşısupuı 

~~ıeı ~emir 1:1 ıc limanları umumi i~amin~: 
tı vciak-Filyos hattı Filyos cihetinde 42-70,4 arası ray ferşiya 
1 ıll.ülalastıama ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1t Dcl\a~asa 26 10 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev-
~ü llıiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

~t tcnakasaya i tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
•k ka~natıarmı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 

1'alj eınıne vermeleri laznndır. 
'l.ı, ~le~ münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Anka 
~e ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

~~Diz ~alınalına koınisyonun~an: 
'lı ~::1110 kilo pirlnç münakasa! aleniye ile ihale tarihi 24/ 10/929 

ı } Pcr~cmbc gümi saat 14 te Deniz talebe ve efradının 
r~l;ı 1 

için ILizurnu olan 8000 kllo pırınç münakai aleniye ile 

1ı"ııı~~'1 .Yazılı gün ve saatta ihalesi icra edilecc~lndcn şartnamesini 
. ~h~tre tstıyenlerin her gün itasına talip bulnanların da balAda 

•rac· t !('tın ve saatta Kasımpaşada deniz satınalma komisyonuna 
•atları. 

a i o K s·•n·z= 
biş fırçaları 

ı Fenn 
ııı 111 en temizdir. Her fırça 
P11rşu 01tınduğu anden itibaren 
v-ı·e:;:ınu bir zarf derununa 
~~ •. l' !erek bir kutu içine ko
Ve 8Ylerın gerek fOlı:ll vaz'ı 
~ iterek u l'llerı g zeı evsafı sayesinde 
l~ııı 11k IQOkemmet suretle fırça· 

k11b11 olur. 

~~ııillli;;;;ı;;·im~~~ i;r;sı;;;·· --
n"p'''" I' tl '~ 1 >a~ ııt Devlet Ikmiryollarına mahsus olan h.:rnevi 

t t:·~ze ve meyva nakline ait 24-324 numaralı fevkalAde seyri 
'tına 

1

.~ 1 !i tc~rinicvel t 929 tarihindeı itibaren J\Iersin - Adana 
1-'~~ı '·1 k~mil edilecektir. 

· 
4 t~fsil~t için istasyon ı·c anılıada ını za mliracaııt edilmelidir. 

Ana ilk 
ve 

• 

tali sınıf!arı 

Bütün sınıftan teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 

işlerine her gün saat IO dan J 7 ye kadar devam edilmektedir. J ıeş

rinievelde sınır yoklamalarına ve 5 teşrinlevel cumartesi glinil derslere 
başlanacaktır. 

.... Telefon: lst l 99S. 3496 ~ 

Sı~~al ve i~liınai muavenet vekalelin~en: 
VekMet için seksen ifa doksan ton kok kömürü alınacakar. Vermeğe 

talip olanların şartlarını öğrenmek üzre Ankarada Sıhhat ve içtimai muave
net umum müdürlüğüne ve lstanbulda Sıhhat ve içıiınal muavenet ınüdür
lü~üne müracaat etmeleri. 

SUI hazimden ve inkibazdan müztaripmisiniz ? 
' Her gün bir su kadehi dernııunda bir •kah ve 
lkasiğı Eno's "Fruit Salt" meyve tozu alınız. 

Altını~ senelik cihanşumul şöhret ve muvaffekiyeti 
tcseri kat'isine delildir. 

lslao~ul ·Nafia ~a~ ınü~en~islilin~en : 

.. rn1u s.u· .. 
Eao" i•lmı.rdit 

tllkttfbbrlkaıhe 
•llmet1 far~ 
bıt.ıdtr, 

Aydın Viltyctinde döşemesi ve ayaklan betondan 86 metro tulde Nızllll 
keza döşemesi demir, ayaklan taştan 89 metro tulde daima ve döşemesi 
ayıkları betondan 72 metro ıuldc kalaba köprülerinin inşaları kapalı zarf 
u~ulile münıkasıy• konulmuştur . 

Münakasa 15 teşrinievvel 929 salı gün;; sut 15 te Nafia Vektleti müı· 
teşarlık makamında müteşekkil komsiyon tarafından icra kılınaca~ından talip· 
[erin münakasa, milZ1yede ve !halat kanunu ile olbabtıki şart.ume tarlfaa 
dalresir.de hazırlıyacaklan teklifnamelerinl mezkur saatten evvel Vekllet 
müsteşarlığına makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şeraiti öğrenmek 
üzere lzmir, Aydın ve lstanbulda Nafia mühendislerine Ankarada Yollar 
umum müdilrlilğüne müracaat etmeleri IAzımdır. Proje ve şartname 20 yirmi 
Ura mukabilinde Ankarada yollar umum mildürlüğündeu alınabilir. 

Münakasaya lstlrak edeceklerin ehliyet vesikılanru berayı tetkik yevmi 
münakasıdan sekiz gün evel Ankarıdı Yollar umum mildürlüğiint tevcil 
eylemeleri meşruttur. 

Haliç vapurları şirketinden: 
Muhtelif eb'adda ylrmlbef parça sarnıç satılacaktır, Hu 1arnıç

lar iyi bir haldedir. Tallplerln Ayvanaarayda idare merkezine 
mUrııcaatları. 

lslan~ul Av ver~ileri ınüüüriJelinnen 
Mevcut şartname şerait ve evsafında satın alınacak 16 adet 

muşamba ı929 senesi Teşrinievelin 26 ıncı Cumartesi günü saat 
ıG da ihale edilmek üzre aleni münakasaya konuldugundan talip 
olanların şeraiti anlamak ve yüzde yedi buçuk kuruş pey akçesi
ni teslimi sandık eylemek üzre Istanbul balıkanesinin 3 üncü ka 
tında müteşekkil Av vergileri müdüriyeti komisyonuna müra
caat eylemeleri ilin olunur 

lazımeyi haiz olanların istidalarına merbut 
evrak ve vesaiklerile Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaleti celilesine müracaat etmeleri. 

Sıhhat ve ictimai muavenet ve
kaletinden: 

Tababet ve şuabatı sanatlarının ta r '.ı icrasına dair kanunun 14 ncil maddesine tevfikan memle

ketimiz etibba odaları ıdare heyeti ve haysiyet divanı azalarının intihabı nizamname ahkamı da
iresinde ınıntaka merkezleri Valiliklerince 18 Teşrinievel Cuma günü icra edilecektir. 

Ayni kanunun 15 ncl ve 37 nci maddeleri mucibince Türkiyede krııyı sanat se!Ahiyetini haiz 

bulunan tabiblerin ve diş tabiblerinin ve dişçilerin odalara dahil olmaya ve oda intihabatına işti
rak eylemeye mecbur bulundu~ lan ilAn olunur. 

'' 

BUfUK TAIIıRE Pil!NG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca : 
. 20,000 

15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mük·c\çai: 
lşbu keşldede cem'an " 3,900 ~ numara kıız:ııııcql\:cır 

. .... 

HALK DAKTİLO DERSAI'1ESİ 
Sirkecide Şahin paşa oteli karştsında Devrişler sokağı No. ı 5 

Arzu edilen saatlerde Hanımlara ve Beylere esaslı metot dahi· 

!inde· ve müsait şcraitle kısa bir zamanda daktilo öğretilir. 
Yeni talebe kaydına baflanmıştır. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
~~~~~-" -

r .. .J &)'l&rınd... • ıtıo..'••' ~Ultoo k"llm• um.anı 
ye nefYU nUmaaı ;:,:.naıunda l•Umal .cltlen ve 

--- om .. ıaıc bir •.1n•uru ıı4a.I ol&"'"' ---
o 

FOSFATIN 
FALİER 

aaye.ılnda tamın e<llllr . Foataıın Fallar 
yavruların yüzler•na tazellk ve penbellk, 
adelAta kuvvat ve:lr, v~ onları •ll'rb<lıı. 
kılarl' . 

Vatnıa bir ~~•Mtın Yardı• ,,--~~:;;" 

o da FOSFATIN F ALIE~ dir. 
C Atameu rarıka t 

Şam tehri Tramvay ve Tenviratı 
Elektirikiyo Osm•n'ı Anonim şirketi 

Şahanesi 
(T~sfiye halinde) 

Şirketin mcrke'i: Istanbul 
Şirketin hissedararu, 13 teşrinisani 

1929 tarihine miiaadif çarp.mba !!Ü
nü saat 10 da, Brükselde, Namür

0

s<> 
kağında 54 numarada içtima edecek 
olan heyeti umumiyede hazır bulun· 
mağa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Tasfiye memurlarının rapor· 

ları. 

2 - Hesap komiserlerinin tayin • 
!eri 

3 - Hissedaranın 13 Tcırinisani 
1929 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 1·4 de Bürükselde, Namür 
sokağında 54 numarada atideki husu
satı müzakere etmek üzere toplanma 
sı için davet edilmelerinin tasdiki . 

A - Hesap komiserlerinin raporu 
B - Tasfiye memurlarının ibrası 
C - Tasfiye hesaplarının kapadıl-

maıı. 

D - Ticaret şirketleri hakkındaki 
kavanini müttehidenin 163 üncü 
maddesi ahkamına tevfikan kararlar 
ittihazı. 

Nizamnamci esasinin 25 inci mad .. 
desi ahkamına tevfikan, Heyeti umu
mjye, gerek mutasar•-fı olmak sıfa, 
tile ve gerek vekillet suretile laekal 
10 hiaseye malik olan hissedarandan 
teşekkül eder. 

Hisse senetleri nihayet 4 teşrini 
sani 1929 tarihine kadar: 

Bürükselde : 
Namür sokağında 54 numarada kii 

in ( Compagnie generale D' entrepri 
seı elektriques et industrielles (Ele 
ctrobel ) e. 

Brükselde, Regance sokağında. 2 
numarada kain Brüksel bankasına ve 
c'.i.centalarına • 

Colonis sokağında 31 numarada 
kain ( Banquc de P aris et Des pays 
-Bas) ya Enseignement sokağında 95 
numarada kilin ( Banque İndustriel 
le Belge" e tevdi edilebilir. 

T asfiye memurları 

''L ütfen 
·bir paket Gillctte bı· 

çağı verin iz 1 " 

Donyının ca llt trıf bıçajınt 
ıtd t.ınııdın emin ollbilirS1ruı. 
Gıllt.tıe bıçaklan en T 11nıf çe. 
liktcn lmltolunırık dıld:ıllı mu • 
ıytntdcn ıonrı plkcılcre vazo· 
lunur Gitlcue ln yılnıı cih.an· 
fOn:u:ıı ntbct' kcndı cv"rıru 
11yır11 cdb' 

Gillette 

Dr. l I i M az ~ a r 
CumaJ.ın ma,ıda he ~ün Fatilııe 

Sırn ~:nver cczane:::i va.nın Jaki mu
a• en<hnne;inJc h;ıst:ı kabul eder 
----~~~~--~~~-

( ;111.ünü1.ün güzclliğırı i İ:'tcr=-cnız 

:\CSU il nin :\lısır<l> raj!;bet bulan 
SEFA SÜRMESiNi kullanınız. 



BİN SÖZ 
BlR RESİM 

OUn Ticaret odllsı, tütün enstH:tsUnUn teşkili ve ticaret sarayının inşası için mUzakcratta bulunmu~tu• . 

HAKİKİ ~ -er 
~ 
·-·- ~ "O 

./ Q) 

"O "2. ~ 

L.d. 
i. iU 

6 A 1. ' 

Her yerde HAKiKi ftADrnM TJHA' Bl~AKLAftlNI arayınız. 
(Made in Germany) yazılı taklit bıçaklardan sakınınız. 

• HaJ~arpasa~a : DeıııirJollar ıııaıaza 
ıııü~ürlülün~en : 

Aşağıda yazılı malzeme tasrih ve işaret edilen günlerde ilan 
sırasile ve pazarlıkla mübayaa edileceğinden -pazarlığı yapılmış 
malzemenin tekrarına meydan verilmemek ıçin- taliplerin göste
rilen gün ve saatlerde isbatı vücut etmeleri ilan olunur. 

14/10/ 929 Pazartesi (saat: 9-17) 
6000 Kg Demir soba sacı (muhtelif) 

60 Adet Sofra çatalı (adi) 
60 « Çorba kasesi (adi) 
60 « Sofra bıçağı (adi) 

300 « Salata tabağı 
250 « Su bardağı (adi) 

40 « Beyzi yemek tabağı (büyük) 
131 « Çorba tabağı 
100 '< Yassı tabak 
l56 « Küçük çorba kaşığı 

1 « Orta madeni tepsi 
8 « Yün battaniye 
3 " Cibinlik 
1 « Çay süzgeci 
1 « Cezve 2 fir.canlık 
1 (( « 4 (( 
6 " Tabaklı kahve fincanı 

1250 « Bezli zımpara kağıdı (muhtelif) 
1 « Kurt ağzı boru anahtarı lNo 
2 « Avukat çantası (rüesa için) 
0.60m2 Duble yeşil cam 100 600 m m 

20 Kg Erkek ham anahtar {küçük) 
400 Adet Demir destere laması iki taraflı 30 ,< 300 m m 

1 << Kalın helezoni dişli üstüvanevi freze 80X 60 
50 Kg Kalın ambalaj sicimi 

2 Adet muvazi mengene 200 m 1 m 
25 « ' Altı köşe-dik kovanlı anahtar 

2 « İzole saplı pens (200 tulu) 
7000 « Granit kaldırım tası 

2~00 Kg Yas.s~ başlı demir pe~_çin çivisi (muhtelif) 
Adet Pı~nç kapı kolu ( teferruatile beraber) 

1 « M uhUr mesnedi ( 6-12 delikli) 
2 « Zımpara taşı yuvarlak 

75 Kg Karfiç~ çivisi freze başlı 120 m/m 
35 Kg Galvanıze tavan örtüsü çivisi 20 m m 

5 Kg Düz freze başlı prinç maden vidası 
10 Adet Ahşap su fıçısı 
40 Kg Grafit dikson 

140 Adet .Odakapıları anahtarları için halka venumaralı Javha 
150 Kg kaşe başlı cıvata 50 5-8 
150 Kg Altı köşe başlı cıvata 50 x 5-8 

4 Paket Minimaks eczası 
500 Adet Hasır süpürge (büyük) 

2500 Adet Çalı süpürgesi 
500 Kg İnce alçı 
1,20 m2 Kristal cam 1,50.<"0,80X0,007 

10 Adet Çelik şerit (muhtelif) 
2 " Küçük aynalı tesviye aleti 
2 " Bez şerit kutu içinde 20 metrelik 
3 « Lastik damga 

4300 Kg Gayri müsavi köşebent demiri muhtelif 
500 Kg Lama demiri 7 < 55 
500 Kg Altı köşedemir 36 m/m 
25 Adet Sandık kilidi 40 m/m 
36 « Tuzluk kristal 
10 « Sürahi küçük 

155 « Peçete 
1 « Avukat çantası (adi) 
6 « Krapin 80 m m 
l « Miicle\·ver kurbağacıklı el tulumbası No 5 

500 Kg Bakır boru 42 50 mım 
23 Adet Düz yivli rayba (muhtelif) 

125 « Lokomotif işareti sarı 
13 « Mahruti başlı Amerikan maskap kovanı No 5 

200 Kg Otojen için prinç kaynak teli 5 m m 
30 Adet Tel halat a~ma serfili 
35 « Tel halat cıvatalı raptiye 

3000 « Tel halat asma halkası 
1500Metre Galvanize çelik kablo 8 m i m 

1 Adet İzole·saplı pens 160 mım 
2 « Torna vida 1,5 
2 « Cam huni büyük 

1 O " Galvanize oluklu sac 
120 Kg Yassı beyaz marka c;clik (muhtelif) 

8 Kalem Ahçı levazımı 
2,37m2 Kristal cam l,16 ;v 2,04 

50 Kg İngiliz sicimi 1 m / m 
2 Takım şaplon 
6 Kg Adi sünger 

20 adet para çantası küçük bezden 
1 » Yazı makinesi tamiri 
1 « Numaratör tamiri ve tadili 

94 « Filançlı dökme boru dirseği 80 m 
2 « Tulum elbise 
4 Çift Lastik çizme muhtelif No 

3400 Kg Galvanize telgraf teii 4 m/m 
100 Kg Düz freze başlı maden vida 3/8X25 
100 Kg Altı köşe başlı cıvata 3/8 45 

900 
700 
240 

1 
3 

15. 10 929 Salı (saat: 9-17) 
Kg Dikistirin 
Adet Sonlayt sabunu 

« Kaol No 2 ve No 4 tenekedo 
« Şef yazıhanesi l 
« Ortası şeffaf takviyeli minkale 

PERŞBMBE 
10 T.E 1EL 1929 

Bahçe kapuda 

Ertuğrul mağazasından: 
BAZI DAİRELERDE 

Tasfiye 
Münasebetile 

Hakiki Büyük Tenzilat 
~ ~ • - • : ·' ~ t ' • ' • .•. ;:,. · ... _..,.1.~'.'~ ..... ' . • MEVKİLERİNİ 

YÜKSELTMEK İSTEYEN 

GENÇLERE 
\'levkıinizin Ye maı~ınızın yUkse1meslnl isterseniz mıJOmat:ınıaın artması 

mutlak• lazımdır. Fransızca lngilizce, defter usulil, plan okumak, resim 
yapmak, daktilografi, kaligrafi ve iş bılen kimselere ihtiyaç vardır. Yukan· 
daki der>lcr mukı .. dir muailtmler tarafından, mutedil şerairlt, proğrımlınnı 
zenginleştirmiş olan "Amerikan Erkek Lisan , e Ticaret deuaneleri. gece 
kurslarında öğreıilectktir. Kursları muvaffaklyetle bitirenlere t•hadetname 
verilir. Ve vaziyetlerinin iyileşmesine mümkün olduğu kadar yardım edilir. 
Kurslar 16 Birinci Teşrinde açılıyor. Fazla malOmat için l~ranbul, Çarşıkıp~ 
\ledrese sokak. l ve Beyop;lu, Kabri>tan Sokak, 42 mUracaıt ediniz. 

Muvaffak olmak için hazırlanınız. 
~~~~~~~~~~~~~ 

... Belsoğoklu~u, Frengi ve A~eıni ikli~ar ~-
Paris( sa!nt '-;ouls) ve Necker) Dr SITKI ~ECİP 1 

Kllnıklerınden mezun • -
Muayenehanesini Beyoğlunda lsttklll caddesinde ( par

mak kapıda ı 111 numaralı lstlklll apartıınanının birinci ka· 
tına nakletmi~tlr. Frengi en müessir edvlye Ye muhtelit ual 
ile BelsugııklJ ıı \"e ihtillltatının en muannit şeklllerl atılar ve 
(ozonotermi gibi .esaiti elektlrlklye llo ve nUkı etmemek 
U~ere tedavi olunur. 

2 « Çift kollu komitatör üç vaziyetli 
42 Kalem Eczayı tıbbiye 
25 Kg Muşamba cilası 
13 m3 Gürgen kalas (muhtelif eb'at) 
13 m3 Meşe dilme (muhtelif eb'at) 
14 m3 Meşe kalas « « 
3 m3 Tek kalas 

500 Adet Çam kalas 
1000 « Çam tahta muhtelif 

54,200 m3 Cam tahta 
500 Kg Çinko üstübeç 
900 Kg Kurşun « 

8 Adet Dinamo kömürü No 44 
30 « Adi tahta buton 
20 Kg Siyah emaye boya 
1 6 Adet Abanoz kenarlı ressam gönyesi muhteHf 

6 « Tel sargı makarası 
,, 26 m3 İşlemiş kereste (muhtelif eb'at) 

9 Adet Telgraf çavuşu çantası 
15 « Mikrofon zarfı 
15 « « ağızlığı 
25 « Ahize reseptör 
1 « Boyuna asma santral mlkrofoıuı 

1 « Otomobil rrianyatosu 
106 Deste Yazı makinesi kiğıdı ince ali 

6 « « « « « Adi 
30 Adet « « Lastiği 
58 Tüp Pelikanol zamk 
40 Kutu Sarı maşalı raptiye 

.ıoo Adet Donanma ampulu muhteHf 
1 O « Cem makinesi bandı 
70 

2 

500 
6 

15 
25 

100 
750 

75 
100 
150 
20 

2 
1 

3?0 
1000 

1 

130 
200 

10 
1 
1 

25 
1 

420 
840 

20000 
1 
1 
1 

~5 
2 
1 
2 
2 

22!0 
1 
6 

100 
300 

(( 

(( 

Kalın sünger kağıdı 
Döner koltuk 

Kg Sarı toprak toz boya 
Adet Ahşap tampon büvar 

« Makineli klasör 
« Sünger kağıdından mamul imza kartonu 
« Mühendis cep defteri 

Kalıp Beyaz sabun 
Adet Marangoz kalemi 

« Mürekkep lastiği 
Şişe Çini mürekkebi siyah 
Kg Vernik filating (birinci il kat) 
Adet Para kutusu (teneke) 

« İstorlu dolap (büyük) 
Kg Tuz ruhu 
Adet adi ateş tuğlası 

« Telefon etajeri 
« Ampul emaye edison nonnal muhtelif 
t< Buşon füzibli 50 A 
« Elektrik zili çanlı 50 m 
« « « 1500 m 
« Madeni buton kapı için 

Kg Mai mukattar 
Adet Göz muayene liıvhası 
Metre bergman borusu 9 m/m 
Adet « « kroşesi 9 mim 

« Marsilye kiremidi 
« Cep volto amper metresi 
« Manyatolu ve vızıltılı sahra telefonu 
« Cep voltu metresi 30 W 
« Tahta Avrupa sandalyesi 
« Kanape 1 inci mevki intizar salonu için 

Kutu Sulu boya takımı 
Adet Boya için gode orta 

« Cilbent (~di) 
« Dosya agrafı 
« Kağıt zımbası perforatör 
« Tevzi tablosu mermeri 250 '>( 500 < 20 

Kg İs siyah toz boya 
Kg Kaba üstübeç 

leJriseiain 
.!\.Terkez Acent• ·ı; t ;:ı\1t 1 ~..; 

başında. llev<ı)lıı 2J62 •1 • • 
ıcentesı: Mahmııdiyo Hın• 

btanbul 2740 

Tra~zon ikinci ,o~ıı~ı 
o 1· 

[ IZMIR ] vapuru t kjl~ 
rlnievvel perşembe 8 ıi' 

c~' GalatA nbtımından hM c;w" 
Zonguldak lnebolu •0~ 
Samsun Ünye Fats& 
G l·e ireson Trabzon RJıe 

decek ve Of Trabzon Po!~~ 
Gireson Ordu Fatsa '' 
Sinop İneboluya uğraf' 
gelecektır. / 

a--,:-----_, 

lzınir sür' at pos f~ı~ 
(Gillcemal) vapuru l 1 

rinievel Cuma 14,30 da (~ 
rıhtımından hareketle (u~ 
test ~abahı lzmire gidece ~ 
Pazar 14.30 da fzın\rde0 

ketle Pazartesi sabahı geleC'! 
Vapurda mükemmel r 

... ,11!'/ 
orkestra 'e cazbant m~ 

LAN},~!~!~.,~~!~~ 
pazar ı Oda Galata nboııı~,~~ 
hareketle lımlr Kiillilk B061yı. 

Rados Fethiye Finike Ant ~' 
ıııeı 

gidecek ve dönıtşte lf1ı 
iskelelerle birlikte oa (;ı
Marmaris Sakız, Çanak:kal~ıi' 
llbalu 11. u a arak eıece J 

ş•r'~ 
Hacı Yakup Zade V• ,~: 

Vapur Acantaııtııtdtıısı 
Kara deniz pos &' 

G vapuru ef°Şe erze 10 T.evıl P I ~~ 
b aktamı aaat 18 Slrlle0 gııı6 
emıodaa barak;ıtle (ZO~ O~ 

1 n ~· nebolu, Gerze, samsu kİı•' ",i 
Glreson , Görele, Va alı r 

Trabzon, Rize, Mapavrl ·"nı r.'f 
iskelelerine azimet ve •~ec''ıll 

lelere uğrayarak avdet 'de ı ~ 
Tafsilat için Sirkeci Uk 1~ KllfkU caddealndc KllÇ n• 

zade Hanındaki acantası 
racaatları. Tel: lst, 3118 ıeıf''' 
TUccarana teshlllt gö5 

NAiM VAPURL.ı\RI 
İZMİR-MERSiN r< ;~ 

ADANA vap0 '.0,cı 
reşrinıe 

~-1 
PERŞEMBE !(unu a : ıt• 

· ıe•1 
sirkeci rihtımından bB J{Oil''~· 
( Çanakkale, lzınlr, ;.n· 

hıı·e, 
Bodrum Rados fet ı f , , ·ne 
talya. Alaiye ve Me:;;AI ıçll' 
rByacakttr. Fazla tıL h80ıo'ii' 
Galarnda Site FraMeı .• ıııo 

rp;1n" ı 2 numarada acente 1 ~ ı 
racaat. Tel. Beyoğlu ıo 

1;f.A I" TAViL ZADE MV5 ~,~ ,, 
ve biraderleri v•:"J(~P''· 

Muntazam Ayvalık , (' 1 
S'e}Hl11 
~ , ,.ı 1 

vaP~.'r~,.,1 
,1 

k.-1nıı • pl 
l ler per,emhe a •' 111~ 

' h >ketle o~ 
rıhtımından arc ,,) 

lıkt:ın iskelelerine ugra< • ,\ı ,. 
1 ın it \" o 1 

cuma günu Et re .1 

Paı~r . e:-1 
lı"a muvasalat ve .. ı8r1 

6 

k ele P·· ' ı\yvalıktan hare e •·ıif· 1, 

d dece• .1 '" lstanbula av et e . f•''O';ııJ 
Mahalli müracaat; Yj~~~tıol • Jİ~ 
biraderler. Telefon 11ıP 

9;;rh9 
VESUL MVDVR: 


