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Telgraf adresi: 
1-ıanbuı, ,\1 11.1 .l\ET· 

idarehane: 
Ankara caddesi, No 100 

l! Telefon numaraları: 

ll J; tanhul, 39" ı-:1912-391 3 
Ouzt tc ıt mutraaya aıt h11s11,lar ırın müdiriyrfe miira(aat rdılmrlidir. 

J.1üddell grfl'n nu(halıır ıo k/J ruştur. Gelen nrak gere l'f'fllmez. 
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Dün gelen ingill:z ani/raf gemisi "queen Ell:zabeth,, :zırhlısı Dolmabahçe iiııilnde 

-----v ıı •ı; asıf Bey 
, 0 de t 
ntol Oplanan be . 

•t; ar lı:onr ynelmılel par 
>ıı, tnurahh eransına iştirak eden 
~.,,~ \rası f ~sa~ızu~ reisi İzmir 

1•r · ııgun Ankaraya 

Bu sabah Cumhuriyet abidesi 
önünde merasim yapılacak 

1 Amiral Cenapları Vilayet knnajfından ayrılı rken 

2 inci sablfenılzd e: 
ı- nıı bahhlcrl 
2- Sr ıı haberler 

3 UncU aablfemlzde: 
ı - 1\ılah li. eme intibalar ı 

2- F.konomi 

4 lncll aahllemlııdeı 
1- Hava rapor• 
t - Felek 
.) Hlt~y e 

Jj ' 
4 uncıi c:rn c "n l:l , R 

' ' 1 'il · "" ıi lllllllllllllll!lltllllllllllllllllllllllllllll 
'1 . , Abone 

Gazetemizde çı k an 
Abone şartları : 

Türkiye Harir 

yazıların hukl\l<.u mahfuzdur 
ı: lıan tarife>i: 
w 

3 oylı/tt 
6 

400 kıı. /i()() kıı. 
750 • 1400 • 

!! ti ıncr :iollhifctle ~anıimı 
;T .5 incı 
~t 4 ünrt1 

25 kır. 
!j() 
b'fl 

12 • 1400 • :!100 !! 2 lhci • 2ilO 

:rw-•h••• A :ıw;:__.u..t;u. .. 

Recep B.in mühiın beyanatı 

Nafia vekili Istar1 
bulda en çok su 

1 i~ile ıneşgtıl oldtı 
1 

; Bütün şehir içinde 
!yapılacak çeşme
llerde bilhassa ha
l midiye suyundan 
istifade edilecek .• 

ELEKTRlK ŞlRKE'fl 
BÜYÜYOR 

/ 

GlJlcllk'te denize indirilmesine mııvalfaklyet hasıl 
olan kıymetli harp gemimiz Yavuz 

Yavuz denize indirildi! 
Yavtıztnı clenize indirilnıesi11de 

hiç bir arLza 'ul\.ua gt·ln1t·ı11İ7. 
l)tİ~r i.ik n1Prasiı11 ~rapılnı ı~tı r 

ANKARA, 12 (Telefonla)
Yavuz dün Gölcükte havuzdan 
denize indirilmiştir. indirme a
rızasız geçmiş ve sabah saat 7 
112 ta batlayan ameliyat (3) te 

ikmal edilmiştir. 
indirme merasimine İştirak e 

den deniz müsteşan Mehmet A 
li Bey bugün Gölcükten Istar.
bula hareket etmiştir. 



' Mtı..Ll\'ET P.\ZAR f3 Tf".ŞRINIEV'f;L 1929 ~. ~ 

- . ı' 4$- Son Habe~lcfl° _Jf. iı"71 L~san bahisleri-7 1 ·1 re HARİÇTEN ALDJGIMIZ HABERLER .JI İngiltere, Filistin üzerdinde~ı 
Kelimede lafzın rolü - Lafız- \; .J mandasını muhafaza e ~~e~iıd:: ;:: 

l Cinde Rusyada Amerikada LONDRA, 12 (A.A) - New-York t:ıı: J?aiı.I'.. M~~deki ! ları bir kelime er ltı·ıaA f oldu. n1u? liyor: Şimdilik ingiliz hükfuneti~in t F~ıst~n ni~::~de oldU~~ lali 
i :L\ ere ye dog" ru? l'eka soruyor giliz mandasının muhafaza mı, yo sa er mı, b' r,{U,.. :tııl: La "'zın pa .. a ile mukayesesi - Lafız hang '\"' -----·- - nu anlamak üzre dün M. Mac Donald'ı ziyaret eden . ır tkar b•1 'c 

" ,_ · 
1 

i fi Hariçteki sefareta- Macdonald dönüyor heyeti murahhasasına mumailey, pek muhteriz ve i~uyasi oradl hadde kadar deyişebllir- ışaretler n vas ı Ceneraller kaçtı cevap vererek İngilterenin şu sı:ada Fi_listinde~ çe~ı~ın~öyle j)ll 

menfi ve mütefavit olmaktır - Bir lafızlı neler hemen cevap Konuşulmıyan hiç bir vahim iğtişaşatın zuhuruna ~adı ?.lacag.ın?an şımdilık 
k l"meleri nasıl anlıyoruz? Nankin hükumeti verecek iş kalmamış tedbire tevessül olunmıyacagını soyıemıştır. 

e l al ' yeniden hazırlanıyor LONDRA, 11. A. A. - Daily Mail LONDRA, 11. A. A. - M. Mac Sulh kongresinin son içtitn8\eı-t1 
Ses ile mananın dimağda en sıkı ( ateş~ •. o~e~i~~ı:~), ;!.dfıo mhar~ NANKİN, 11. A. A. - Milli hükil· i~ .Paris ~uhati_riS bild!~iy~:;a!'!:ı~: Donlad, Vashington dan müfarakat DE·LPHES, 12 (A.A) - Sulh kongres_i bugün ı. 7 ınıııe!lld• ~ 

bir surette birleşmesi lisani hadisenin ne::t) ~·s~i muhaf~za etmiş bulunu- met kıtaatı ile ceneral Fen-Yuh-Siang lı~ ecn~tı:ede ~ ~::?'sefaretinin bol ettiği zaman büyük bir kalabalık t.a b 
5 

~ 
esasını teşkil eder. Fakat bu hadised~ ya ız ırı m kuvvetleri arasında bir harp zuhu- nın.kve ... assa a dık ve mer rafından alkışlanmıştır. mümessillerinin iştirakile kadim Yunan tıyatro . ına ıara f)' 

- ı n mesnedı yoruz. d ·· ·· ·ı · -· anno- şevı reıımıne temamen sa HER ŞEY KONUŞULDU 1·ctı"maını akdetmiştir. Kongre bu içtimada ev.elkı ka:ar
1

. ·~,.,. sesin oynadıgı ro mananı . k1ıa Adbak ismide (dh= y ol uktan runun onune geçı emıyecegı z b 1 b"I ümle anasırdan tat· C ye ,.. ti' 
(desteğı) olmaktan ıbar~ttı~. : 0 

sonra ayak suretine girerek bardak lunuyor. Milli hükQmet, cenera) Fe~.g h~~ ~ ~·Y~~a i~,;:ini taşıyan Rus ha- LONDRA, 11. A. A. - İngiliz ma ..;;imeten ekalliyetleri olan bütün mem~eketlenn eın;.tı:JIS ııı 
doğrudan d~ğrul'.a, ke~:~~ıny~~·ı~: manasına kullanılmakta bulunan.ay· Y"!'- Siang ".' ~n ·~~~ v_e ~~.~~~~; fı"~:~~;, tarafmdan harice talimat tbuaatının istilıbaratına göre Reis mm ınüzaheretile akdedilmiş olan ekallıyetleC" muka.ve a ııı~ 
!arak, seste ısanı. ma _, h . ak ile karışmış ve bu karışıklık liaan belı cenerallerın .en ı sı~ u . .. d ·ı . ti Bu maksatla her ta Hoover ile M. Mac Donald arasında- şabı"h muahedeler akdetmesini ve ekalliyetler nezdinde·rııı· ~ İçtimai kabul ve ıstımal, l,.,.za, 1 angı dan sonuncunun yerine başka sözler aleyhinde bir suı kasta ıştirak ettık- gofn be~ı mışe r.b ame teblig- olunmuş ki müzakerat esnasında tahdidi t~s- .. d al ları ı~ 'J:I· di 

tm. ise lifız ya nız 
0 

k ı· ı · · · t k'f dilmelerini emret ra a ırer c va n Jilıattan irki karakrılıg· ına kadar İn- oldukları milletin ekseriyetle ahenk ıçın e ç ışına . kabili t<"' manayı t~v e. ış alınmasile kaldırılmıştır. (Bu e ım7 e~ı ıçın ev ı .. e - . ki bunun ilıtiva ettiği 24 süale bü • • • b" k C"Ctı mananın ışareti olur. . . . dan tekrar bı- rruş fakat bu ıkı ceneral kaçmaga tur ur- giliz . Amerikan münasebatını alaka- paganda yapılmasını mutazammın ır aC"aC" su Lafzı": lisa!'da. vaziyeti ~aranın !~~s;r:d~~~:"!ev~::'aan edebiyatımıza mu~affa~ olmuştur. ~~di, .Feng • ~ün ~e:aret tv7 ~:;sol~:~:~• v':::::eğe dar eden bütün meseleler tetkik olun miştir. Kongre dağılmıştır. ••.,de' 
iktisattaki vazıyetıne benzer. aranın ekl· le ııimüıtir). Yuh . Sıang kuvvetlerının hüknm_et arı saa ıç B e. f t k neticesin- muştur. Bu meseleler M. Mac Donald A k . Avrupay& gOı• yapılmasına hızmet eden madde . kıy- eyılebi 

1

~timizın bundan evelki saf· kıtaatı üzerine yürümekte o!dugu mecbu~durlar .. u ısın ~arından yüz m avdetinden sonra yeniden başlıya- n aranın ımarı 
metını tayin ettirmez. Bronz, nıke~. 1 h da xruh" tan cismaninin muka- bildiriliyor. Bu kuvvetlerin hedefi de Palarıs sefaretıı mı emur. tahınin C· cak olan muhaver··- zemin teşkil C• l • ı k t Jebe d 

ki" t ara ıçın asın • · ··k· · ku de tmış•nın az o unacag• d · Filin1e alın2c iş er: rı ece 8 1' gümıiş ve ya sa ece !'' P . .. .. bili olan rulı.ani, orevba• dan revbanı Hankov dur. Nankin hu umetı · . . kur sefaretteki evra- ecektir. ,... 

ancak bır mesnet vuıfesıru g~u~. (=latif) söderi, imlanın ilcaaiyle, ~andanları ~illi hükftınetin dava.sına ;!!m:~:~r .• ~~rafından tetkik edil .At..•u-i•C-da ve bir koınİsyon ANKARA,12 . (Telefon~ ııi~ Bır şatranç oyununun ~flanna d Y her ikisi ruhani okunmağa başladık- hıyanet etmış olan Feng · Yuh -Sıang k .. ı1 ·ıe Moskovaya gön- • rilı, Coğrafya, Kimya, Fız. deril~ 
met ~eren ımallerine .h_ızme~ .e in tan sonra, artık hiç bir edip bu keli- kıtaatma kartı büyük bir tenkil ~~ me. u~re. yyare ı ı i nakli enin in- bu••yu .. /... za Ç.er 1 ANKARA, 12. (Telefonla) - Mem ye tahsili için Avrupaya göo tel" 
tahta, kemik ve ya fıl~lfl ~eğilddır. Ç· meyi latif ve güzel manasiyle kullan- veti hazırlanmakta olduğunu teblig dtiherılmb ıştır .. kBulvas t~p ev~kın yol- K J • leketin imar işlerini fili~e almak Ü· lisemezunları~m evra~nıntıııi~~· 
tımai kabul o kıymetı tayın e er. etmi tir a ına saı 0 an se . ka zre müracaat eden Amerıkan kumpa- b' · tı taayyun e 

- il tabiat itibariyle, maz olmuştur. . § • ME.SI da başka ellere geçmesınden kor " J . ıtmış ve ne ce J tJO ' Llfız e malerdnaır' Onların diınag· da Farisi bazubent ve paıban kelımc- RUSLARIN MUHAKE . rekanın bu endişesidir. Nadir Hanın muva - nyasının yapacağr !ilimleri tayın ve Avrupaya bu suretle !., .. J>f 
>yrı ayrı .~ey · b" · sc- !eri de lisanımızda aynı pazvant ke- MOSKOVA, 12. A. A. - Harbın- • MOSKOVA il. A. A. _Tas A- tespit için Cevat Rüştü, maariften İs- muhtelif Jiselerind~n 9, .An.,. bir<',: bır'e,mesı ve ondan-ta ır caız k a d b"ld' ·ı· M"'ddei umum! Sv • . "akigeti ve Amanul- mail Hakkı, Dahiliyeden Cevat Şa- Edirne ve Bursa liselerındeO ,.,ıer~ • ' ""'·ı asilerinin (sizlerin) limeııine müncer oldu tan .. sonra, m... en ı ırı ıyor: . u ı·ansr bildiriyor: Gazeteler, gayrı ~s: /' fendi go··nderilecektı"r. Bu tal••b·e·ıl' lısan vahı ..... Y d f sevkıyle ol· nalan da karışmıt ve bugun bu soz vyet konsoloshanesıne yapılan başkın keri tayyarecilik idare meclisi reısı l h H t/ • hap, Nafiadan Nazir beylerden mü- ti r .. 
husule gelme.ıbtea~ u un. biyle Ji. t yalnız gecebekçiıi manasiyle kullanıl esnasında tevkif edilen 38 Rus hak- M Baranov un beyanatını neşret- 8 Bzre erl rekkep bir komisyon teşkil edilmi' gönderilecekleri memleke e 
muştur. Vkie ta ıat arının ıca ı birlbi- makta bulunmuıtur. kındaki iddia namesini okumuş, bun: m~ktedir M Baranov bu beyanatında LONDRA, 12. A. A. - Daily Ma- olup tetkikata yakında başlanacaktır. taayyün etmemiştir. •.,ASI sanın bu ı unsuru ayrı ayr , · ·ki ı · t ı n ba•lıca cürümlerı · · h d d il t · N di hanın karargahın- C h ·yet bavramı SATRANÇ MUSAB~·- S'· nden mustekil olarak, deyişmeye 1 Görülüyor ki, ses deyişmesı ı ara ışna o un~. .. • Fransız tayyareci Costes un u u u gaze esı a r Uffi Ufl CELONE 12 A A ~ 11 rı b d O le ki bazan lafız deyi§tiği kelimenin 11ifızlarını birbirine yaklaş- saymıştır. Bu curumler meya.;'~da geçmek için Çita mmtakai memnua- dan şu telgrafı almıştır: Kabil şehri ne!Bm~~I satranç ' mUsaba~sııı"'ıı ",ı 
ta 

1

• ır_ Y d · ez hazan da mana ' tırdığı zaman, lisan onları manada Moskova tarafında'.' F~ng • • 51 üzerinde uçmuş olmasından ve Nadir hanın mayetindeki efradiaske- ANKARA, 12 (Telefonla) - ıanJ<• hal~e ~rn~aı:tf::,. 'deyişmez. Her ' dahi karıştırarak tek bi~ söz ~aline Sia.ng m him.are edilmesı de vardır. mumaileyhin tayyaresini Çin bükü- riye tarafından yapılan gayet mahi- Cumhuriyet bayramı merasimini ha- t'i neticesi şudur: Kazab k coU'()I deyıştıg ti"' zaman da birinin deyiş ' getirir. Bu hadiseye daır her lisanda Mudaf~a vekil.ı .~a 27 Ağ~.sto.sta metine satmak niyetinde bulunduğu rane harekat neticesinde sukut etmiş zırlamak üzre bugün (dün) bir ko- çuk Tartakover 11 buçu ç~~ . ıkısı. detykı~ ~ıı deyi·mes~den ileri gel- misaller bulmak mümkündür: müddet umumılıgtn evrakı muspıtbe· hakkındaki haberden dolayı mütees- ve fuzuli olarak emir Habibullah na·· misyon teşkil edildi. Teşrinievelin Monticelli ile Rey sekize bU rııiı'f 
mesı 

0 

e mu 
9 

• 1 ı· · · tan · cut olmamasından dolayı u · · mrru takınan serseri Beçe Saki firara 20 sinde tiribünlerin inşasına başla- mayo sekiz, Yateş 7 buç~k, 5',ıi deg· ildır Mesela alçak kelimesı, Fransızcada atınce cnspuı • nın mev . . 1 . 1 sif olduğunu söylemıştır. ff . . k hik .
1 

Vill ded edişer · mış h d · · d "i halde eskiden decrcpi (=sıvası dökülmüş) ve la- davayı kabulden ımtına ey eıruş 0 • BOYOK BiR FABRiKA mecbur edilmiştir. Bu muza erıyetı naca tır. nsc ı e ar oy 
~e~çe 1d· er_ış~:e::zi" ma;asını ka-' lince decrepituı ( - ihtiyar, zabun) duğunu ve isnadatın ~uı_ıhasıran z~- MOSKOVA, ll. A. A. _ Döneç müteakip Nadir han bütün Afganlı- Meclis önündeki caddenin tanzimi pmışlardır. ır~I~ ~

17

t 
0

• u;u 1m":.letin sahibine dela- ldan decrepit kelimeleri yavaş yavaş bıtanın hafi ~osyasına ıştınat eylemış havzasmda Kramatorsk da 75 milyon !ara hitaben bir beyanname neşrede- bitmiştir. Yarın akşam cadde Ema- ISPANYOL PARAS ..ıl 
iete e~~;ke~r =~• mezmum ahlak ile halkın istimalinde aynı manayı kazan o!duğunu v_e ışnadatm ".'u'.'hasıraı;ı_~a ruble kıymetinde yeni bir maden fa. rek bunda Afganistana sahip ve ha- net tarafından yıkanacaktır. KIYME.TI r!ıP.f. 
vasıflaruruş ~!anları göstermektedir. ! mıştır. bıtanın hafı. d?syasına ıstınat he~tıgın brikasının temel taşı atılmıştır. İn- kim kesildiğini bildirdikten sonra.~~- ANİKHASRAAN A1B2İD(İTNelBefEo~a) _ me~~D:ıeçT~ A.t!;,.eııııil~~~;oı'Jıl Eski.den bır baba oğluna "alr~k ol" Bunun gibi, son zamanlarda lisa· isbat ey.le~ıştır._ Bu d?s~a ma eme- şaat 3 sene devanı edecektir. hail efradını muntazam ve kanunı ır • )ı:o"" 

r- ' ek" k r t d bile edilmemıştir YA hükGmetin tesisine kadar her türlü Lehistanda tahkikatta bulunmak Ye sasını tetkik etmi' ve bi~ . "' r diye nasihat ederken şimdi b.unun .. a .. k· nımız. a giren 'tebellür etm,, . e ı-;, ye eRAv ıNSIZ TAYYARE.CILERI INGILTERE ·RUS . . k t' ihd k rınl§tır· . ııi 
sine: '"Sakın alçak olma" diye oyut mesı yavaş yavaş manada, belırmek F . ARASINDA muhasamat ve, mücadelittan ıçtına- Pozan panayırınr ziyaret etme üz: ye ı asma ara~ ve .. ··rıiiO il f ·~ 
veriyor. Sabıt kalan lafza zaman da- flliyle karışmıştır. . . . . LONDRA, 12. ~· A. - Costea ıl~ MOSKOVA, ll. A. !"· -. Halk ba davet eylemiştir. Nadir Han yarın re giden ziraat müsteşarı İhsan Ahı İspanya banka~ı dırektoru ·gııer•! il' 
hı.lı"nde hu kadar büyük bir deyişme- Bilakis ses deyışmesıyle hır keli- B.ello.nte namın~akı Fransız .tayyareıl komiserleri meclisi İngıltere ıle Ru- Ki.bile dahil olacaktır. din B. on güne kadar avdet edecek· sını kabul etmış ve M. Fid·ırııel' 

1 h ta k 1 Harbıne v~s k AFGAN TACI KiMiN? tı·r. mütehassıs sifatile tayin e 1 ye uğrayan manadan hiç bir şey geç-,meden iki muhtelif şekil.husule gele- cı erın ava .. rı ıy e. . dirmek sya arasında imza edilecek müza era- • 
memiştir. Bir kiğıt paranın rayici, cek olursa manada da hır farklaşma olduklarını Ro>'.ter Aıansı bil r ta ait usul hakkındakl protokolu tas- LONDRA, 12. A. A. - Daily Mai TAVUKÇULUK KONGRESİ klifinde bulu~'!'u'4tr." • 

1 

_.......-.,

1 kağıdının maddi mahiyetine dokun- hasıl olur, bir yerine ayrı ayrı mana- t~d1:. Tayyarecıler, k bur~daı;ı ~a;.a. dik etmiştir. 1 in Peşaverden aldığı bir telgrafa gö ANKARA, 12 (Telefonla) - D }fu diVl:lV 
-nadan, deyişebildiği gibi kelimede 1ı iki kelime vücut b~lur. . . . gunu Mukdene uçma myetın e ır re Nadir han Afgan taht ve tacını e- Beynelmilel tavukçuluk cemiyeti a- aru nun 
•le lafız sabit kaldığı halde mana de- Fransızcanın chaır! kelim.es• ~ !er. Japongada le geçirmek arzusunu izhar etmemek zalığma İktısat vekaleti neşriyat mü kata!' 
yişebilir. teleffıiz modasiyle chaise şeklıne gır- tedir. Mumaileyhin böyle bir emeli ol- dürü Cevat Rüştü B. intihap olun- Dün toplandı ve 

Diğer taraftanu, meseıa "ölük", miş, ~n.da~ "'.'n'.~ m.anaı.a~ı da ayrıla- .._._ __ yada Amerikaya karşı madığı tehakkuk ederse halen Roma- muştur. di 
•elik• kelimeleri manalarını hiç de- rak birı kür11 digen adi 11kemle ma- - da bulunan Amanullah ın kariben Af- MAARİF VEKJLİ )arım ver . • J 
yiştirmeden "ölü" ve •el» olabilmiş- naaına iki kelime türemiştir. Kutup seyahati kalıyor Bir ıtilaf akdine ganistana dönmesi mühtemeldir. ANKARA, 12 (Telefonla) Darülfünun divanı dUıı '°~ 
tir. Akciyer manasında olan "öpke - Türkçede de buna dair misal bul- BERLİN. 11. A. A. - Zepplin ba- Af o-an vekayii Maarif vekilinin önümüzdeki. hafta ve alqam ... t 111,30 • Jıadar. ıiiJ; ·. 
öyke" nin hiddet manasile "öfke" mak güç değildir: cihaz ve çeyiz jsim lonu mürettebatının ekserisi kutba ÇpJ.ışıhyor b içinde An~araya avdet etmesı bek- devam etmi§tir. Bu içtima• .b~. lı olm1sı da ayn ayrı takipedilmi§ bi- leri bir telelfüz farkile hasıl olmuş k lenınektedır. külteler rüesası iştirak etııl:'f ~ ~ 

.. 

l rer inkifaf neticeıidir. iki canlı kelimedir; biri fenni lisanda sefer yapılması aleyhinde bulunmuş- LONDRA, 11. A. A. - To Y Şehrimizdeki Afgan- YENİ BÜTÇELER, madan sonra kendisile göcUJ~~ 
Bazı kelimelerin: kapu - kapı, av- hususi bir va.rife gören filet ve ya a- tur. odan Dail:jl Mail e çekilen bir ANKARA, 12 ('relefonla) muharririmize Darülfünun E , 

c~ ·avcı, bofaz; ~uğa.ı:, ~l~y~: zaya, di.ğeri geli~e ~erilen ev .eşyası- TAMiRAT BANKASI iÇiN telgrafta, .Japon hükfun~t~~in lılar memnun Yeni sene bütçesinin hazırlanma~ına ıet Ömer B. demiıtir ki: Iı''~ ; aglıyamaz, gelmııun · gelmiıın, ı:ıbı na tah11s olunmuştur. Mesel ile ma- BERLİN, 1.1; A. A .. - Be>'.n~In:t.i- beşler konferansında göriışule- pazartesi günü başlanıyor. Varıdat _İlahiyat, Edebiyat, bulı:U ..,ıefl'" 
ikişer tür!U okunabilmesi; ve ya bazı sal va. de aynı yolla teşekkül etmiş !el banka teşkılat heyetı iz~sı ıçın uç k l l h kk da Fran- Kabilin N~dir han ~u"':'e~leri ta·· ı ve masarifat kısmı geçen senenin ay fakültelerinin hürsü ve deci~ 

u 

kimselerin "r" !eri, •g• leci, cb !eri kelimelerdir. senelik bir münavebe usı:ı~u vazetme ce mese e er a ın rafından işga~ Afgan ışlerınm y~nı nıdır. tespit ettik. Salı günü yapa teri" . 
peltek söylediği halde söylediğinin Lisanımızda, eski ismifail sıgasm- ği düşünmek:edir. Tahvılat ve ban- sa,, İtalya. ve ~ a~~a .~rasında bir safhaya gırmekte ?lduğu~u gos- .ANKARA y A GELECEK ikinci içtimada öteki faldilte re~~ 
anla~ılması; m~teli~. §İve!ere ı;~re dan g-k ~eıi düştü~ten s~nra .b.ütünık~ot .. çıka_rmaga mezu.n bankaların miıtekaddım bı~ ıtıl_af ~~cuda ge termektedir. Baha SakileNadir hanın MUTEHASSIS ders ve ldirıülerini tespit edi ~ 
(gelıyor, gellyır, gelur, gelir, gelirim bu partiçıpler. an ıle teşkıl edilir ol- mudurlerı b~ u~ule t_abı olmıyacaktrr. tirıneğe çalıştıgı bıldınlmekte- mücadelesi en ~araretli safh_asını ~~- ANKARA, 12 (Telefonla) arif vekaletine bildire~e~~· .~del". 
gelürüm ... ) ~ibi aynı sığanın iki muştur; fakat lisan eski partiçipleri Bu suretle ılerıd~ ~ığe~ me~leketle- d' bil cıvarında gost~rmekteydı ... ~abı- Ankara'daki garın Yeni şehir pli· mızın yazıldığı ve denildıği gı ~ 
türlü okunabilmesi de lafzın manaya büsbütün atmamış, bazılarını muba- rin de bankaya ıştırakı temın oluna ır. !in Nadir hanın elıne geçmes~ ışın en nında alacağı şekli tetkik ve demir şecek müderrislerle &lakası .,e 
dokunmadan deyişebildiğini göste- llğa sıfatları olarak mühafaza etmiş- bilecektir. Yunan/standa ~ühim kısmını nilıayete erdirmekte- yolları heyeti fenniııesile mü§tere- böyle bir mesele de yoktur· 
ren misallerdır. tir. Şimdi "konuıan, dövüıen, güce- dır. . .. . ken tayin etmek üzre maruf şimen- • Jef 

Mamafi lafzın, manaya dokunmak nen, çekinen" gibi partiçiplerle bera- Tu .. rk - Yunan Son vazıyet uzerıne sabık k~I A- difer mütehassısı profesör Blöm bu Poliste tayın sızın, deyişmesinde de bir hadd var- ber konuıkan, döviiıken, gücengen, Relçikacfa manullah han İtalyan gazetel~rınde günlerde Ankara'ya vasıl olacaktır. 
dır. O sınır &§ıldı&ı gibi Lifız artık çekineen gibi mubalağa sıfatlarimız • • • • intişar eden beya?atında cNadır ha~ Esasen kabul edilmiş olan plinda-
ma!"lanın kuvvetli, aağlam, sarilı işa- ve uırean gibi isimlerimiz vardır. Fransa Reisicümhuru Başmuharrırımızın bana_çok sadık bır zattır. Bu zaforı ki şimendifer vaziyeti profesör Jan-
retı olamamaktadır. Bu tahlilden lisan işaretlerinin mad Ati na gazetelerine kendı hesabına kazanmış olsa bile sen tarafından hu zate havale edil-

Eskiden izafetlerde - inır ve muzaf di unsuru (yani Jafız) hakkında şu BRUXELLES, 11. A. A. - M. ke~disine gücenmem ve Roma s~fa- mişti. Ancak sanayı mahallesi olan lacın sarih mef'ul al), •inde -in lahika neticeyı· rıkarabiliriz: Doumergue, hariciye naza~etinde. M. beyanatı retını memnunıyetle kabul ederım.• kı . . ·ı h 'ta !·'-atı 1 k 1 
' f d f e 1 . . sım ıçın verı en arı ma u.m arı u lanı~rdı. Bir •.aman. sonra i- Lafızların belli başlı vasfı şu ve ya Himans tara ın an şere ıne v rı en Demıştır. 1 ld ğ d •• ki' t r 

afet! d ki ( ) d ög-ıe ziyafetinde hazır bulunmuştur. Atina, 12 (Aneksartitos) - Bey- Ş h . . d k" A ull h H t }'an ış o u un an p ... n şe ı op a· 
z er_ e. ?g . s~11 eyışerek. (nJ bu surette olmak değildir, ancak bi- nelmı'lel sulh kongresinde T!irkiye- e rınuz de. ıh man a anffa· ğa uymamaktadır. Profesör Jansen olunca ıkı h~.lin lahıkası seste bırlcş- ribirleriyle karışmayacak surette ol- Bu ziyafete kıra!, dük de Brabant, raftarları Na ır anın son muva a- f d 

1
• 'd tan . . 

mış oldu. Mufret muhataba muza! maktır, yani biribirlerinden farklı kont de Flandre, ~ .. Briand ~a~ay e~- yi temsil etıni~ olan Siirt mebusu kıyetini sevinçle karşılamaktadırlar. t~ra m an p anın yem en . ·~~ı-lah k d 1 k• ı t k t t B M h t B buradan hareketı'nden B nl d A a ilah h ı t t nın en esaslı noktası gar vazıyetının ı ası a aynı sese müncer olmuş mütefavit) olmaktır. anr ve nazır ar ış ıra e m.ış ır. ır a mu . u ar an m nu ana emas a . . _ be h d k b 1 d B 
h d k 1 1 ·1 yaptıg·ı beyan tta · .. · h · · · tespıtı oldugundan y u e va ıt u unuyor u. unun neticesi olarak B h . . . t . . müddet sonra şe remanetın e ra eve gazetecı ere a bulunan bır zat dun bır mu arrırınu- .. 

1 
k . . f .. BI"" • 

lisanda birkaç işaret • imlada ng mu- madd~ :"::ur1:'.,nf;~ '~:'.!,~::. •:e~~~ ve prensler hazır olduğu ha~de icra muallak meselelerin halli için Yuna- ze demıN'ştidrkih: K ·b·ı· . t' d dı ~~;;~~ ~·n~ra!yç~ng~;::,::rNaf~,:'1 :e~ 
halaza olunınakla beraber . konuş. ı- alfabe · t şkil d h fi . kil edilen mutantan kabul resmınde M. nistanın Cemiyeti Akvama müraca- c- a ır anın a ı ı ıs ır a • . . ..d.. . t' f mad b 

.. b. . k a yı e e en ar erın şe ·ı il h . . lh at edeceg-ı"ne bu meselerin dog·rudan mukadder olan kat'ı· galebenın· ilk saf kiletı ve. ımar mu urıye ı tara ın-a ırı ırıne arışmış manaya in- 1 · t · 1 ilıf 'di . b Doumergue e şc remını su ve se-
tikal güçleşmiş oldu. Bu~un üzerine erıt ~m~~y e kl.;rarı . r; yanıd hve • lametin temini hususunda ateşin bir doğruya müzakere suretile halli hasıdır. Afgan milleti, kendini terak- dan tercıh olunmuştur. 
lisanın bu ariza ya bir çare aradıgı· nı Yb~ .~r ınıbn tşe ıket sesBı ~ra~ın ha f'.ç: arzu besliyen ve harbi imkan haricine müreccah olduğunu ve mevcut ihti- ki ve teceddüt düşmanlarının elinden TRAKY ADA Y ACMURLAR 

Yeni m erket 

memurları şJ 
Kasını paşa merkez nıelll~ı ~ 

rü bey Pangaltr, Taksim rne' rııel eP' 
muruMacit bey Fener, F~ne:e fi f 
memuru Saffet bey Taksiıll t )ı<~ 
köy merkez memuru Abnı~11~ıı Kasım paşa merkez memur 
tayin edilmİflerdir. 

Hindenbug zırhl•5:ı1, 
Haber aldıtımıza göre l.'ı-::. ~ 

son zamanlarda en son aıst J,,ıif' 
inşa ettikleri Hindenburg ı 

e b 
··t · ·m1 · ' ır munasc e yo ur. ırısı t ar ı- . . ·· · h ·· 1.. • f l"k ·t olup kat'iyeıı sı·yas· !be k kt A JI h h EDİRNE 12 A A Dün a'-a v ası ıın e.r~ ~rih mcf'uUcrine ni: çıkarmak ıçın m~essır er ttır u t~t: la at em a e aı ı c tte urtaraca ır. manu a a- • · · · - -~ -

ma.hsus olan .• ı l&lukaııru muzaf isim birlere iştirake amede bulunan ı!a bir mahiyeti haiz olmadıklannı ve na isnat edilerek İtalyan &azetelerin- mdan beri büt.ün Traky~ kö!lüsünün le~ın. de .. "'.'rıh mef'ullerine teşmil et- muhtelif şekillerde yazabilir. El- millet arasındaki dostlukt~n heyecan tarafeynin hüsnü niyeti sayesinde de çıkan beyanatın mumaileyhe ait ayalardan berı bekledıklerı bereke- S b ? 
tıgını goruyoruz. Artık 0 zamandan verir ki şekli b, d, f .. · ve ya diğer lı bir lisanla bahsetmişlerdır. M. Dou kabili hal olduğunu söylemiştir. olabilmesini kabul görmüyoruz. Çün- tli yağmurlar düşmektedir. e e p 0 ~ lllıfl 
sonra. ·şairler bir müddet daha, vez. bir harfin şekliyle karışmasın. O hal- mergue ile kral, prensesler ve pren- Atina, 12 (Aneksar~itos) - Bura- kü Afganm teceddütperver kralının, KESTANBOLU DEKOVILl BiTTi f1 I' 
nın .~aruretiyle sözün (=aözünü) ı.a. de harflerin kıymeti ancak menfi ve sler ile M. Briand balkona çıkmışlar da toplanan beynelmılel sulh kong- milletinin başında bulunmaktan fera- EDİRNE, 12. A. A. - Edirne vi- J stanbulun kar~ •.fjl~ ~ernın ( kalemini).. demekte ber mütefavittir; yani her harfin şekli i- ve halkın hararetli alkışlarile karşı- !resi divanı riyaseti oradaki sulh- gat ederek Roma sefaretile istifa et- !ayeti idarei hususiyeıine tevdi edi- kalması sebebi (P 

kında şehrimize gelecektir· 

e.vam ol.sa da, her kes sözünü, kale- çin elzem olan batka harflerin şekli !anmışlardır. Bu esnada çanlar çalın- perver Cemiyetler ve ric~li siyasiye mesi hem kabil değildir, hem de doğ- len Kestanbolu dekovil hattı temamen 
mını.. dıyecek; lisan, bu suretle isa- gibi olmamak, onlardan farklı olmak- mış askeri müzikalar terennüm et- ile temas için Istanbul ıle Sofyayı ru olamaz.• ikmil edilmiştir. Hattın resmi kilfB- ediliyor ..,,i~.~ 
rete arız ohn sakatlığı tamır etmit o- tır. miştir. ziyarete karar vermiştir. RUSLARIN FlKRI dı dün vali Emin bey tarafından ya- 'da eJe•·,·w lacaktır. Kelimelerde dahi maddi unsurun KRAL ŞEREFiNE Kongre son içtimamı tarihi Del- MOSKOVA, 12. A. A. - Nadir pılmıştrr. Ana şimendifer hattından Geçenlerde Iatanbul ıcesilo 1 •~r Llf~ı'.' u.ğ~adığı deyıımeden iki i- (lifzın) kıymeti ayniyle böyle, menfi fos mekiİnde aktetmiştir. haıun Ki.bili işgalinden bahıeden İz- maden istasyonu tesmiye edilen yer- reyanının umumiyetle 1<trl~ f şaret b!rı bırın. e karışacak olursa ar- ve mütefavittir. BRUXELLES, 

12
' A. Ah. - · Md · İT" AF OLACAK MI? vestia gazetesi bu muvaffakiyetin e- den Kestanboluya oradan da maden yazmı•tık. Bu hususta el• biı:' tık ı f ı Doumergue, Fransız sefaret anesın e '""' • 

115 .k.
0

! a ".·ar ışaretlik vuifelerını· ıa·- * * * Atina, 12 (Aneksartitos) - M. saslı veya muvakkat oldug· unu hadisa ocaklanna kadar giden bu hattın res keti Müdürü M. Hansııe .~ı Yı · kral ailesi şerefine bir ziyafet v~r- .ıJ• 
. ıy e gorcmez olurlar. Lisan ekse- Mamalı' lisanda ıa·fızları bır' olan · • · ka Venizelos ve Mihalakopulos Türki- tm ilerde göstereceg·ini söyliyor ve mi Küudında Edime ve Uzunköprü- maUlmatı venniıtir: •• •.:,JI rıya ont d b" · · h miştir. Bu ziyafeti aamımı rcsmı - -r-

929 

.,.. ,. 
ar an. ırını aiti her ikisini kelimeler çoktur: yenin iti!U taraftarı olduğuna kani diyor ki: Diğer taraftan Nadir hanın den gelen hükGmet erkanı, meb'uslar - "10 Te•rinievel 1 -•~1 • .r atarak y ı b k bul takip etmiştir. ~ 

0 

da ....- fi"' 
er enne aş alanru almağa Kırk (sayı), kırk (emir); dirler. Amanullah hana kar§ı alacağı vazi- memurin ve civar köyler halkı hazır gelen inkıta saat 18,3 . ahtal' ıflııf 

mecbur olur. Mesela: an isminden Kara <!•im). kara (sıfat); BÜYÜK BiR HIRSIZLIK Bu kanaatları Siirt mebusu Malı- yet henüz temanıen maUlm olmadığı bulunmuılardır. Evelce bu civarda vukua gelen bir kaza SıluciP ol,,)(<' başka, arık, arr; sıfatları, ve onlardan yana $ı_s. mf.). yana (f. il.); MARS!LYA, 12. A. A. - Birse- mut B. ne :tiı:. Mihalakopulos arasın gibi Afganistanın dahil! ve harici si- yaşıyan köylü mahşullitmı pazara çı- kasının tevakkufunll; "'·nil1 Jı•~~ Y?Pılan anlanak, •nimak mastarlart Kız (ısım), kız (emir); yahat ajentasına ait antrepolardan da dün vüku bulan mülakattan sonra yasetinde takip edeceği hattı harek karamaz ve.dun fiatlarla tüccara aat- tur. Bir ihtiyat makın•"..,ı iO ~· l bırıbirlerin~ 0 

ka?ar yakın bulunu- Koru (isim). koru (emir); vs.vs. birine bir kaç hırsız girmiş ve_ bir me kespi kuvvet etmiştir. te henüz tevazzuh etmif değildir. Ma mağa mecbur olurken bu gün bu hat te vaz'ı aayesinde uınU 
0 

01
3 

ııi'"' 
yurlar kı lısan, nıhayet, "zayıf" cııe- Fakat bu gibi bir lafızlı kelimele- hraceye mahsus sandıklan yagma et- YUNAN MECLISf MEB'USANI mafi, Nadir Han milliyetperver unsu- sayesinde istedikleri gibi ve istedik- manevrelere muktezi zan;: rııiiıt' 1,r' m;zo. «z~yıflam.akt, «semizl•nmek> ri cümle dahilinde asla karıştırmayız. miştir. Çalınan eşyanın büyük bir LONORA, 11. A. A. - Atinadan ra mensup olduğundan Afganistanın !eri yere nakletmek imlıJ.nını bulmuş çeyrek saate tahdit etın•ınalı3lljı1e' ~'at ve fııllerını onlara tercihen 1ca. I Çünkü lii.fızları benzeyen bu çiftler- kıymeti olduğu söylen.i~or. gelen bir telgrafta, Yunan parlamen- birliğine ve iştikliline çalışacaktır. !ardır. Hattın itmamı üzerine Kestan olmuştur. Mamafi, bazı de it' •3,,~1 f~.

1 

~dıyor: Bun.tarla beraber arınmak 1 den her biri ayrı bir lakırdı bölüğüne HiNDiSTAN YAL Si GiDiYOR tosunun Teşrinisaninin 1 S inde açıla- İzvestia Afganistanda dahill har- bolu ve Karaburcik maden ocakları cereyan ancak saat .~z d .. ı i''·t<"'ı 
h'; 

1 

h e.:•kıyor, .'•.tımali seyrekleşiyor,! ait olduğu için nahvi mevkii ayndır. MARSİLYA, 11. A. A. - Hindi•- cağı bildiril.mektedir. plerin kanlı neticelerini nazarı itiba- faaliyete geçmit bulunuyorlar. bilmiştir. Gece ve gun 

1

;.'{!11 b
1 1 ç k u mune gırıyor; hele bir zaman 1 Bununla tereddütsüz manalarına in- tan umumi valisi lord İrvin Bombaya la d re alarak irticaa ve mollalara ~ PiREDE ŞiDDETLi FIRTINA devanı edilen tamirat e .,

3

1 
nar azbanmr.ş ~lduğu şiıa bulmak ma- tikal edilir. . . gitmek üzre vapura binmittir. Yunos . vya a şiddetle m. ücade. le. ed.ecek v. e GQhis-_ AT!NA, 12. A. A. - Atina ve Pi- tir. pek ' 1',,ııJ'· asını usbutun ka b d" B b ·b· k 2. · - ili ti ı deP .re (I' 

ff . . Y e ıyor. azan u gı ı elımelerın tefrıki- KAR YACMACA BAŞLADI tan eka ye erını temın eylıyecek bir rede zuhur eden bir fırtına esnasın- Şirket bu hadise er 
1
,o ,

1

di 501,;~;m".:~sallcr ;.. .. . ne aksan (vurgu) da hizmet eder: ile anlas~J~alı~ır. Bu d~ anca.k işaret BELGRAT, ıı. A. A. _ Hırva- hülr:tlm~tin ancak istikrar bulacağını da yağan tiddetli yağmurlar büyük müteessif oldu~~nu h~reı11•. "'11,rı~ •or~ ak ( s~r.!::ult~ ıle.etnınek), .. Güldu (gulmek) ten, güldü (giil !erin binbırlerınd7n. mut~favıt olma- tistan sahilinde &ayet şiddetli bir fır- kaydediyor. hasarata sebep olmuştur. dand d~>'.' ahalı; ';'uyeni t•'.;:8ı•'f~ şerek sormak. soru; ~~Ilerı de deyi- 1 ıdı); . . . . . siyi~, lafız~~n~.n ı~de bır karışma- tına h!iküm ıümıektedir. Telgraf ve VERGiLERDE TENZiLAT REŞİT SAFFET BEY e arzı ıtızar eye· § gıı ~ır 
haline ;:-elince, muza:ide::'::k • soraro Sçm~ (emır, ~en~ı), ıç~e (ısım).· ması!le .mum~dur. telefon muhabereleri kcailmittir. Bir PARİS, 11. A. A. _ Meb'usan MOSKOVA, 12 (A.A) - Reşit kariben -takriben ondfrnesi el•, Iı'~ 
tun şekillcrı biribırlerine k=şk~ ~~-ı .. cm::.?y~e e~~!''r~ır ;an ;.t say~an, B~ lafız!~ k:~~le~ e:~·~ ~as- çok yerlere külliyetli surette kar yaf meclisi miliye encümeni bu gece to- Saffet bey buraya gelmit ve ecnebi da- işletmeğe vaz .e ~iye J<aM,b'ıı, s~n da, bunun iızerine b. nş . ·•· 'I . u. gı ı a ız rı • ır kel~nıe- , fı . cınas san atı gı ı. . e . 1:.1": en dıfı bildiriliyor. planacak vergilerde tenzilit a mak memleketlerle hırat münasebat ce- itasına, mutat ve şı~ erıiP "cıııtıı<'ı 
lcim:irmck filinin . !" • 

1

~ taraftan erı aynı cu~e ve ya kıta dahılınde lısan onları atar, yerlerıne bırıbırle- OSKOPTE DE KAR ümidin olup olmad ğ t t~ d mi yetinin mümessilleri tarafından disine devairi res~ıy ti'1İ c< ,, 
diriyor, diğer tara':t:::;aı~~ı :~~etlen,~~la::::::ı~:~!ı~~nsöz oyunu i~i. cinden mütefavit sarilı, vuıh başka BELGRA1', 12. A. A. - tJaküp :lrtir. Enc!imenin ~e enazme .;_ istikbal olunmuştur. Reşit Saffet B. muhte_re~enin f~ı~~~· JI 
m., mas tarı bir ek ıle ıoru k tlan- • tikaf için çok k ilı" ma~~ys';;: ~~; ışaretler alır. havalisine mebzul surette kar yağ- Cheron un ittima etmesi muhtemel- Moskovada iki hafta kaldıktan son- olan, ıntızanıı plltJll tı.1J" tamıre çalışıyor ş mad. sure- dikk f ere z ın * * * mNtır dir. ra Leningrada gidecektir. T rkos borusu d~ . 
•<>ra içjyordu) dan ziya~; ı( C.ora at sarına mecbur kalır; bu ise Lisan i~lerinde son der~~e.dik~t ·--• · BOYOK SANATKAR HASTA ROMANYA KABiNESi ÇEKİLDi e. . .. nü cİ"ar"'ı,ı y 
•<>ruya ıçıyordu) ve ya (ı soruya !,onuşmanm esaslı vasfına muhalif olunacak b~r nokta. da bınbırlerıne MEKSIKADA IŞYAN MI •• ? ROMA, 11. A. A. - El evm 81 BOKREŞ, 12. A. A. -Yeni naip Diın akşam ı;:n;ıın~tıanı•Ş ,,cuı ~ 
müre içiyordu) deniyor. oruya •o- bir şeydir. Lisan denilen konuşmak çok yakın ııaret~~krınl kull~nılb'!'1~aar, d LONIDRAlı.,bel 1.1 A. Aö. - Maedb11rıı- ya•ında olan meıhur piyaıJ'st Vila- intilıabı dolayisile kabine istifa et· borularından bırıhpaJ!c!ert su> 

E l . dT . sistemi dahilinde işaretler süratle yazının ve ya mu a emenın ır Cın&I an ıe en a r ere 1 re, or a ye- . •. . . N" b t r .. tif k L 1 bulun bir çok ma 
ts ~ı 'b~ ı~ızde • şüphesiz zama. dü~ünmeksizin, 'uursuz bir surett; silsilesine benzetilmemesidir. niden bir i•yan çıkacafını gösteren dımı~ Pa~h~~~·ın ağır surette hasta mıştır. ıya e mec ısı ıs ayı a u . nın a rı ı ı e husule gelmiş • ot kOJlla:ulauilmeli, mana derhal vuzuh AHMET CEVAT emareler çoğalmtktaıfır. oldugu bıldinliyor etmemıştır. mıştır. 
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"konomi 
Cihan ban ası ne oldu? 

leı·de: 

Bile bile lades! .. 
l· N. 7amr.amesıni lıazırlı.ı-an (Teşkilat komitesi ı Badenba
•nde · · h'km · h k 'tı ıçtımalarına devam ediyor. Bankanın tesıs ı etı a -

~: t,d:ıl;.i ~ikir değiştiği için, müzakereler yavaş gidiyor. 
Degışen fikir nedir? 

Milte/errik H. 

Diş tabipleri 
Istanbulda dört yüzden 

fazladır 

Mübadelede 

Dünkü 
içtima 

Emanette 

Son çare 
Zorla varmadım ya, 
almıyaydı efendim ... 

.ı- ıar . Iptidada banka sade tamiratın tediyesi i~indi. Almanlar~ 
~': ~µlere, galiplerin de Amerikaya ödeyeceklerı borçlarda (y~dı 
ı)l 'Ctıı~. olmaktı. Onun için başlangıçta bu bankaya (Bank of ın-
~· tı?nal settelements) dendi. 

Seyrüsefer işleri 
layihası vekalete 

gönderildi 

-- ---·--·· 
Markemeye girmeden, geçimsizliklerinin sebebini, kendi ağız

larından bütün safahatile dinliyorum. Erkek, genç, güzel, fakat 
biraz safdil. Kadınsa inadına şeytan. Gözleri "''elfecrin okuyor. 

( 

Jtaı Şımdi banka, banknot çıkaran bankaların üstünde bir (b~ 
ba.ıı':'.' kooperationu) oluyor. Şamil vazifesi de şu bulunuyor kı, 
~·a, cıhan ticaretine hizmet edecek, ihracatları arttıracak, 
&ı; ,bıyoların düzelmesine yarayacak, altın arbitrajı }'.apacaktır. 

Evelki gün diş tabiplerinin top· 
!andıklarını dün yazmıştık. 

Bu içtimaa 80 azanın i~tirak etti
ği haber veriliyordu. 

Seyrüsefer işlerinin iştahı hakkında 
tanzim edilen layıha kanuniye be rayı 
tetkik Dahiliye vekaletine gönderil· 
miştir. 1 .. 5.yıha Meclisin bu devresin
de çıkardacaktir. Yeni kanun cerai
mi takip ve cezaları tatbik hususun· 
da seyrüsefer memurlarına vasi sc
Iahiyet vermektedir. Otomobil ka•a
ları ve taksi hilelerinin önüne geçil
mesi için esarlı tedbirler alınmı~tır. 

Erkek asabi adımlarla koridoru arşınlıyor, kadın kapının ya
nnıda, masumane boynunu bükmüş duruyordu. Meger atışmak 
için küçük bir vesile bekliyorlarmış. 

•Cbepten bankaya (Notbank Cooperation) adı venliyor. 
t'lek L.ehte'. aleyhte söylene~ çok .şeye rağmen, cihan banka~ı 
tor• .kuı edıyor. Nazari, mali tetkiklerden sonra tahakk~k edı
"iiı"ı, bu banka dünyanın en nüfuzlu bankası olacak, belkı teda-

eden bütün dünya paralarını tevhit dahi edebilecektir. 
N. 

GÜNÜN 1KTISADİ HABERLERİ 
Hayvan borsası et randmanının nasıl 

tespit edileceğini kararlaştırdı 
'lıo. ~Yvan borsası meclisi dün içti- sütümüzün bu seneki vaziyeti hase
ı,~ t '.rek geçen içtimada kabul edı· ı bile taahhüt edilen miktarın ne. s~et
'«tpiarı randman usulünün şeklini le verileceğine dair kararını İktısat 
~~.•trniştic. Meclis bizde de me~- vekaleti he~_üz vermemiş~i~. . . 
~c b~c~uec~~ koyunların et 1:'erı- F~kat tuccarlarda~ bırının ~~r~~ 
~- Utun dunyada kabul edilen son tıcaret mahkemesınde taahhudu
~tar Y"-n u.sulüniın tatbik edilmesin'! nü ifa etmediğinden .. bir mutavassı~ 

il •rınıı;tir. tüccar aleyhine açtıgı dava dolayısı· 
ı.ır,n u ~Ule nazaran kesilecek koyun le mahkemenin verdiği karar ~abed~· 
tt •e YU•de beşinin kesildikten sonra terek bütün alakadarlara tevzı edıl· 
luıı ;''tnı tayin edilecek ve o yüz ko- miştir. Bu karar vekliletin umumi ve 
lıı4ıci~n bu miktar randıman esası tu şamil bir karar vermesine kadar bu 

llug .. tır, gibi davalarda esas olacaktır. 
·• t~s ~n d,... randımanın fenni kısmı- Diğer taraftan bir takım tüccar da 
lıııur~'~ etıne~ tizre Şehremanetinde aralarında hususi surette anlaşmış-
'Yiattin~Ytarıy~ müdürü Esat beyin tardır. . . . .. 
, .. llu i t~ hır ıçtima yapılacaktır. * Peyrur fıatl".rı ~ok y~~ek - Bu 
4ı idar; "'"~' hayvan borsası mec- sene ~eyaz peymr ~ıatlerı. dığer sene-
~•deıı ;•ısı Cafer Fahri meclisi i- !ere nısbetle ço~ yu~ektir. _. 
lunir •dvan ve İdris serbaytar Bunun sebebı henuz maHlm degıl-

1t iştiryk horsa katibi umumisi B. ter sede geçen kıtlık senesinde köyliiniin 
~n~ •decektir. sağlam hayvanları bile kesmesinden 

l>or tasıi~•n hakkında hazırlanan ra ileri g~ldiğine hükmedilmektedir. 
~elastik e ıç~n vekalete gönderilecek Geçen sene bakkallarda bile 100 
il ~'•kt dılınce derhal tatbikata baş -110 kuruşa satılan peynirler bu se-
~l'ilz Ti ne toptan bu fiate alınamamaktadır. 

, "1eııı1ek Cı\~ET MINTAKALARI Trakya birinci nevi peyniri top-
•k•1;ı,1 /htrıızdeki deniz ticaret rrun tan 130 kuruşa Anadolu peyniri ise 
, 'ı' tni te"~tt~n ikiye indirihni§tir. 110 kuruşa satılmaktadır. 
·:'•ti ırıu~"'latta Samsun deniz ti- '·' Kambiyo fiatleri - Dün boraada 
' ~ti ııı·J,J"U~lüğ_ü İstanbul deniz ti- İngiliz lirası 1019 kuruşta açılmış 
-iı~ teş;.J~'Yetıne rabtedilmittir. 1017,5 kuruıta kapannuştrr. 

• "( ~tilr. tın büyük faydaları gö- Liret 9,13, altın 888 kuruıtan mu-
\' um ""'brı.. . amele gönniiştiir. 
ad Urta ihı• ıbracatımız fevkalide-- Düyunu muvahhade tahvilleri de 
'en:İ ~Ülıcııı.;'.atımız bu sene fevka- dün yükselmit ve 200 otuz parada 
'Ilı erın de ftl olmuş, ve normal kapanmıştır. 

Aldığımız malümata göre Istan
bul, Osküdar, Kadıköy, Beyoğlu, 
Bakırköyde icrayı sanat eden diş ta 
biplerinin yekunu (400) den fazla· 
dır. Bu takdirde evelki gün yapılan 
içtimada verilen kararlar bütün şeh 
rimizdeki diş tabiplerinin iştirakile 
verilmemiş olduğu söyleniyor. 

MÜHENDİŞ MEKTEBİ 
LABORATUVARI 

Yüksek mühendis mektebi labora
tuvarları tevsi edilecektir. Laboratu
varlar için Nafia vekUetinden 200 
bin liralık tahsisat istenmiştir. 

Mektebin rektörlüğünden istifa e
den Fikri B. muallim meclisi tarafın· 
dan tekrar rektörliiğe intihap edil
miştir. Nafia vekaleti Fikri beyin rek 
törliiğiinü tastik etmiştir. 

z,c:: d 

Murahhaslarımız 
noksan kadro ile 
komisyonun mühim 
meseleleri müzakere 
edemigeceğinde tek-

rar ısrar ettiler 
DUnkU içtima hakkında 

Tevfik Kamil Beyin 
beyanat. 

Halbuki şimdi mütemadi takibata 
rağmen yalınız son 1 O gün zarfında 
müşteriden ınühtelif suretlerle fazla 
para aldıklarından dolayı yakalanan 
ve haklarında zabıt tutulan şoförler 
7 5 ten fazladır. Bunlardan fazla aldı 

Muhtelit mübodele komisyonu he- klan paralar geri alınmış ve sahiple
yeti umumiyesi dün sabah toplanmış· rine verilmiştir. Şoförler bu kadar ta 
tır kip edildikleri halde gene hilelerine 

Kavga kapısına anahtar sokan kadın oldu: 
- Neye aldın beni? Pek ala dostum olduğunu biliyordun ... 
- Niçin mi aldım? Vay şirret kadın vay... arkama düşüp, 

arayere adamlar koyup haber üstüne haber gönderen sen değil
misin? 

- Haşa .. şahitler daha ölmediler. Elbet olanı biteni söyliye
cekler. 

- Sus, •. diyorum sana! 
- Niçin susacakmışıın. Ağzım torba değil ki büzeceksin. Ba· 

ğınrım da çatınrnn da ••• Gülüm batım diye al .• sonra da vak
tile sen şu idin, bu idin 1 diye ba ıma kak! Bilebile lideı !. . Kime 
ne r!emeğe hakkın var. Evet neye saklayım. Hasanla beraber 
yaşıyordum. Gördün, beğendin, nikahladın. $imdi arzun geçin
ce vur tekmeyi ... değil mi? 

- Elinde bir vesikan eksikti ... Heyeti murabhasamız, geçen Pcr- devam etmekteditler. Bunun da sebe
ıembe ııünü içtimaın taliki üzerine lıü bi memur azlıgındır. Seyrüseferde 
ki'ımetle muhabere ederek lazımgelen 50 memur mevcut olduğu halde bu· 
talimatı aldıgı için dünkü içtimaa it- nun 15 i kalemde çalışmakta 35 i ha 

AYVAN SARAYDA BiR ADACIK tirak etmit ve komiıyonun vaziyeti riçte vazife görmektedir. Kadronun 
PEYDA OLDU ve şimdiki noktan kadro•ile meıııul tezyidi için Emanete müracaat edil-

Kadının buna verdiği cevabı yumağa, bu sütunların taham
mühi yoktur. Mamafi biraz sonra tekrar yatıştılar. Kadın, dedi 
ki; 

- Uzun sözün kısası .. Çatır çatır nafakamı vereceksin! Artık 
dünya bir araya, biz bir araya .. Metres oldumsa, orta malı ol
madım ya ... Hem almayaydm efendim! Her halile kabulüm 
diyen sen değilsin de kilisenin papası: mı? 

Haliçte Ayvansaray önünde ufak 
yeni bir ada peyda olmuştur. Bir kaç 
günden beri buradan geçen vapurlar 
ihtiyatlı davranmaktadırlar. 

Bu ufak ada suların sathına çık· 
mamıştır. Böyle olmakla beraber Ay
vansaray değirmenleri bu adanın za· 
rannı görmektedir. Çünkü delirmen 
!ere buğday getiren mavnalar bu ada 
yüzünden müşkilata oğramaktadır
lar. 

Ayvansaray değirmenleri bu husus 
ta Şehremanetine müracaat edip Ha
licin taranmasını istemişlerdir. 

ŞİRKETLERE TAAHHOTLERl 
iFA ETTiRiLECEK 

Nafia vekili Recep B. şehrimizde 
bulunduğu müddet zarfında vekilete 
ait işlerle yakından alikadar olmuf
tur. 

Recep B. ıirketlerin halkın şikayet 
terine mahal kalmamak üzre mukave 
lelerine tam bir surette riayet etme
lerinin temini için komiserlere kat'i 
talimat vermiştir. 

LiSAN KURSLARI 

olabileceği tali itler hakkında hazır· miş isede b•ına imkan görillememi~
ladığı kat'i teklifatı izah etmittir. tir. Mamafi yeni layıha seyrüsefer iş 

Bat murahhaaımız T., .. fik Kimi! !erini esaslı surette islah edecek ma· 
B. ruznameye dahil bulunan esaslı hiyettedir. 
meıelelerin müzakere ve bu bapta HAMUR MAKiNELERi GETİRT. 
karar ittihaz edilebilmesi için komi•· MİYEN FIRINLAR 
yon kadrosundaki ?~•anın izale olun Şehremaneti hamur makinesi getir 
muınd': ""'!' o:tmııtir. meyen fırınlar hakkında tetkikata bat 

.. 1:.ev~ık ~l ~· kadro tam teıek- lamıştır. Bu kabil fırınlar teapit edil
kullu bır hale ııelınceye kadar heye- dikten sonra haklarında takibat ya· 
ti murahhaıamızın komiıyon bürola· pılacaktir. 
noa ait itler için tevdi ettiği projeler - - -
.. e diğer cari meıaille meıgul olma· FAKIR TALEBEYE OOLI. 
11 lazımgeldiğini ileri aürmiiıtür. YEM~Cl . 

Yunanlıların iade ettiklerini iddia İlk mekteplerdeki fakır çocuklara 
ettikleri Yunaniıtandaki Türk emla- öğle yemeği tevziine medar olmak il
kinin vaziyeti komiıyon tarafından zre şehremaneti tarafından Hilili ah 
tahkik edilmesi de tekliflerimiz mey· mere iki bin lira verilmiştir. 
anındadır. KADIKÖY ELEKTRiK 

Komisyonun mesai tarzına müteal FABRiKA MESELESi 
tik noktai nazarımızı itirazla karııla· Kadıköy elektrik şirketi son muka-

Erkek bu sefer boynunu büktü: 
- Tevbckir otmuıtunl dedi •. 
Kadının kahkahaları hl.ili kulağımdadır: 
- Tevbe kapısı kıyamete kadar açık ayol!. . . lnaan fenalık 

etnıeğe bir kere meram etmesin yoksa ... 
Eı·kek başını sallayarak döndü. Koridordakiler gülüştüler. Ka 

dm elinde bir simit geveliyerek hikayesini yeni baştan anlatı• 
vordu: 
· Almayaydıu efendim. . . Onunkisi bile bile lides 1. • 

* * * GüNüN ADLİYE HABERLERİ 

Aliye H. davası diln bitti 
Hukuku umumiye davası ortadan kalktı 

ve dava sukut etti 
yan Yunan baı.mur~~aoı Diyaman· velesine göre Kadıköyünden itibaren 
dopul.oda ~ev~~k Kamil B. ara11nda Anadolu sahilinin tenviri için Kadı
çok ııdde~ munakatalaı; olmuıtu,r. köyünde bir elektrik fabrikası inşa. 

Bu munakaıalarda bilhaıta bita· sını taahhüt etmiştir. 929 Haziranının 13 linci! perşembe 
r~arın mu!'brasında mevzuubahı~· Şirket şayet burada muayyen bir günü saat 16 raddelerinde bir sillh 
d~en mu~ meıel~ere. t~ı;na• edı.I- zaman içinde fabrika inf& etmezoe atma vak'ası olmuı. ve Herant beyin 
mıt ve koımıyonun ıimdiki kadrooıle mukavele ahkamı münfesih addedi- kızı Mm. Mari yaralanmııtı. 

na binaen zapt ve miisadereıine vİ• 
cahen ve müttefikan karar verildi." 

Aliye hanım müteakiben Baro sa. 
tonunda istirahat otmit ve sonra Ad· 
llyeden ayrılmıttır. yapaca~~ i~.,.. ~~~~ iki ~af ara· ıecektir. O zamandan beri Aliye H. davası 

Türk ?cağından: ~cağırruzda ~er 11nda biiyuk bır ıhtilif oicluııu anla- Halbuki elektrik tirketi Şilihtara· diye bahsedilen bu hadise, bu merak ÇOCUK lCA VOASI YttZUNDEN 

I~~· . •~lıinc~ ihracat yapıl- * Bakkallar kooperatifi "" y'1pa-
ı•gıı, YIİ>:dcn . cak? - Bakkallar kooperatrı için a-
lılt •ıı piY•sa ıncvsun ~nu olmasına za kaydına devam edilmektedir. Bak· 
lt~l.ltıdıktard Y~ksektır. 1440 tane- kallarm hepsi kooperatife aza olmak 
lira. ttta.ı 6t a yukack mal 65-66 arzusunda bulunmaktadır. 

sene venlmekte olan lısan derslerıne ıılınııtır. 3 saat Kadar •iiren bu içti· • f b 'k ' d - · tı dava dün kil muhakemede Iotanbul 
1 krteşrinıb·sa1ni 929kttarih~den i~reğn ma~ miiı~t bir kar&Y~ttihaz e~ile- ~rıi:iı~ ~::f.k~:~~~t:at;.:~:J.v:ı::: Ağırceza mahkemesinin verdili ka-
te ar aş anaca ır. ers a a memı• ve reıı M. Holıüu coleoe~ la· trik · mi ğ f ı 'ha et bulmu• oldu 
talip olanların şeraitini anlamak üzre lik • bur im Bu !.. tenvlratını te n etme e muva • rar a nı y ~ . 

Dün AfttcoA mahbmeeinde yeni 
bir katil davası görüldü. Hadiae Kar 
tal'ın Kurtdoğmus karycıinde cere
yan ediyor. 

lı• ••tıt.;;-ı2 ;e ufak mal 52-53 Kooperatif, azasına yalnız ucuz 
;,k u '"nt.; .ta ır. . mal tevziile iktifa etmeyecek pazar 
lıt rııı,tir .. rıyeste pıyasaıı çok mal yerleri tesis edecek yag· aabu 'b' 

lta·ı . "'amaf" y . t f b 'k ' n gı ı lh' Ya da 1 unanıs an ve a rı ada imaline ihtiyaç gösterecek 
"-itıd'acat cnç~f ınal almıştır', mevat için fabrikalar tesis edecektir. • ;n YapıJ yade Karadenız hava- Bakkallar kooperatifi Avrupa ti· 

ınd1ı, ın mı~:ır: caret mahafilile doğrudan doğruya 
eıe e11 - Fındık mah- miinaıebata girişecektir. 

* • • 
6~, 1!ambio Borsası 121101929 
lıt .. <labııt iKRAZLAR TAHViLAT 

l~tlttq n.tı'•hh 11 ~ OO,~O Anadolu J '· T. 
IJJ,Jıtıı d ı ı, 200 75 D y i. T. 

c:nıır )·ı·hı 6 60 . I. T 

H:I\ t l'lr.I( • Tun•I flrketl 
t:lrtUr!t flrktU 

il 60 llıbum Şlrteu 

n 65 H. Pqıı llau flrhU 

70 so 
H,00 

38 00 
\F.KLır;ıt 

09 !!O 
34,50 

Londrı ıoı7 50,00 N•wroıt 
Paıll li 18 00 Aılu 

~ 75 Ccncvt~ t 4:",25 Rom.a 

35,20 
.15,20 
3770 
4,80,00 

• 80,00 
16 75 

0,47 81.25 
~6 86,00 
09 13,00 

2:- 75 Bük re~ 24 H7 ~t} Amıterd1rn Ol 18,74 
'I'. 75 Briikıel 3 42,50 Solyı {ı(ı 00.00 

.. . . . . . e mec. '! .uttllt'. nu .mu!""- fak olacaktır. Aliye Hanım dün sabah refakatin 
Ocak mudınyetıne müracaat etmele- kip Tevfik Kimıl B. •qn vazıyeb te· ş· k . d' . b' 1 ktrik f de avukatı Celal B. bulundug"u hal-ri. lef nl A ,___ b'l,d' . . ır et şım ı yem ır e e a-

? a n1UU"aya ı "''"' ve yenı brikası açılmasını liizumsuz görüyor. de kapalı bir otomobille Adliyeye 
SEYRISEFAIN BÜYÜK talımat almrttır. . . , Halbuki mukavele ahkamı Kadıköy· gelmi§ ve doğru Baro salonuna git-
VAPURLARINI IZMIR Saat on albda reıtm davetile Türk ünde de behemehal bir fabrika tesi- mişti. Mahkeme neticeyi öğrenmek 

HATTINDAN ÇEKiYOR ve Yunan bopnurahhaolan bitaraf de · · di istiyen meraklılarla erkenden dol
leııelerin nezdinde toplanmıt ve bu sınBı e~rke .. yor·. ti · · t l'f t k · 

Seyrisefain idaresinin husust vapur h •. tima' kt k d d ugun u vazı ye e ışı e ı e me I· muştu. 
k · di" · k b uıutı ıç &'CÇ va e • ar evam · 1 kt 'k · k t' iidli il M H · d · f d" sahipleri ile yapma ıste gı re a et ebnitti çın e e rı şır e ı m r . an- Saat ıı de mühaşır Ka rı e en ı 

dolaysile İzmir - Antalya ve Mtrsin M Rir. · Ça ..._ .. .. ses Nafia vekili Recep beyle görüş- Aliye hanımı salona çağırdı. Aliye 
h . . vasın rıam- &unu mem· .. tli k hatlarına büyük vapurlarını ta sıs Ieketine ııideceği nazan dikkate alı- muş r. . . . . H. yine siyah ve yaka11 sarı ürktü 

eylemişti. Halbuki bu vapurlar hiç narak sık ilk içtimalar ııktedilmeıi ve El~~ıkdşırketı, K?.~elı, ~ursa ve mantosunu giymişti. Müddei umu· 
bir zaman masrafını korumıyor ve yarın toplanılarak meaaiye deYam e- garbı ~~ ~lu~un m~ım: r kısmı· mi muavini Cemil B. ayağa kalka
zararına çalışıyorlardı. Bu hal İktisat dilmeıi tekarrür etmiıtir. Kıomiıyo· nm ~~vmş~";,tıya~~n'ı a :a. ta.savvu· rak iddianamesini dermeyana baş
vekaletinin ve Seyrisefain idare me- nun mukadderatile alilkadar olan dün rl un İ ır:k ır .. ,e.t,k oy e dır ıbmütır.akzha- tadı. 
clisinin nazarı dikkatını celp etınis kü tema ı hakk da T vfik Kamil ırsa znı go u enarın a yu ır Aliye hanım bu iddiayı önüne l>aka 
bu hususta tekikat yapılmasına karar B. ortad~ ":.üzake~~tm ı:ı.ıtaını mu- fab~ika inşa edecek ve bu fabrikadan rak sakin dinliyordu. Cemil B. den 
verilmişti. İdare meclisi bilançolar il- cip bir vaziyet olmadıiını ,,. müza. verılecek cereyan İsta?bulun Anado· sonra müdafaa vekili Sadi Rıza B. 
zerinde yaptığı tetkikat neticesinde kerat bitmediği içi söyle k b' lu mıntakasını da tenvır edecektır. müdafaasını yaptı. Diğer vekil Ce· 
idareyi manasiz zararlardan kutar- ıey olmadı~ım ve :oktay yecc ır Şirket buna mukabil Kadıköyünde· t•t B. de refikinin ınüdafaasına i•ti 

. 1 1 • ı nazarımız- k' f b 'k . k . " ' mak için bazı tetbır er a ınmasına da iarar ettiğimizi söylem' tir ı a rı ayı ınşa etmeyece tir. rak etti. 
karar vermi.ştir'.. . KOMİSYON KALDIRL~~A· t> ~irk7tin şartla~•. A?karada tetkik Reis Haoan Lutfi B. - Muhakeme 

Seyrisefaın Cumhurıyet vapurunu y . .. . K M• · edılece,c ve esas ıtıbarıle kabule şa-em Y fın all k hitam buldu diyerek azalarla birlik-
İzmir hattından çekmiş ve Kaeı deııv me 

1 1 
• unan .. ·~ nı.n, mu a. yan görülürse vekalet ile şirket ara-· 

1 

se e erın hallı ıçın tal b h te müzakereye çekildi. 
seferlerine tahsis eylemiştir. Bundan 1 A k . . ıma amı- sında müzakere başlıyacaktır. 
başka her hafta İzmire gitmekte olan len n araya ~unebnden sonra baı,· Aliye hanım yanında dayısı ol
Mahmut Şevket paşa vapuru da ha-ı ayacak olan müzakerat neticeıinde, KANALiZASYONUN BU SENEKi duğu halde mahkeme salonu yanın-

.. . t . • zaten kadrosu nakıs olan kom' FAALiYETi daki mübaşirlerin iskemlesine otu-
dema on beş gunde bır zmıre ugra- itleri taıfi e e tabi tutul ı~yo?un rarak kararı bekledi. Sakin ve alaka-

Maznun Bekir berber Süleyman'• 
bıçaklamak suretile öldürüyor. 

Hadise şöyle başlıyor: 
Süleymanın çocuğu ile Belririnki 

kavga ediyor. Bekir de buna kızarak 
Süleymanın çocuğunu dövüyor. Bu
nun üzerine SUleyman Bekire küfür 
ederek kavv çıkıyor. Bekir bu sı
rada çakısını çıkararak Siileymanı 
öldürüyor. 

Ayni zamanda araya girmeye g•!· 
len Alaettin de Bekir tarafından ya 
ratanıyor, mama"i A13.ettin de bhan 
cası ile maznunu dizindtn yara 1 ı
yor. 

Dünkü celsede şahitler dinlendi. 
Muavin Cemil B. maznun Bekirin 

tehevviiren katilden tecrlmini iste• 
di. 

Neticede Bekir 15 sene ağır hapse 
ve fakat tahrik mevcut olduğun· 
dan nısfı tenzil edilerek 7 sene 6 a· 
ya. hadise tecili mücazat kanunUll~ 
dan eve! olduğundan üçte ikisi indi 
rilerek 2 sene 6 aya mah!Nm edil<lı. 

ADLİYE VEKİLİNİN 
TEFTİŞİ 

4 75 
yacak yani Climhuriyet. vapurunun' lenmekt d'r Y acagı soy. Kanalizasyon ameliyatının bu sene-

f 1 · · k · A e ır. ki faaliyet programına dahil olan kıs- sız görünmek istemesine rağmen ho 
~ ıs O<ı se er erııu yapac~ _ıır. d'l~a p~~ta~ına Bugünkü teıkilab eıaslı mesaili mı ikmal edilmek üzeredir. Havalar yecanı pek belli idi. Adliye vekili Mahmut Esat B. Is 
~Tl/l.{il(.ı. ay~'.ca vl~pur d t~.l~~ e ı ıp e ı mıye- halledemiyecek vaziyette olan komiı· bozulmadan ve kışın şiddeti başta. Kararın yazılması 45 dakika sür- tanbuldaki teföti lerine dün de de· 
• -~ Vilaget/e cegı ma um ebı ır. yonun lağvi huıu•unda kuvvetli biı· madan evet kanalizasyona ait bütün dü. Müteakiben heyeti hakime, son- vam etmiştir. ğleden sonra müfct· 

Prııt lb 10.flO Berlln 2 Ul,:l:'. jO 
\'j\·•nA a 1fl.;;; 

-'" ISTANBULDA EFRADI cereyan olduğu anlatılmaktadır. ameliyatm bitirilmesi oehremaneti ta ra da maznun salona girdiler. ti~lik odasında me~gul olduktan son 
lt'(}l~.ar;f Vekı"li y; • ll ' ra refakatinde müddei umumi Kenan ı enı yo ar BULUNAN BiR HIRSIZ rafından tebliğ edilmiş ve şirkette a- Hasan Lutfi B. kararı bizzat oku 

SEBEKESI 
mele adedini çoğaltmağa karar ver- d K d d · d k' Bey olduğu halde merkez asliye m.ıh lfn Emanette u. ararname e enıyor u ı: kemelerini tefti§ etmiştir. Vekil B. Encümen bugün İzmir Polisi: çok mühim bir hır- miştir. Ameliyatın bitmesi için ame- "Maznune Aliye hanım her ne ka bu meyanda birinci Ticaret mahke-

>.. llleşg J ld sız şebekesini meydana çıkarmıştır. le geceleri de çalışacaktır. dar inkarı töhmet etmekte ve Mari- mesinde bir davanın rüyetinde hazrr 
, ·~•• · U O U p· .. ogr.'Bmt tetkik Hırsızı d b. k sm hapı'shan d Şehremaneti kanalizasyon am~li- · h' ı b' t ı \Iİ.i rıt A ar an ır ı ı e e- nın cer ıne se >e ıye veren rovc ve- bulunmu!? ve kararı samiin arasında 
l•ın tef•'.c=te.kili Cemal Hüsnü B. dir. Bir kısmı henilz yakalanmamış- yatiyle beraber su yollarının da ta- rin çantası derununda bulunduğu hal dinlemistir. Vekil B. bu teftişatr e • 

il inde M 'f E .. B h edecek t B. . t ~ l. mirini bir an eve! ikmal edecektir. d ı·ı k . k 'k k ' '-ll . Oldu.. aarı mını e ~ ır. 1r lR i.1 ıar e e ı e arıştırma ·ta ı en azaen na'3ında mahkeme kalemlerinin de 
"'- ı >iyar tgu halde Devlet matbaa- Vila t d . - .. . Bu şebekenin bazı efradı da İstan- Kanalizasyonun bu seneki programı- ateş alarak çıkan kur~unun Mari'ye vaziyetini tetkik etmis.tir. 
"'ltbıı e •'ıni<t' M 'f . . . Y•. . aımı. encumem bu gün bulda bulunmaktadır. na dahil kısmın ikmalile beraber bun- . b 1 h' t' beb' t >ıı.4 ltıın h • ' ır. aarı vekıh Vali vekılı Muhıddin Beyin riyasetin ısa ete mecru ıye ıne se ıye ver TÜRK - İNGİLİZ HAKEM 
'l 1:: tı tetk'kr tarafını gezmiş ve i· de toplanacaktir. Bozyaka civarında bir bağda ve Komisyonca Hayım !arı hususi meıkenlerdeki lağrmlara diğini dermeyan etmişsede" cümle- MAHKEMESi FAALiYETE 
'• '"'-ı .: .. etmiştir. Bundan son- v·ı• · d Seydiköy civarında da pek Mk e•ya raptetmek için slizg-eçler kurmağa baş sile ba<lıyor ve bu iddianın ademi GEÇTi 

t .. ,. ,.u . ı 4yetın tas ik olunan bütçesine ,.... • ld 1 ' ~İl ~tltilcatı;ı snu B. Emanete gelmiş gör~ ~anzi":' edilen yol programının bulunmuştur. kendini Ö ÜrdiJ anmıştır. kabulü neticesile bitiyordu. Bundan Muhtelit Türk - İngiliz hakero 
tıı-;;· bu et ıneşgut olmuştur. Ve- tatbıki tetkik olunacaktir. Bulunan eşyanın parça itibarile sonra ikinci bir kurşunu atmalı: ibtl- mahkemesi dünden itibaren faaliyet. 
~Gıı..,~i rci.7a~ ~alim ve terbiye en Bir kısım yolların kıttan evet in- miktarr 30 kadardır. Şebekenin İs- Galatada Şişhane civarında Eske- DÜNKÜ KAZALAR yarı dah_il~nde ?lduğu hald_e a~amı geçmiştir. Diğer mahkemelerde ya-
ıı"'"'uı 'le mın beyle telefonla §&Si miikarrerdir. tanbulda ki elemanlarının da yakalan nazi apartımarunda komiıyoncu 53 1 - Dün sabah Divanyolunda Fatih- sı. Marı yı takıp etmemesı gıbı eı- kında ite bqlayacaldardır. 

to ~tıdan bazı enıirler verm.iıtir. m;,..,.. ması için İzmirden İstanbula taharri yaşında Hayun mendil ile intihar et- Harbiye seferini yapan bir tramvay bap katil kastı olmadıtına delil ad- --~--------
i,~lc İtt:'°nra ".•kil B. kendisini H. MEHMET BEY memurları gönderilmiştir. İki iiç gli· mittir. Tahkikata cöre dün oabah 2033 numaralı bir otomobille çarprş- dediliyordu. Karar şu suretle niha-
'ı1t '••ini Yenterı kabul etmiş ve lakin umumi müdürü . Hacı Meh- ne kadar buradaki hıraızlarııı vakalan Hayunm odasına cirenler kendisini rruıtır. Otomobilin ön tekerlekleri par yet buluyordu: "Maznunei muınai- MektePler açıldı 
l:t •tıtıiıt•orarak alil:adarlara ha- met. Bey, aalı clinli Ankaraya gide- acaldarı kuvvetle tahmin edilmekte- ölii olarak bulmuıtardır. Hayım men- çalanmıştır. leya Aliye hanım ika etti fi ecr-

i~ b;~I li~~n .. B cektır. Hacı Set, dün Vilayete gele- dir. ~i~~in bir ucunu k:'ryolaya haf.lamı, 2 - Galatada Aklaray - Ortaköy hin kasti katle iktiranı hakkında ka 
ltıitt· r Yavr u . bu meyanda kil- relı: bir müddet iakin işlerile meşgul ··=-- obur ucunu da bugazı~a. sıkı bır su- tramvay arabaıı Davit isminde altı naatbaht vicdan delaili katıa ve bey 

ır. uyu mektebe kaydettir· olmuştur. ESNAF iŞLERi KOMiSYONU retee. ba~la.yarak k~n~ım sarkıtma~ yaşlarında bir çocuğa çarpmış. Sol yinatı kifiye şu eıbabr meırudeye 
Lise ve Orta mekteplerde 

tedrisat başladı li VALINiN ZlYARETI Halk fırkaaı milffettişi Hakkı Şi- "':'retile "~~ı.bar e~.mıttir. Ha~ımın •ı· bacağını keımittir. Çocuk hastaneye nazaran tahassul edememiş olduğun 
~ . .\tıc 0 - ıa nasi paşanın riyaaetinde dlin topla- nır hastalıgına muptela oldugu, bun- ıevkedilmiştir. dan ve cerhi vakı iııe mecruhanın 

ı;"llı: b'l ~İLGtsı DERNEQt . Vali vekili Muhiddin Bey, dün ye- nan bir komisyon esnaf itleri hakkın- dan dolayı intihar ettiği söylenmekte - bir hafta hastalığını mucip ve ıs 11- Dlinden itibaren Iatanbuldaki bil· 
'i~~~~•ıı.~lf::ıui d:b':.li Istanbul mer ::'uı~::.u~~:~~losuna iadei ziyarette da yeni tetkikatta bulunmuştur. dir. Hayımın paraıı da varmıı. Oğul- BlÇAKLA SALDIRMIŞLAR ra ücreti tedaviyi mliıtelıim olarak tiln orta mektep ve liseler acılmıı 
tiıiİ~ b;ıtlarn ı 1 etmiı ve ne,- ÇAPA PAVYONLAR! - ları muallimlik ediyormut. Dlln aa. Ekmekçi Mehmet ile kardeti Ap- 10 günde zail olabilecek mevaddan tetrioata batlanmıttır. Mekteplerde 
lul'\ t iıtiıı-ı ııtır. İlk evet hallı: bil- DEFTERDARIN TEFTİŞATI Evkaf umumi müdüriyeti Çapada· hah yapılan tahkikattan sonra ceset tullah cece Tahtakalede kahveci t- olduğu da harapor gösterilmi, oldu- yersizlik yoktur ve hiç bir talebe •· 

be ~Ücude •d~~lere ınahsus bir Defterdar Şefik Bey, dün nıiliye ki pavyonların hastane yapılmasına Morğa gönderilmif$ rantı Hliacyin ağanın kahvesi üzerin.o ğundan ve mecruha Madam Mari de çıkta kalmamııtır. Maarif erkimndaa 
n 'tı•tin 1getırılmittir. ıiltah~ail~·~ı!i!u~be!!liOe~r!!inı!!'~t!;e!!!f!!!tif~"';;mı~·~ı~ti;r.İ!!'!!!!!!!''!' karar vermiştir. Önümüzdeki sene BULGURLUDA HIRSIZLIK deki odada oturan Halile ellerinde hı tahkikat hikimi h~zurunda bu yliz. bir zat bu mesele etrafında demiştir 

'lıir llo.nra x:tan~ul miime11illiğin- ki ka · · işe başlanacaktir. Guraba hastahane· çak olıJ.uğu halde taarruz ettiklerin- d~n. ı.lavası olmadrgmı be_>'.an ve ta- ki: 
'lı~· tıllıruıııcası·ııyı·"kelrı,_ Erzurum ve İz· bitadp çı rrlacak ve bu!J.ın başka si de Haziranda aihbiye vek•tetı'ne Evelki cece Usküdarm Bulgurlu den derdeıt edilmislercl.ir. kıbı da.vadan feragat ettıgınden ve - Mekteplerde tetriut bı;ı:ünden 

r e aylrk mecmua çıkarılacaktır. " k'" ·· nde b k"-1 H lit e b k f - k b I d 1 da : erı de teıekklil et· devrolunacaktir. oyu a ""' a v sa ı etva- · bu a ı ava an müştekilerin (dünden) ıtibaren başlamıştır, 
lıı, ltıı i 

1 
Anadoluda (48) merkez çalışmakta- - emini Ali Rıza beyin evleri soyulmuş BiR KOMiSYONCU MENDiLLE kanunen feragati hükmü ,.;evcut ol- Hiç bir talebe yoktur ı.-i mürac:ı• 

>iıı,İi t~rt~e irçi? .biri Ankarada Ta- drr. , ,. EKMEK NARHI KOMiSYONU tur. Hırsızlar ~('anmaktadır. · KENDiNİ BOODU duğundan muvafıkı nefsülemir görü at ettiği mektepe alınmamış olsun. 
ı1<1t dığerj d eıaı Mehmet Emin be MAARiF EMINLICI Son günlerde Anadoludan şehrimi- Büyük hendekte 65 numaralı Es- len talep ve iddia veçhile Türk ce- Vekalet icap ederse yeni mektepler 
~r l<'uat b: .Ist~nbulda Köpriilii Behçet beyden inhitat eden maarı'f ze Külliyetli miktarda buğday gelme- KALP YlRMİBEŞLIK kinazı apartmanının 2 numarasında za kanununun 460 mcı mad ·siman• açmak suretile acil tctbirler alara1< 

ıı~l>ıtıı•tı. Yın rıyasetinde içtı'ma- ğe başlamıştır. Narh komisyonu bu- Telgrafhaneye telgraf vermek üzre sakin musevl komisyoncu Hayim E. tukunca olbapt•ki hukuku umumivej hir bir şikôyete mahal vermez. Bu e· 
• , eminliğine darülfünun müderrislerin· gün toplarak yeni narhı tespit edece- giden Karabet isminde biri ücret o- d'l ·1 b k ' • lleııc halk den Ali Muzaffer beyin tayı'n edile- ktir. Fiatlerin biraz daha dü"Qecevı' !arak bir det kal 25 ı·k . ge~e n;ıer: ı ı e ~g~zını sı ~k.su-ı davasının ortadan kaldırılmasına ve sas takarr~r etmi~?r • Darülfünun 

bilgisine ait (1
4

) ccği söyleniyor tahmin edilmektedı'r. • " a P 1 verrmş, retıle ıntıhar Ctffil!tlr. Sebebı ıntiha· aleti cerholan tabancanın da kanunuıve şubelerınde tetrısata ayın 17 •ınde 
Zabitaca yakal•nmıştrr rı meçhuldür. mezki'ırun 36 ınci maddesi sarahatı- batlanacaktır. 
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F""'i.ki.::r -ve ı.Ri.za.h İngiliz filosu lim.:_nda!Recep B.in beyanatı 
;--:~~~~::~:::ıı-:~~jl~~R~ 1 (Birinci sahifeden mabat) 1 (Birinci sahifeden mabat_) ~;::::::~:::::::::::~~~~~~ lik, 2 tane 12,5 Irk, 4 tane de l Şirket yakında ıktısap_ edcceg~ bu 

• il• ., 7,6 /ık toplarla mücehhez z5 lyeni kabıli y_et_ munasebetıl e ımtıyaz 
:J K • " • f . ~ . . ' hududu hanemde ışler aramaktadır. 

U Ut< lı( AY mı/ suratı;ıdc bır.zrrhlıdrr. Tay-, Ezcumlc Kartal civarındakı bir falı· l 'f • ı yare gcmısı 23 bın tonluk ve 31 rikaya kuvveyı muhar<ıke vermek .,. 
mil .s iıratindedir. Bu bıiyük ge-ıteyor. 

AS!l!N l MDK'l • JllıLLIYn. Tlll 
13 Teşrlnfevel 1 r~ 

mi dretnot olarak inşa edilmek Şirketin, Üsküdar ve Anadol_u ya-
'k V · ] kası tenvırat ımtıyazını dıger şırkct-

K b h t t~ ~ en, a:ııngton · mukave e- ten intikal ettirmek ve imtiyaz hudu-
Oıin hararet 11.ım! 18 ugart il a a a sınm aktından . sonra tayyare du haricinde müşteri alabilmek teşeb 

derece ldi. Bugün rüzgAr poyrazdan gemisine tahvil edilmiştir. Tor- büsleri kar§"ında bizim de talcplcri-
e~ecek. havının kapab ve yıRtnor M. Polobra'nm hayaU birce- biatiyle üzerine kalırdı, sussa pidolar. 1500. ton haçmında ve "?it vardır. Büyükada ve ~eybe~inin 
yğmı. ı muhtemeldir. hennem hayaU idi Her g' ün ya- ve güzellikle işi idare etse, kan- 35 mil süratindedir. Briyoni ya-ı şAırkedt 1taralıkndandtcnvır 1 cdilkmtesı. ve L,;..;.,.___________ · · · · 1 l .. k,. na o uya asın a yapı aca csısa-

FELEK 
nıp tutuşuyordu, içi yanıyordu.. smı okşasa, gene kabahattan- tı ıse amıra cenap arının ru u- tın mahalli ihti;-ac;lara tekabül edecek 
Sebebi mi? Çünkü evli idi. kurtulamazdı • Kansı: buna mahsustur. . şekillerde olması da bizim istcdikle-

M. Polobra'nm kansı, kuyru- - Sen çok budala şeysin •. TÜRK-1NGIL1Z DOSTLUGU rimiz meyanındadır. : . 
İNKİŞAF! ğunu kapıya sıkıştırmış bir kedi Kabahat hep senin, neden bana Öğleden sonra saat ıs tevali Mu- . Bu bapta _evvelce Ş~~eman~tı?c 

. • · • d " · ? d d' hiddin, 15, 1 S te de kulordu kuman- ıcap eden talımatı verdıgım gıbı şır-
Bu kelımeden ben hır dera gıbı, sabah~_an ak.şama ka a~ yuz ven yorsun· er 1 • • danı namma Pertev paşa Quccn E- ketle de temas ettim. · 

daha bahsetmiştim. Yine Efgan haykırır, m~temadıyen pençesı • • • lizabet zırhlısına giderek Aminla ia- ELEKTRiK NASIL 
itleri münasebetile.Şimdi tekrar açık gezerdi... Kan koca arasında kavga baş adei ziyaret etmiller ve topfa .•elim- UCUZLAYACAK? 
b d" - rum· Efgan H ak · k dm uhakk k b .. 1 .. d lanmışlardır. Saat 16 da İngıliz aefı- . . u mevzua on~yo • er sı a , m a ka şey, u soy eyecegım şey e, ri ve müteakiben de ecneb· atcşena- Anadoluda yakın bır nehırden, me 
ahvalinden siz hır şe~ anlıyor çirkin değildir. Hatta bilirsiniz, bütiin bütün başka şeydir. . . valları Amiralı ziyaret etm;§lcrdir. sela Sakarya dan elektrik istihaali ve 
musunuz? lşte HahıbuUab da çok kerre huyu kötü olan kadın- Günün birinde M. Polobra' h_u cereyanın_Istanbu_lu besl.~yclıil~c-

BUGÜNKÜ HAVA 

PAHISLI ~ABKICI 
itiminde 

Şarkı Sll)ler ....... 
Dans eder ..... ... . . 
Konuşur •••.••••••••• 
Eğl n~ lrlr ......... . 

ll\abzuz eder ... 
Cezbcder ........... . 
Teshir eder ......... 

Önllmll.zdeld çar .. mba 
akf&mından ldbareD 

Dk defa olaralı 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
göStcri!eL-ek olın işbu tilimi VESI'ERN ELEKTRlK ıııaldnılınle 

rem•mcn sözlü, şulnlı ve dan•lı · r ı!rodir. 
--~ ........ - ~'"'"'r" ...... ,.. -

ALKAZAR SİNEMASI • 1 k · t' B idit .. . .. . b k' ld MATBUAT sı hakkındakı teşebbüs hen uz tetkık 
a~aarpey esınegeçı. ug lann,yuzlenguzeldır. nmkansıge e a .. ı... MÜMESSiLLER/ .GEMiDE zeminidir. Bu gtin Cedi B. de Millenin şaheı>erl olar. 
boyle devam ederıe . Efga~ en İşte madam Polobra da gii- Dokuz ay, ongun sonra, ma- Tam saat 16 buçukta Queen Eliza- RJHTJM ŞiRKETi NE ı J 
çabuk Hükumdar eskitme rok?" zel bir kadındı ve bu güzelliği dam, yirmi dört saat danalar betten gönderilen bir istimbotla ge- OLACAK? VQLGA MAHKUMLAR 
~nu .kırını, olacak. M~a?b nispetinde de hırçındı, aksiydi, ~bi b:ğırdı .ve. dünyaya erkek ıniye gi~mişlerdir. Gazeteciler gemi- ~rbtım şirketinin ımtiyaz müddeti r· . . d 
bız yıne arasıra Efgan ı,Ienn- rtti 'rretti hır evlat getırdi. de merdıvcn başında kumandan tara- benuz pek uzundur. Bu meselenin e- ılyam Bovde ve Vıktor Varkonı tarafın afi 
d b h d• "Ah )' 'nki se ' şı • fmdan son derece nezaketle karoda- k t f tb b · b tı • a se ınce va ın 1 • Çocuğu M. Polobraya göster- .. . .. ~ ~s• pe _ e errua ve fe "!" . aya Nazan dikkatıı· Her gun 4 80 matlnesile ve akşamlar fiJıııe 
af' etti;;ini azarız Bu zarar- Mesela mutpakta, tencerenin . . • ~· _guvcrtede bır ~uddct te_vva.kuf ıçın oldugu kadar memlekctın ıktısa- . _., . , • . . . . 

ş 0 Y •• b" d. dibini tutturdu mu kocasına ça- dıklen zaman, adaı11cagız, başı- edıldikten sonra Amıralın daıresıne dl vaziyeti için de pek mühimdir. Bu 12 kı ~ı l;. bır P " hey eti mugannıyesi ıştır·ık edeccktır. 
sız, hatta fayd~lı ~ır ta ır ır: tardı • ' ru ellerinin arasına_ aldı: gidilmiştir. . . . . . . şirket hakkında ya pek çok şey söyle -
Her manaya gelır. Laflaruı mu . • . . . . ,. . • .. - Eyvah, dedi, karana ne ':'Iuhtercm mısafını;nız mesaı daı· ?'e~ v~ yahut bu kadar kısa bir ifade ••••m:ı•aıcılıiııı•ı:ml!llllllılııı•••N•ımsw•-"I 
zu. Bır ışını ıstedıgı gıbı goreme- cevap vereceğim? resınde ~yak°! bc~u~ hır cehre ıle ma ile iktıfa etmek mecburiyetindeyim. VlL~lA BANKI. nın temsı'lı' guz-ı'nı" 

ŞEHREMANETİ eli yapacağı bir ceyi unuttu mu Ç k · k' d b • • tbuat mumessıllcrını karşılamıt ve ay Ben şimdilik bu ikinci tıkkı tercih , " • ocu çır ın, men e ur ıg- h k · ı· · L-- A · d' y 
BOYOYOR1 kabahatı kocasına. bulurdu . . . ' n ayrı er eaın c ını "1AUUftır. nu- e ıyorum. alnız şuna ilave etmeli- SEHER VAKTi 

• • . . . • • • renç, sakil, hır kedı yavrusun- ral cenapları her kese yer gösterdik- yim ki bu sene zarfında Rıhtım şirke-
lstanbulda kim.enin gözüne Mesela ?ır elbıse ısmarlar, k~ca- dan daha berbat bir mahluktu . ten sonra bürosu başına oturmut ve tinin bütün mesaili eııaslı bir aurette 

ilişmeden büyük bir tey olu- sına tanf eder, kocası begen- Bicare M. Polobra titreyerek lngilizçe beyanatta bulurımuştur. tetkik edilerek halli neticc•ine isal o- eınulslz sesli filimi e!yevm 
yor... mez: kans~na yaklaştı: ' IAADEI ZiYARETLER lunacaktı~ .. Diğer bir takım ufak te-

l b 1 Ş h • B lb' · b 'f .. · C - · k' d d' K ı· 1 • • 1. b' fek mesaili mevzuubahsetmekte fay- ı Bu tey, stan u e remanetı ". u e ıseyı u tan ettigın - . ocugumuz c;ır ın, e ı, c '.'!ıe en aevım ı ır tarzda tan~, da yoktur. 
nin büyümesidir. Mesahe itiba- şekilde yaptırma! Der ve koca- kabahatı gene bana bulacaksın? tane soyleyen .. Au .. ır_al cen~pları; zı- Yeni tesisatile mühim bir kaplıca 
rile büyümesi. Çünkü Halicin sının dediği çıkar, elbise çirkin Kansı omuz silkti, gülümse- yaretlerden mutevellıt yorgunluktan haline ifrağ edilmekte olan Yalova ••••• 

Opera sinemasında 

1 d b. b' • . l k ı d' . tl kin b' dolayı uzun beyanatta bulunamıyaca- · d k' ba ki ki k ı Ayvansaray taraf ann a ır a- ve ıçımsız o ursa, ocasma çı- ı, ve munıs, ta ı, sa ır ses- ğını ilk söz olarak .. led'kt ~·~ar!n . a ı ta r arın urutulması 
d d 1 E f 1 kış k ı1 k d d' 1 . İ • . . soy 1 en .sonra ıçın ıstıkşafa devam olunuyor. Dün a pey a o muı. n es teY • ır, ocasy a avga e er ı . . e. stanbulu bırıncı dala olarak zıyarct y 1 'd k . . .. .. AI~KARA POSTASI H k d • d k M p 1 b h h · b' H d d' k d' ". . . •• . . . a ovaya gı ere vazıyctı gordum. 

k b k 1 d · · · " • k dı T " iti · ! · şe e gore ça ışan 
emen a royu tevsı e ere a- • o o ra, er angı ırl - ayır, e ı, mera etme ... eyle ıgıru beyan ile: Zıyaretımın Vekalette şimdı'lri ki .. 1 

daya vazı' yet etme ten at a mese e e, evet de dese, hayır da Bunda senın hıç bır dahlu tesı- ma sa ; zaten ur . Y~ ıle .. ngıltere heyetin fenniyenin 3 aya kadar plan· 
İt kalmaz! Demek Halicin temiz dese, kabahatlı çıkıp azar eşitle- rin yok ..• Kabahat bu seferse- arasında ~evcut ~~1 munasc!.ıat lan ıkmal edeceğini ümit ederim.• 
lenmemesı·nın' hı'kmetı' ada yap- ğini evvelden bT eli 1 . d "'l ve ananevı dostlugu hır kat daha ta-ce ' 1 ır . nın egı . . • • kviycdir" demiştir 
malanış. Kansmı okşamak, sevmek, Hayatında ilk def'a olarak M. TÜRK. ·INGILIZ 

hiddetine karşı gelip sessiz dur-: Polobra'nm içine sular serpil- BAHRiYELiLER/ 
mak ta, M. Polobra içir kaba- 1 di . . • Amiral cenapları bundan sonra cs-

Gazetelerden duyduk: Cum- hattı . ı Nakleden kiden beri Türk - İngiliz bahriyelile-
huriyet refikimizin fotograf mu Kansına bağırsa, kabahat ta- SELAMİ İZZET ri arasındaki dostluklardan ve barp-
b b · · N k B • 9 r tan evci Zambel paşanın riyasetinde-

a ırı amı eyın ıraımı ESNAFIN SIHHI MUA YENELERl htanbul lk!nci Ticaret mahke· ki bahri heyeti islShiyeden babsset-
çarpmışlar. Şatılacak tey. Ev- . tl . . bid' d mcslnden: miştir. Muhterem misafirimiz bu gi-

1• b' et 'd 9 ı· b 1 Eanaf Cemıyc erının tev ın en 

ŞAŞILACAK ŞEY! NEYOUL ~EMAL 
Birdcnhir~ bayılanlara 

Yiirek çarpıntısına 

Sinir hastahRına 
Emsalsiz devadır. Her cc7.ı· 

nede bulunur. ve a ır !'az ecı e ıra u u- sonra cemiyetlere mlikayyet ve mu- Müflis Sirinyan efendiye ılı ve bi ziyaretlerin milletler arasındaki 
nuıu sanıyen, Namık beyin bü- ayenei ııibhiyeye tabi esnafın cüzdan Sultan Hamamında Kendros hanında dostlukları takviye ettiğini söyledik- • 
tün çekmeden -fotograf- alqam fan tebdil edilmektedir. Manışe Kozen ticarethanesine mer- ten sonra aynen §U beyanatta bulun- si.amiralin rükubuna mahsus Bryony 
lan aldığı vaz'iyete göre neden Eıınaf, cemiyetlerinden aldıkları cüz- hun bulunan saten, kadlfe, pınıı- muştur. yatile Wild - Swan, Wanderer ve Vc-
büsbütün soyulmamıt olması. danlarla belediye tabiplerine muayc- !onluk, Panama, kapot, kazallnı ve VALiNiN ZIY AFEn tcran açık deniz muharriblerindelt 

ne olunmakta ve ondan sonra mtıra- saireden ibaret ılımış tıç balya Vali vekili Mühiddin Bey tarafm- mürekkep İngiliz filosu bu sabah do-
GOl'ılLERIN iSiMLER! lripliğe taatik ettirmektedir. mınlfatwı emıauının açık anırma dan _bugün İngiliz am_iral! şerefine kuzda limanımıza gelerek Dolmabah-

R d .. 1 · • • 1 • • Clizdanlarm mım uamı tebdil •- ıl l l uk ld ~ Ser. kildo.ryanda r~ıni hır zıyafet ve- çe açıklannda deınirtcmı .. ır. uaya onn enn 1SllD eruu ıure y e l&b mısı m urtr o u n- ril ....,_ ı -.-
d 

_. . • 
1
•- R' dilmiştir. Bu aydan sonra cü.rdanlan- ece.nu. ngiliz donanmau Marmara açıkla-

egı,tınyor armış. ıvayete na ru tastik ettirmeyen ve sihht muayc- dan 15 teşrinievvel 929 sah gilnll AJANSIN TEBLIGI rından itibaren top atarak tehir ve 
zaran beş tanesi taayyün etmiı. nelerini yaptı· :nıyanlar tecziye edile- ve anı mllteaklp günlerde sut onda İSTANBUL, 12. A. A. - fngilte- Dolmabahçe önünde demirli bulunan 
Mark, Lenin, Üçüncü enternaı· ccktir. salifilzziklr Kendros hanındaki ılca- ren.in Akdcnh: lilo~u başlı:urrıandaru Hamidiye kruvazörünü ııelimlimış ve 

ı K .. S . rethanedc hasır bolunıııalan lüzumu amıral Frcderıck Fıeld cenablarıru ha salamına Selimiye bataryau ile Ha-
yona ' omun, anayı. • SiGARA KUTULARININ YENi ilin olunur. mil "Çueen - Elisabeth" hattr harp midiye kruvazöründen atılan Hlim 
Doğrusunu aöylemek lazım RESiMLERi zırhlısı cCourageoun tayyare gemi- toplarile mukabele edilmiftlr. 

selirae Ruıyanm terakki ve in- .. . . . . inin lstatıbııl ltind dcareı mahkeme-~ 
kİ§afına da günlerin e<ıki isimle 1:ut~ ~~rı! aıgara paketler . lindeıı. Milf!ls Süt şirketine alı Kara Haıik, h'lyat, kaza ve otomo!.ıil sigortalarınızı _ 
• • tekillennı değ,.tirıneğe karar verınıı -"mrUk d ~. brl tada .,.. b d '-"- .,.. 
~nde_n ba§ka manı kal~ımııttı, tir. Bu yeni karara göre Ankara ai- 11u cpotun... mevcut te t unyon awn a ......u unyon "8igorta lrumpaııyaıııııa 
9ımdı 0 da yapılınca dört bap garaları üzerine Ankararun umumf makinesi teneke ve eşyayı saire 17 pyıtınnız. 

1 
teşrlnievel perşembe günü saat IOda T' k' ed b'l f: 1 · 1 k 1 mamur. bir manzarası, Sipahiocağırun üzerine ur ıy e ı il a~ a ıcrayı muame e etme te o an 

FELEK bir at batı resmi yapılacaktır. yeni n Galıtada 2 nomero!o nhbm an- •• 
tekiller encümene havale edilmiştir. ueposonda mevcut iki sandık süt u N y o N 

U ki l'J İ b ~ muayenesine mahsus gelbcrs altıı 
ıııe .ep 1 er 1 sa ı.aıı Galatasaraylıların kongresi 19 teşrinlcvcl tarihine mUsadlf CU· 

marıCli gön il saat J O da n Balurköy 
Stresemannın ölümü Galııuaray terbiye! bedeniye ko- IÜ! toplama mahallinde mevcut tahra 

!UbUndcn; raf, ıu deposu, tıbıa merdiven, ve 
22 inci haftanın birinciliğini Gala

tasaray Lisesinden 929 Bülent Bey 
kazaı.rruştı. Bu yazı şudlir: 

Necmetdn Sadık beyin l$dfw saire eşya 21 ı~rlnievcl ıarihine 
üzerine yeni idare heyetinin lndhıbı müsadif pazartesi günü saat lO da 

" .Bu haftanın en mühim haberi Al 
man hariciye nazırı" Stresemann'ın 
vefatıdır. Çünkü bu ölümün bütün dü 

için 18 teşrinievel cumı gllnU sabah- mı hallin de bilmUıayede furubt .cll-
. Jeyin saat JO da Galata. arıy lisesinin leccği !lln olunur. 
konferans salonunda fevkallde kon· --:--~:"T.I ~-:-=----lsıanbui kinci Ticaret mahke-

nya siyasetinde mühim bir tesir ve grc ılı:tedUecektir. 
tahavvül yapması mümkündür. lçtimu ~ıln~ edebilmek için 

"Stres::nann'ın hem Almanya'nm ızanın bönyet varakaları ile gelme
temin etmesi, hem de cihan sulbü !eri rica olunnr. 
milsalcm<tine hizmet eylemesi itiba- -------------
rile zarrıammmn en kuvvetli diplo- NİŞANLANMA 
matlarmdan biri idi. 

Dest ve düşman bü ün dilnya ma
tbuatının günlerce bu vefa• hadise
sine sayfalar tahsis etmesi haftanın 
en mühim haberinin .. Stresemann'm 
v;ı~tı olduğunun en büyük bir nişane 
sıdır. 

Galatasaray - 929 

·~ -- --
B0LENT 

Gazi Osman pqı Orta melaebl 
müdür mal\ ini Şefika ilanım efeııdi 
ile Oivını Muhasebat murakıbı Meh
met Fevzi Heyin nişanlanmaları 

cuma günU llıiyühdada icra kı!ın
mııtır. Tarafe ne ıaadtı temenni 
e ·!eriz. 

--- -·--

mesinden: 
l\larpuçüularda Alıcahaınamda 4 

numeru!u matızada hırdavatçılıkla 

mUştagll iken 13 nisan 929 tarihinde 
mahkemece lf!4sına karar verUmlş 

olan Anam Penso ve Ovadyı Levi 
kolektif flrkeıi ve ştirekbı Avram 
Penso ve Ovıdyı Levi efendiler 
tarafından ahirtn ılıcak!ılarla ıkdo· 

lunın konkordatonun mahkemece 
10/10:929 tarihinde ıısdildne karar 
verilmiş olmakla keyfiyet u•ulen 
ilan olunur. 

rıı::umpa.nyasıııa bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymız. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 

lstau~nl Maarif Mü~ürlü~üu~eu : 
Kiıtüphaneler için pazarlık suretilc mübayaası mukarrer 2 l 8 çeki 

odun için teklif edilen fiat haddı IAyıkında görülmediğinden ihalei 
kati ye 16 teşrinievel 929 tarihine miisadlf çarşamba gününe talik 
edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkiırda saat üçte defterdarlıkta mü
teşekkil müzayede ve mlinakasa komisyonuna muracaatları il.in olunur. 

Feshane mensucat Türk anonim şirke
tinden: 

Bedeli keşfi 83597,35 lira ofan De- plerin kcgü, proje ve şartnamelerini 
fterdar mensucat fabrikaundaki inp- görmek üzere her gUn saat( 14-17) 

at 22-T. evet 929 da saat on bete ka ye kadar Dcfterdarcla fcahane fabri-
dar münakasa a vaz edilmi tir. Tali- kasma müracaatlan ilan olunur. 

lstanbulda iki büyük sinema birden 
ŞEHZADEBAŞINDA AY ASOFV ADA 

HiLAL ALEMDAR 
m!lll muazzam f!lnı her iki sinemada blrde:ı gllsterllece!ıdt• 

Avrııpanın bilcümle ekranla-1 
rınl1.l muzafferiyetler kazanan 
cızlp •inemı yıldızı 

ANNI ONDRA 
Ue genç ve güzel ırılsı 

ANDRE RDAN 

MAJIK sinemasında 
lıöyült muvıffwyetlerlt ıooe
rlla:et olan 

Parls 
bakiresi 

Olmindc dizi heyecana getirecek 
son derece mabzuz edeceklerdir. 

Zayi - Aksarıyda Suhıe Sinan 
lı!. Halıcılar S. 19 numerolu 'it 

Silivri kapt Alaybey S. No 25 ha· 

nelerinin ıapo senetleri, nüfus ki· 
&ıdım, yeni ve eski mUhUrlerlm yeni 
tunıuraı vergi ıenetlerl ve ıanzilıı 

matpuzlan cvelki gece zayi edil· 
tinden bulınlınn polis lı:arıkollanna 
teslimini rica ve bade.ı,ada hüköm· 
!eri o!mıyıc•ğının neşrini lsdrhım 

eylerim efendim. 
M llnlre Halli 

S. Ahmet 5 ind S, H mabke-
me5inden: 

Müteveffa Tevfik beye ılı Gıla

ııdoı Topçular caddesinde Rus ma
nasunnın bir odasında müdabhar 
ve papa• Sofronios efendinin yedi 
emanetinde mevcut mühtellfüldns 
cezai ubbıye ve cameUn ve saire 
17/10/929 perşenbe gönö saat onda 
mezkllı mınasıırda bilmüzıyede 

filruht olun.acıtındın mezkur ecza· 
lan iŞtirayı talip olanlırm mUraea
aı!an il. ı olunur. 

• 
Bu halta 

ELIUMllA SiNEMJSJNDJ 

~'iiMlr mw 
(Kızlınmzı gözttln) 

filmi bütün şehir ehılill ıaraı-" 
daıı kemali tehalilt!e scyredl 
ve bütün dlllerde destan olıı-· 
ıadır. 

Öoüm1lzdeki çarşamba alı.-' 

MELEK 
SiNEMASINDA 

ine ecllleeek olan • 

ENDÜLÜS GüLtJ 
muhıeşem filminin mümesıill:. 
emsıl9is gilzellilılerlle maruf M .,. 
Rl ASTOR ve JILB!<:RT N~{l 
LAND h•rlku!ıdc bir TAN(• 
dans etrnekıedir!er. 

Pertembe aktammdan ııcri 

MAJIK sinemasioJıt 
" gösterilmekte olan dchal<Ar 

sehhar 

~RETA GARBO 11 
temsili 

Casus kad•" 
. de ,,,,, 

filmi bu baftonın en zı y• 
0
,o 

!>et ve muzafferiyet kfıJ 

"'.it. illiyt't,, in ~d~bl tefrikası : 60 Sonra kulağıma eğildi: doğru dedirtiyor. Damat hüku- fakıyetinde gene en başta yaya koyanl<. ! Yaşasın! •.• 
- O bizim mahallenin çete meti son kozunu oynuyormuş· kalacak olan kendileri. Türkiye - Kahrolsun! -Yaşasın. 

Aş O 
.- reisidir. Şimdi .. Ha dedik mi İki üç aydır İngiliz ve Yunanlı- Yunanistana, Ermenistana ve. - Kahrolsun! -Yaşasın. 

K. G NEŞI beş altı yüz silahlı da biz çıkarı- larla beraber görülen hazırlıklar Kürdüstana bölündü mü tabii - Kahrolsun! -Yaşasın. 
rız Hamra hanım sen ne diyon? bitmiş. İstanbulu da ya İngiliz, Fransız - Yaşasm - Kahrolsun Padişah-

1 
-.11· 

Hasan bey bize az mı iş gördür- - Halife ordusu... bölüşecek ne Vahideddine "İma Ne yaşasın? - Kahrolsun bize kal't 
Elem l22el dü?. Geceleri yalın ayak, soluk Diye meydana çıkan "Kuvayı mül müslimin" olacak post, ne Bu pek anlaşılmayor. Her a- anlar! 
~- almadan Boludan az mı tüfek, inzibatiye" Koçaeliyi tehdit de Ferit Efendiye ,,Sadrı azam- ğızdan çıkan bir ayn ııea var. - Kahrolsun: ~ 

cephane taşıttı? Onlar hep mi- eden milli kuvvetleri ezmek, lık" edecek hükfunet kalacak! - Yunan. Rum, Ermeni, YuııaPo-~ 
'korku var, hem de sevine;. 1 . Bir saat so'?ra .... lislere değildi. Ne olduğunu Mustafa Kemal hükfunetini da- Hey gidi günqe gö.ıı açama- _ İngiliz.... Çerkes. Padişabcı, ŞCJ ... 

Korkuyorwn: Türk kanı dö- Anış hatunun kaynı şehırden kimse bilmez. Posta posta, ka- ğitmak için tzmitten itibaren yan yarasalar hey! - Padişah! Mollacı, Anzavurculal'· 
külecek. Ermeniler filin pun- geldi. Sokaklarda hiç kimse yok rakol karakol bu işin ucu ta An- taarruza geçecekmiş. Mahalli is Gece yanar ..... _ Ermenistan. - Yaııa. •• 
dunu bulup Türkleri kesmek is- muş. Üç dört dükkan açılmış o karaya dayanıyor. Ama sen yanlarla takviye edilecek olan Silah ııesleri gene çoğaldı. - Çerkezistan. - Yaşa ..• 
tiyeceklerdir. Karşı koyacak ka- kadar. Onlar ~a Türkle~iş: bunlar~ ge?e bilmemiş ol! b? taarruz muvaffak old_uğ~ tak .Gözüme bir türlü uyku gir- - Devleti aliyeyi Osmaniye. - Yaşa... g~ 
dar bir kuvvet yok galiba. Ortada ermenılerden filan hıç Genış bır nefes aldım. dirde Yunan ordusu da ılen ha- mıyor. - Ferit paşa. - Yaşaaın: M:ustafl!

1 
~ 

Se . • • B .. 1m kimse görünmüyormuş. Kendi- - Tabii tabii ben bilmiyo- rekete geçecek, Eskişehir üze- Aniş hatuna seslensem mi?. - Anzavur paşa! - Yaşasın: Möataki 
vınıyorwn. u gun o az- . . d S bo odan A t . • . · 

18 yarın yere vnracağnnız dü _ sıne: rum. . . . nn en ve akarya yu n 10 Kimm • • • • tılifçı, Sait mollacı, Şenatçı, ye! 
k d' . . d k !! - Peki ne var, ne oluyor?. Dedim. Fakat bunu oyle se- karaya gidilecekmiş! Olmaz ya. İsyan!. Padişahçı, Ermeni, hepsi birlik. Kıyamet kopuyor. 

rr:zı B e;ı ısın;. ~e~ an;1 o~a- Dedim. vinçle söylemişim ki... Hadi bu iş oldu, Yunan ordusu İsyan başladı. Hırıltılar arasında boğulma- Yer yerinden o}'93dı-
~.1 · .~anma 1 uru sun e- - Pek kimseye rastlayıp ta Aktam... ve Anzavur kuvvetleri Ankarayı Kaçan kaçana! dan yükselen bir ses var: Kadın sesleri! 
gı mı · .•. . . öğrenemedim. Belki cuma .. Di- 1 Şimdilik yeni bir ses seda zabtettiler diyelim. Sonra ne o- Çarşı kapanıyor. - Yaşasın Türk. Çocuk bağınştarı. • • 

Hasanı_ıı ~erledıgı mılisler ye bu sessizlik var... ı yok. Arada sırada bir iki el silih lacak. Kral Kostantin: Hükumetin önü sarıklılarla - Yaşasın. Ateş, ' 
ne o~du bilmıyo~? Onları kay Dedi. İlave etti: atılıyor o kadar. - Buyurun Vahidettin efen- dolu. - Yaşasın. Ölüm, ıaJ10 '' 
bettım. O kuvvetı .. artırdıl~r mı, .- Bizim İbişin oğlu çarşıda.j Aniş hatunun kaynı' İbişle ko- eli hazretleri Ankara size teslim! Silah sesleri ve •. Ölenler! - Yaşasın. Hayat ve ölüın. BılJI 
burada~r .m~, T.urk ahali ara- Bır azd~ ~elecek. Bakalım ne nuşmuş. El altından alman ha- mi diyecek? ... Yarabbim dünya- --Kahrolsun Mustafa Kemal - Yaşasınlar: kleşişi. 
~n~a gızlı bir sılahlanma teş- h.aber getirır. Onun kulağı delik herler de "Peyami sabah" Alem da ne eşşff§Ckler de yaratmı§- - Kahrolaun milllciler! Türkiye, - Yaşa •• 
kılatı var mı acaba?. tır. 1 dar" gazetelerinin yazdıklarına sın?. Böyle bir tedbirin muvaf- - Kahrolsun padipha karp Mlıstafa Kemal. 

.. 
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mahallinde inşaaı için alakadar ma 
kamatça tedabir ittihaz edilmittir. 
Ancak, geçenlerde, hava gazi fabri

um 

r aYyare piyangosu 
ün talih gene kimleri 

sevindirdi ? 

Halk sütunu 
Profösör Arnold Toyu

bee kimdir? 
sının arkasından geçerken burada il 
büyük yeni inşaat yapılmakta oldu-

-~., .... ~ ğunu hayretle gördum. Bu inşaat ye BİİJÜK TAYYARE PiYANG~~~ Gazetenizin Cuma günkü nüsha- ni hava gazi fabrikası imiş. Demek
sının ilk sahifesinde Profesör (Ar- ki, sıhhata muzır olan bu fabrikanın 
nold Toynbee) den lutfen bahset- yerini değiştirecek yerde maalesef 
mek ve müşarünileyhi Türk efkarı tevsi ediyorlarmış. 

t>~nkü k · ammesine tanıtmak zahmetinde bu- Sıhhat kavaidini ve şehrin güzel-
<? ve k eşıdede kazanan numara- 4406 2897 29217 16131 ı ı·k · · · aza d ki unduğunuzu gördüm. Profesör Toy ı şeraıtını bu derece ihmal etmek 
~r1ır· n 1 arı ikramiyeler şun- 39405 48190 57054 9806 nbe' yi şahsen tanımazsam da eserk nasıl mümkün olur bilmem? 

1~96() n 14414 58777 49463 19978 rini defalarla okumuş ve lıilhassa Bütün bunlardan mada, Istanbul 
2ss71 umaraya 40,000 lira. son yazdığı eserinin bir kaç faslını şehrinin, Dolma bahçe sarayında ika 

'SOo erı·351.24, 18572 numaralara 26452 12698 20988 47oıı tertip ettiğim bir kitaba dercetmiş met eden aziz ve muhterem misafiri 

1 
ıra ısabet etmiştir. 14578 22963 38622 7551 b ı d - k 000 l" u un ugumdan müşarünileyh hak- ne arşı göstermeye mecbur olduğu 

,50'/'l · ıra kazananlar 8556 17808 58651 29221 kında şurada bazı tafsilat vermeme hürmet nerede. 
;726g 48828 26647 11693 5041 25784 29925 25103 müsaadenizi rica edeceğim. Bu vaziyet acaba! böyle devam 
8248 58059 49228 49081 55539 49874 42588 28941 Profesör (Toynbee) İn&ilterenin edecekmi ? Acaba şehremaneti bu 

20391 34604 26737 55820 29290 en maruf ve en büyük miıtefekkirle- hususta ne düşünüyor ? 
299250() lira kazananlar 58756 24234 58 rindendir. Kendisi Londra Darülfü- '""T' .. ty''A''T'R''o .... LA''R"'"I 

2 
13 6 18148 nununda tarihi umumt müderrisi ol- i 

-202
5 

2100 35576 57137 40944 54905 31168 2429 duktan başka [gazetenizde söylediği 
85

69 
13013 36157 58906 55139 56824 46558 33779 niz gibi] bu Darülfünunun Yunan SiNEMALAR 

353
6 

9093 15443 20914 18607 41768 11682 42152 lisan ve edebiyatı (Korayis) kürsü- ,,, ..... _•_•._• ..... • 
49907 sil müderrisidir. T b 

6650 19313 18263 895 40624 16951 21871 Şark, Arabistan ve islam alemi hak ŞEHREMANETi epe aşı tiyat-
3056 49344 58337 45563 1015 27782 31744 53759 kındaki emsalsiz vukuf ve maluma- m ~ rosunda 

52302 35116 19767 16994 32931 1996 16814 tından dolayı; büyük harpten sonra Bu akşam 
~241 2 250 lira kazananlar 8420 51565 11021 42004 müteveffa [şu mahut Sykes-Pichok saat 

21 
buçukta 

ı83 79 8236 32953 56932 45996 22428 42208 59027 itiUifnamesi mürettiplerinden olan] Reisin kansı 
1279 46522 6395 18733 641 12660 22305 33454 Sir Mark Sykes'le beraber Paris 1 1 3 perde 

S 31 611 51596 52754 56506 954 52898 40544 sulh konferansındaki İngiliz delege Cuma gu··nteri 
936 heyeti refakatinde (Şark işleri) mü-

9586 29458 26273 27920 21621 12589 50053 21237 tehassısı sıfatile bulundu. 1111 matine saat 
16ll 30295 33201 9811 • Bu vazifenin ikmalinden sonra is- 3,30 da her 

;4
229 

35448 8523 3919 50 lıra kazananlar tikli! mücadelemiz esnasında (Man,. 11111111 cumartesi ık-
2 h t G d. ) · f dan şamlan için 

7483 4822 56203 4 7344 33444 57469 30044 31326 c es er ar ıan gazetesı tara ın fiatlarda tenzi-
1298 45864 Yunanistan ile Türkiyeye tetkik mu 

·9920 3 99903 18107 22902 23098 53375 habiri olarak gönderildi. Ve bu mü- ____ ıtı yapılmıştır. 
·9388 45886 44683 21987 25524 13346 33364 47709 cadelemizin en hararetli zamanı::da Kadıköy Ililal Tiyatrosu 
1038

8 
49'1'07 30147 44759 29848 19043 52707 19207 Türkiyeye geldi ve hatta (İzmit) le 

~881 5 28992 52118 1931 58387 59692 57779 59585 zevcesile beraber üç gün kaldı. Ya- Komik Cevdet Bey temsiller! 

l 
30096 437

9
5 31945 38738 13611 50929 lova ve Gemlik fecayiini tahl,ıke çar~amba akşamı gala müsamere 

0
056 

SO lira kazananlar 23638 27714 56630 57279 gönderilen beynelmü'telifiıı komisyo Kızıl Sultan Abduhamit 

7 7 
nu refakatinde olarak oraları bizzat lla[ız Ahmet Bty saz hey'eti Dans, 

1909 68 51732 43900 3878 18729 13603 33792 gördü ve müşahedatını yazdı. 
4494 16004 22925 1 7227 30731 56616 6423 57811 Profesör Toynbee'nin yazctığmdan Varyete, Monolog· Bu müsamereye 
?•7

8 
35079 32043 18171 8476 12307 30666 6485 bahsettiğiniz kitap bir <letildir iki- komik Dumbullu lsmail Efendi işti-

v dir b rak edecektir. 
4704 1741 1546 55084 26388 33476 32048 36031 ve her iri de beşer yüz sahifelik ------------1111! 9.

05 
33506 

9889 39219 43021 56189 58871 
kıymetli eserlerdir. Bunların bırisi- ı;: 

v 12569 ni 1922 de neşretti ki daha o zaman s 1 ı 1 1 
1218 5088 45566 6988 4208 57183 1942 1578 son taarruzumuz ve Yunanistanın HVPISe gın 
9941 19442 27043 25062 52326 40578 8457 45317 mağlubiyeti vaki olmamıştı. Bu ki· JI U 
~664 35762 58461 54834 13462 43112 46955 17982 tabın adı cTürkiye ve Yuııarıistanda l·~~---------1 
49

88 
50045 26159 

10273 
16032 8021 55047 43581 garp meselesi• dir. Profesörün bu e- Merkez Acentası; Galatı köprll 

4'16 serine mukabil Yunanistan Kralı d B •! 
8978 63 27208 42939 21739 20468 2787 24 709 Kostantinin yaveri hususisi kayma- ışın a, eı•o6 u 2362 Şube 
8830 488'13 1726 57100 9418 54127 25349 17163 kam (Melas) "Türkler olduğu gi- acenteıı: Mahmudiye Hını ıltıtda 
S1s2 45838 28011 39974 3397 10863 53379 6930 bidir> namında bir risale yazdı ve bu ı-..;1;;.;5 t;;.;an;;.;b..;.ul;.....;2;.;.7..;.40;_ ____ _ 

4771 S/'/'99 22057 35242 26094 46565 54977 33496 risalesinde [Kral namına] Profesör Ayvalık sür'at postası 
J032 41240 24115 38784 18761 16573 17433 19487 Toynbee'yi Türklerden pa:a alıp bu ı 133

4 
eseri yazdı ittihamında bulundu. (MERSiN) vapuru 15 teşrln-

481 
2 

O 16782 54932 19081 15648 44680 53749 İkinci yazdığı eserde; sabıkan İz- evvel salı 17 de Sirkeci rıh-
6986 4828 43709 36865 25692 49770 23857 13581 mir Amerikan kolleji müderrislerin 
1667 

1
6887 42908 32403 48064 52478 11326 20454 den ve halen Kolombia Üniversite- tımından hareketle Gelibolu, 

0&21 '1'428 57611 53418 23051 23757 1601 17987 sinde tarih müderrisi olan Pı-ofesör Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-
2218 8089 34201 46780 10255 3417 29859 1658 (Wood) ile müıtereken yazdıkları mit, Burhaniye, Ayvalı"a .ırlde-
80o l 130 ve 1927 de intipr sahasrna çıkan e- " 

9 4
60 

35184 38181 27392 3043 22891 57366 seri olup cTürkey• yani Türkiye cek ve dönüşte mezkiır iske-
3727 8

87
88 5938 5446 13317 31254 2522 37885 adlıdır. lelerle birlikte Altınoluğa uğ· 

02'17 
3 

16 15931 47169 58918 45259 9144 31972 Bunlardan başka Profesör (Toyn- rayacaktır. 
3701 0435 41310 50727 11293 53894 26303 38057 bee) nin Türkiye siyasi tarihine te-
0604 1903 31574 49092 59447 1605 41293 8791 mas eden ve 1925 te intişar eden bir Gelibolu için yalnız yolcu 
92

47 
19275 48088 22166 16513 34021 25699 47796 esen de vardır ki altı yüz lıüyük sa- l!•a•lı•n•ır_.y•ü•k-al•ın•m-a.z. ____ -1 

O 44 hifcden ibaret ve cAlemi İslam> a-
075 948 6415 33205 35769 25714 15351 35658 dındadır. Profesörün bu eserleri o-

4756 4411 20266 4372 36719 1743 15631 5281 kunmadıkça kendisinin kıymeti hak 
0368 15411 55498 52607 3461 5540 26115 52297 kında tam ve doğru bir fikir edinil-

14 teşrinievel pazartesi 
Trabzon birinci postası ile 
Bandırma postası yapıl'llaı•a-

9923 56779 7254 34772 28891 20478 57228 13722 mesi gayri mümkündür. Jg 242Ac Profesör Yunan ordusi\e beraber caktır. 
04 ~ 24798 54254 18562 5403 23202 36545 ikinci taarruza iştirak etmiş ve İnö -======= 

249 321 58 21945 22427 1361 40309 59079 53051 nu·· Yunan bozgunlug"unda dinlen- .:! 92 1495 ALEMDAR ZADELER 
85 O 16026 46808 58632 56134 32986 4579 meksizin 23 saat Bursaya firar ve O 4988 VAPURLARI 

812 9 48139 38182 37452 55220 3070 19730 rücat etmiş. Bu harekat esnasmda 
678

3 
14799 9729 35997 12746 22136 20847 25829 ilk Yunan ileri hatlarından hatları- Seri, lüks karedeniz postası 

/2 6153 mızı görmüş ve harbin büıiın safalıa 
61 3470 7625 31354 30466 57377 9165 tına şahit olmuştur. (Bozuyok) yan- Millet vapuru 14 

Teşrinievel 70 1. 33742 21929 22654 15119 gınmı tavsifi ibret ve hayretle oku-
0639 ıra kazananlar 42959 4 7 569 53436 53686 nacak bir şah eserdir. Pazartesi, günü a~amı 
3891 234 73 10984 52855 19377 43358 31875 53996 Profesör Toynbee'n!-.n Türk!ye.l'.~ 
3t25 31826 20734 44218 35500 17869 41652 26630 hizmeti zamanında Turk Muhıplıgı 

mat 18 de 
J 6320 pek sönük kalacak olan müteveffa Sirkeci rıhtımından hareketle 

7 93 
59 

21576 33908 14726 58692 7445 14825 (Piyer Loti) namına sokak, cemiyet [Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

7~9! ı 9/039 9773 23857 23763 27052 46555 16080 bulunduğu ve her sene namına ihti-
69!! 27744 35077 40143 4585 50586 39377 fal yapıldığı halde Türk efkan umu- Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 

1638 
1 
~.~85 43 20096 59653 44677 26344 34913 14807 miyesinin Profosör T~yn"?•";ri. bil~e Atine, ve l lopa] ya azimet Ve 

lS32 " 54 799 59320 38384 46949 894 7 48224 mesi hatta miıtefekkırlerımızm hı.le ayni i,;kclelerle (Ünye )ye oğ-
'i28 37839 4501 ismini i~itmemiş olması çok teeııuf• . 
l 4 2

4 
1 36385 29867 21415 50546 49574 edilecek bir cehalettir. rayarak avdet edeccktır. 

4 
975 24 o

52 1583 14932 46794 54561 24415 29823 Hakikaten Profesör (Arnold Toyn 1 :Muracaal malıa:i: J,ıanlıul 
2
356 

31
586 27937 30797 29461 23310 21947 17944 bee) yi -velev kısa da olsa- efkan u- . 

803 574 42106 41188 10743 36771 44892 12374 mumiyemize tanıtmak lutfunda bu- '.\leynıenet hum altındakı yezı-
1656 35539 54558 33795 21349 27503 50326 24883 lunduğunuz.dan kcn.di n~ıma pek hane. 'J\,'.ı•fİ•I\ 1-ıaıılıııl l 15·1 
8089 457599354 24674 17629 17196 52196 29827 4296 çokteşekkurlereder~'?b•Y~; .. ......,::Sll5!2!<'S··''"i' :x::wy-
'~7 Maatbuat ln~ıhzc~ wu .. crcımı °'l i;

1 
3 

37662 
45431 18696 12494 4141 53016 55341 sAı IH 11 untazam Bartın Postası 

5 
7 

22352 
48400 52274 21217 29731 10447 42456 * * ., E ·c·· d N . \"opuru14 

799 2
3514 

51953 47387 39256 52406 56687 19524 DOLMABAHÇE GAZ l UlUen Ut teşrinicvd 
~ 726 l 13345 6169 14361 35854 1749 4780 FABRİKASI Jlazartesi glinii Sirkeci 

3 
380 l 1772 59132 42765 29969 55370 58298 30400 Bir kariimiz yazıyor : Dolma bah rıhtımından 
l~90 1 2 8

2
8
20
64

2 
15568 51537 38310 50793 27494 28765 çe Gız fabrikası civarından hiç geç hareketle ~rcğli, Zcnguldak, Bar-

\) 8 32 I Qg tiniz mi. Geçtinizse acaba, fabrika· A K ) ~030 5
1739 

38553 55042 34456 10150 37374 nın bacasından bazen, simsiyah veya tın, m.;,;ra, uruca Şİ c Cideye 
~3 4

5513 
56789 49050 27835 29133 56712 32009 sarı, kesif bir duman dalgasının çık azimet ve avdet cdecd..ı:ir. 

~36 40391 29302 15909 14885 56256 13698 tığını hiç gördünüz mü? Fazla tafsilat için Eminönü 

~ lLLl2Y E586T4 JN39600 J 632 Rüzgarınbaistdikoag-~~t~eey~~r:t· btau Kdu Rihtım han 2 numaraya müracaat. 

EGLENCELERI 
man ya gar a Telefon: 2684 
bataş caddesi üzerindeki evlerin üze !'•••••••••••• 
rine doğru sürüklenir. TAViL ZADE :\lUS:'.\l•'.\ 1 

llıı 
&'tınkıi yeni 

S hllmecemız 
-.... 0LDAN ,., 

l 1"işk· SAuA • i ıy (8) • 
J ..... '•tçi (4) 
ı \' •nak 
S 'Sah· < 5 ı Nota (2) ...... s. ıp (5) 

,;kıştırıcı 
'ı''Ota (2) Jay (4) Basit (4) 

ıda (2) Tecrübe-
_l<:ırıını,k (7 ) 
~··r . 

tı•rt2) 

uıııı.;u bllıııccemızln 

halledıimlş şekil 
YUKARDAN AŞACA 

1 - Şanlı (7) 
2 - Dilber (4) 
3 - Bomba (5) 

4 - Bir ölçü (6) 
5 - Kırmızı (2) Sinir (4) 
6 - Tevarüs eden ( 5) 
7 - Zaman (2) Ta:tc (5) 
8 - Ziya (3) Nota (2) 
9 - Feyzalmak (8) 

Rüzgar hafif olduğu zaman, bu d 
duman uzun müddet muallakta kalır Vtı bira eder İ va pıı rıı 
ve havayı teneffüs edilmiyecek '.\T untazam Ayvalık Ekspresi 
bir hale getirir. Bu dumanlar, yalnız ~ s d 
evlerin pencerelerinin gece ve gün- aa et 
düz açık bırakıldığı sıcak mevsimde 
nalıo• kokularıle herkesi rahatsız et- va•Jtırtı 
mekl~ kalmıyorlar. Sıhhata da zarar I 
Iarı dokunuyor. 'l ı..~ ıinit:velin J4üncü p3zartesi gün" 

Bu gayri tabii ve muzırrı sıhhat akşamı saat on yedide Sirke! rıh-
vaziyete bir nihayet verilmesi için rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Sıhhıyyc müdüriyetinin bu mesele Çanakkale, Küçük kuyu, Altın oluk 
ile ala~;dar olmamasına hayret edil Edremi~ Burhaniye, Ayvalık is-
mez mı· kelelerinc muvasalat ve çarşamba 

Böyle bir fabrikayı şehrin bu gibi ·· ·· h ıı· k• d d · k'" d 1 b k gunu ma a ı mez ur an av etle 
bŞırh mev unt. ed nk~sı .. ıhra ıyorlar ? aynı iskelelere uğrayarak cuma gu··. 

e remane ın e ı mute assıslarımız 
bize, dünyanın başka büyük bir şeh nü lstaııbula muvasalat edecektir. 
rinde, Kömür ve kok nakliyesi sebe- ı Mahalli müracaat : Yemiş Tavil-
bile pis, ve dumanları sebebile muzır zade biraderler. Telefon lstanbul 
rı sıhhat olan böyle bir fabrikanın 2210 
sehrin ortasında ve işlek bir mahal- -----•••11ü1m:ı••ımııf 
linde ve bilhassa, Reisi cumhur sara co·· z HEKİM . 
yına 150 metre mesafede tesis edil- - { J 
mı:ı~~~r:.~ı~ö~~e~:b!~~.::~ ;,._ , Ur NURi FEHMi 
ri orada bulunduğunu biliyoruz. Ü- , 
ıni.t ederdik k! şimdiye k~dar. bu f~- l•\ııı~uı nı·yıınynln 
brıkanın şehrın daha munasıp hır o u D u u • 

YEDiNCi TERTİP 
4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 TEŞRİNİ SANI 1929 
Buyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca : 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 I~iralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mük~fat 
40,000 Ura isabet eden (58960) numaralı bilet; lıtanbu~ 

Edirne, Cebelibereket, Gebzede satılmıştır. 
20,000 lira isabet eden (16597) numaralı bilet; lstanbul, Bor

sada satılmıştır. 

15,000 Ura isabet eden (30494) numaralı bilet; Bergama, 
lstanbu~ Çıldır, Kışda sotılmıştır. 

10,000 lira isabet eden (4438) aumaralı bilet, lstanbul. Sam· 
sunda satılmıştır. 

Talebe kayt ve kabulü 
Deniz Gedikli mektebinden: 

1 - 1 Teşrinisaniden itibaren mektebimize 
talebe kayt ve kabul edilecektir· 

2 - Mufassal şeraiti kabuliye talimatı mek
tepten meccanen verilir. 

3 - Taşradan talip olanların askerlik şube
lerine müracaatları. 

Leyli ve nehari 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. bUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydını başlanmıştır. Her glln müracaat olunıblllr. 

Şehzadeba,ında polis merkezi arkasında. 
Telefon lst. 2534 

Kırk senedenberl memlekete hizmet 
etmiş olan ve bu kere Betlktaşta Yıldızda tedlrlk ve tadl· 
len tecdit ettiği bina Ue gerek sıhhi ve gerek terbiyevi 
kıymetini arttıran 

Şemsulmekatip 

İsprto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

B~ kamineto ispirtosu şişelerinin 200 gramlıklan temiz olarak 
üç buçuk ve kirlileri üç kuruştan ve 400 gramlıklartnın temizleri 
dört buçuk ve kirlileri dört kuruştan toptan ve perakende olarak 
inhisar idaresinin Kabataş anbarında mübayaa edilmektedir. Satmak 

isteyenlerin mezkur anbara müracaatları. 

Devlet Deıniryolları ve Liınanları uınuıni rnaresin~en 
55 ton betonluk 

Yuvarlak demir kapalı zarfla münakasaya korunuştur. 
Münakasa 27 Teşrinievel 929 Pazar günü saat 16 da Ankara

da Devlet Demiryolları İdaresinde yapıalcaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi Mü 
dürlük kalemine vermeleri laznndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasm 
<lan tedarik edebilirler. 

\lahallcsi Sokağı cinsi ralı:k:ımı 
Mardin kapusu harici souk punar dink yerile ebniyesi il ·9756 
l!udodu ; yemini tariki am ye;>ri ;ıı harici arkası lskcnder paşa vakfine 
ait deı !rmen cebhesi su harkı \"e .~riki am zirai muhammen k!ymetl 

1 50 20,000 lira 
Diyar bekir defterdarliğinden: konulmiştir: 16/10/929 tarihine mli-

Diyar bekirin Mardin kapısı haricin- sadif Çarşamba günü saat oniki ye 
de deyirmenlerden Suukpunar mev- kadar defterdarlıkta müteşekil müza
kiinde kain Hazineye ait cins ve ev- yede komisyonu tarafından teklif va
satı yukarıda yazılı maa müştemilit rakaları kabul ve ihalesi icra kilina
bir bab piriç dinkinin bedeli sekiz tak cağından taliplerin mühamman kıy

sitte alınmak üzre kapalı zarf usulile metın (% 7,50) nisbetinde teminat 
mılkiyeti 16/9/929 tarihinden itiba- mektuplerile maan müracaatlan llizu 
ren otuz gün müddetle müzayedeye mu ilan olunur. 

ESKIŞF.l!IR ÇIFÇ'I BANKASI 1\lÜDÜRLCCüNDEN: 
928 senesi bilançı ile bankanın vazi,·eti umumiyesinin tetkiki lüzumuna 

binaen ticaret kamını nan m ıddel mahsusası ahkümına tevfikan fevkaltde 
içtima aktolunaca~ındaı 9 te~rlnisani 929 cumartesi günil bilumum hisse 
daranın Eskişehicde k:l.in bankanın merkezinde saat 14 de bızır bulunmaları 
ilin olunur. 

KARON Alman kıtaphaneal 
BcyoP;lu Tünel m~ydanında 523 

Kocaeli defterdarlığından: 
Karamürsel kazasının hükfunet konağının (5000) lirayı teca 

vüz etmemek şartile bazı aksamının inşası münakasa kaimesin
de muharrer şerait dairesinde münakasai aleniye suretile 24/9 
929 tarihinden 13; 10/929 tarihine kadar 20 gün müddetle mü
nakasaya vazedildiğinden münakasaya iştirak arzusunda bulu
nanların kazai mezkur mal müdüryietine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

5 

1 Hize JI el raf M~. M~ı t in~eo: 
~:kmelc, Ct, er7.ak. sehze., ot. saman, 

arpa, gaz, odun kapalı 1.arr müna.k<1sa:;ı 
Kilo Kapalı Y.arf münakasa-ı 

90000 ekmek lstanbul '.l inci ayvan
saray ve yahut Trabzon 2 
inci unundan 

15000 Sığır eti 
7000 koyun eti 

Aleni erzak münakasası 
kilo clus~ 

5;;()() bul~ur 

.5500 nohut 
3000 sade yağ 
5500 mercimek 
.ıooo taze fasulye 
5500 kuru çalı faıulyı 

500 domatit 
3000 patlıcan 

2000 Isbanu 
1000 pırasa 
1000 lahana 
2000 pıtates 
1 ;;oo kuru soğ"an 

1800 tuz 
50 kınnızı biber 

1800 zeytin daneal 
500 kuru ilzilm 
400 şeker toz yerU 
800 gaz r•lt 

100000 odun 
1500 sabun ayvalık 

1000 pirinç tosya 
12000 arpı 
5000 11maa 
7000 Ot 

1000 balda 
500 domıtls salçuı 

1000 taze bamya 
Yukarıda cins ve mıktan ya

zılı eu..akı mütenevvi• 1 / I0/929 
tarihinden itibaren 'l6 gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 
mezkOr taribden itibaren komis
yondan alacaklın musıddak şart
namelere nazaran bedeli muham· 

minin yüzde yedi buçuk nisbe
tlndeld teminatı muvakkatı ak· 
çasını ve yahut kıymeti muhır
reresl üzerinden istikrazı dahlll 

tahvilatı veya borsa fiıtından 
yüzde on noksaniyle dl~er milll 
esham ve tahvilıtın mü sanduk· 
tarını teslimini havi makbuz se

nedini veya bankı kelaletnıme

slnl hamilen kapalı zarf için 
28/ l 0/929 Pazartell. günü öt;le
den evvel saat 9 dan 12 ye ka
dar ve aleni münakasa için de ay
ni gün öğleden sonra saat 13 den 

18 e kadar Rize jL Mp. MüdJ. 
r yetindekl komisyon mıhsusunı 
ırurııcaıt eylemeleri llzımdır. Bu 
humsta izahat almak isteyenlerin 
ihale! kati ye günü olan 28/ 1 o/ 
929 tarihine kadar her gün ög
leden sonra müracaatları llln oln
nur. 

BiOKS 
tualet 

SABUNU 
Bal, lanolin ve gllserla 
sayesinde lıtlbıar ve 

Fujer ile ta'tlr 
edllmlttlr. 

Muhaberatla 
lştığal etmek ve icabında 

daktilo olarak çalışmak Uzre 
Ankara için Use ve ya Ameli 
Hayat mektebi mezunu .bir efe· 
ndlye ihtiyaç var. 

Galatada TUnel yanında Bi
llur sokak Billur Han 13,14 
numeroya müracaat. 

PRl~ILS 250 
Pascırma makine· 
!eri rokabct ka
bul ctme7. [iatlar
'ı satıhr. Umu· 
mi deprı;u ve J· 

centalığı btanbul 
Balıkpazarı Yağcı sokak No 4 Paras
kvaeyldes biraderler. 

Kocaeli orman nıüdilrlüğı!nden; 

Mersin orman fen cıemurluğun

dan lzmit merkezi ormaıı mühen
disliğine naklü tayin olunan Cemil 
1.>cyin tarihi il:inılan itihJren l>ir h•r
taya kadar memuriyeti ct"itidesindı! 

i~patt vücut etmedi iti tıktirdt! n1 .,:; 

r.ıfa cddedilcı:e~i iları ''!UT' r. 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

• 

A mira! dDn öğleden eoara matbuat erk&ııını kabul etmlf ve kn4Herll• 
aamlmf bir hasbUlıalclo bulıuım .. tur. 

.,,,... ..... Oh t•IMiwlu plH lq!Hz Aaılrah Dolmalıalıçede lıaraya 911ıtııı z-an reaml selamı ıra eclea 
kıtaat araeındakl aalı:erf talebeyi Hllmlarlıea 

~~,, 

uUn atır ceza mabkeme•1 lf•' 
hanımın davasının auk8 

karar vermlttlr. 

• 

Afga .. ıstnnda mürtecilere lıartı Adlen dablll harp Jeneral Nadir Han tarafından tam ve kat'ı bir zaterlo netlcelendl.R11lmtertmlı:l·Klbllln tayyare ile alınmış umumi bir manzarası,2-Peçe Salılnln en 
-•I" 

aon resml,3-l(Abllde bir Çll'flYI tllsterıııc 

antos; dişleri 100 sene yasatır .. ,. 
Çürilmekten vikaye eder, Dlflerl inci gibi beyazlatır, iti' etlerlnl kuvvetlendlrlr, ve kanatmaktan men'eder. Ve dl,lerln arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti ıı3,., 
eder. Dif ağrılarına, nezlelerine mani olur. AOızda gayet lltlf bir serlnllk ve rayıha bırakır. Mlkropları imha ve ağızdan gelecek her türlU hastalıkların slraY• ı1t' 
mani olur. Avrupada dalma blrlnclllOI alır ve blrlnclllOI dlplomalarla musaddaktır. En bUyUk müklfatı ihraz eder altun madalya ve nlfanlar almıftır. [20) kllr 
Hasan ecza deposu. Dantos dlf macunu yerine baka bir marka verlrlerse almayınız. ÇUnkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dls mUstahzerldlr. 

Devle! ~emir volları ve-liman arı umumi i~aresin~en: ~~~:~~;~':.i·:~t~0:;~~~;i~~~·;~ ı\talatya vilayetinden: eylf ve neharf, iZ ve er-ek:--;na. 1 •• ,, i 
J ptmlacak olan tamirat 10 - 11 - 929 1.-Sultan suyu harasına ait olup HAYRı.YE orta mektepıdr 

Haydarpaşa \e Konya işletme müfettişlikleri memur ve mils
t.ahclemleri için imal edilecek Elbise, palto ve serpuş kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26 10729 Cumartesi günü saat 15,30 da Ankara 
da Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
\ akkat teminatlannı ayni günde saat 15 e kadar umumi Mü
durlük kalemine vermeleri lazmıdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirter . 

ı\ \'UMurva lahrikalan hcıaran sendalJyclerl umuml sanş dcpo•;htanbuldluı 
Kaurcı u~ıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Adman telefon l•tanbul 2409 
ilam~; ı nı depoda eııvai çeşit perde ve d<işemelik kadife hare ve fanıaz 
kun1aşlar mliteıe\' i l!'tur, perde mi~er, tül; keten perde. Ortüler; maroken 1 

trileri, piriç kom.., maşıf pirinç w lake karyolalar ile çocuk klryolaları fahir 
h fiatını ıopıan 'e parakcnde •atılmaktadır. Fiıt makıudur. ! landı asansor nrdı 

-DevfRI lenıiryolları ve Tiıııanları uıııuıııi i~aresin~en: 
1 .55 adet ı agonet madeni ak,amı kapalı zarf'a nıunaka;aya 

konnıu tur. \lu:-aka!<.t 12 re~rtnisıınl 'alı gL".ı . ut t 6da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacakar. 

:\1 ınaka a ·a i~rirak cdecekkrln teklif mektuplarını ve muYakkat 
teminntlarını ayni glinde saat 15.30 A kadar umumi mıidıirllik 
kalemine YCrmcleti !Azımdır. 

Talipler mtinakasa şartnamelerlnı ( J O) lira mukahillnde Anka

rada. \lclzemc daire inden, lstanhulda 1 laydarpa~a mağazasından 
tedarik edebilirler. 

~ahlık arsa ve ~üttan~issesi.-

tarihine müsadif pazar günü saat on- Arga kazaamda merkezi kazaya se- V ••l' 
altıda ihaletıi icra kılınmak üzre kapa- kiz ve Malatyaya otuz kilometre •• 
lı zarf usulile münakasaya konul- meufede bulunan Aziziye mevkiin- Tail sınıfları tamamlle tetekkUI etmiş slup ana, ilk ve tali kısımlarına Jeylt ve nehari taleb• ;iJ 
muştur. TaHplerinin kcşilnameyl g!lr- deki binada yapılacak tamirat ve in- dlna devam olunmaktadır. Taif kısmının tesisatı tamamlle ikmal edllınlftlr. 14 tefrlnlevıl pııı• 
mek ve tafsılat almak özre komlsyo- patı fenniye projesi mucibince 1/10 gllnUnden itibaren tedrisata baflanacaktır. 
numuza müracaatları. /929 tarihinden 21 /10/ 929 tarihi- .....;:;_ ___________ :__ _______________________ r 

Tahlisiye Umum ~:k::~;~ y~~~~ııı.:.~:ı~~.müddetle mü- MEVKİLERİNİ İKRAZ tşLE~1ı 1 

"d " } · ıl-.. d • 2.- Mlinakasaya iştirak edecek ta Mücevheri!, halı, e•halll, 11 

mu ur ufıun en. lipıer bizzat mimar veya mühcnw• YÜKSELTMEK İSTEYE~ Maaş cüzdar1' :• 
Tam:ratı icra edilerek tekrar mev· veya mimar ve mühendis ile teşriki h"-eJ1 

kiine konulduğu 19 Mayis 929. tari-ı mesai ettiklerine ve yahut ta bu ka- L mukıblli her yerden çok < "',,ılıı' 
~inde ilii.n,<dılmi~ olan ~aradeniz bCJ- bil işl~ri evciden .~apmış . oldukları- G E N Ç E R E ralt Bir dtfa müraca.ı bUls 
gazı harıcındeki • Fcnerışarct gemısı- na daır evrakı musbıtclerile birlikte Sirkeci Erzurum 1 lan~ • 

· b k t · tt. ·1 • k · • t. e ·· J .\levkıınızin ve n.aışınızın yLiksclmestnt i1'tı::r~eniz malOmıtınızın 3rtma!'>ı ... - . veıit nın u erre ayın c ırı en ytnı mev omısyon nyase ın muracaat a şart- Samsun vilayetine tabı .ıırıı'. 
kii cogafi>inı'n· ı ·n· b•d•ıı· "k b'J' d muılaka llzıııdır. Fran>ızco, lngilizce, defter u>ulil. plan okumak, resim ~•" ~" · . name suret en ı ' ' mu a ı ın e kazasında sarı çiçek or ... tr<' o· 

41, 24, 30 arzi şı.:ııali almaları. yapmak, daktilografi, kaligrafi \'e iş bilen kim ·ele re ihtiyaç 'ardır. Yukan· ı on sene müddetle 14270 ın< ,,ıııı~ 1 ı 
~9, 09, ~O (Crn~ç) tuli şarkide ol- 3.- İkinci r;~ddede gösterilen şe- daki dersler muktr·dlr muallimler ıaralından, mutedıl şerıitle, prop;ramlannı ı;ayrı mamul kara çarh eşç·~·ıb 

dugu Bahrıyuna ılan olunur. raiti haiz talıpıcrin . ihal··· günu" olan . 1 . 1 "A lk L' k k 1 . Ti 1) 1 . her gayrı mamul m•tre "'ıı·•f ·.'il,,,~ • ' ı<ngın eştırmış o an mer ·an r,r e ,ı>ın ve careı ersene crı, gece ' , "',.. 
Zl/l0/929 Pazartesı gunü saat on kurslarında o!(rcıilcccktlr. Kurs'arı muvıffaklyetle bitirenlere şehadetname kuruş üzerinden kapalı zar ıet"~ J 1 

Doktor 
Celal Rasim 

beşe kadar Malatyada hükumet ko- eylül 929 tarihinden 27 , 0ıo" · 
verıllr, ve vaziyetlerinin ıyileşmcsine mümkün olduğu kadar yardım edilir. d de" ,,. 

nağında baytar müdürlliğü dairesin- Kurslar 16 Birinci Teşrinde açılıyor. Fazla malOmaı için l>tanbul, <,'•rşıkapı, 929 tarihine kadar tem 1 ı olu'ııır 
de inşaat ve tamirat komisyonuna müddetle müzayede>:• vade ıe~ ııı• 
müracaatları ilan olunur. :\ltdrtsc S<>kak, 1 \O lle\oğlu, Kabristan Sokak, 42 müracaat edlniı. tur taliplerin yevmi ıhal< yel s• 1 

:.h aHaku ol mık için hazırlanınıı! melerini saat on beşten e·"tet~~;. · Bahriye hastanesi cildiye 
ve :zühr!wlye miitehassısı 

-Kadın: Erkek-, 
Cilt, frengi, belsoğukluğu 

ve idrar yolu hastalıklarını 

en emniyetli usuller ve en 
elverişli fartlarla tedavi eder. 

Adres : Bcyrı~lu, \fü ~ok ak 
No ı 1 ıelt!ıın fleyo~lu ;.ıo her 
gıin , .. t 8· 10 14 20 

!!11--•ıı> /.anı yok •r•--ll 
.\le>hur 

Standard 

lnyiFz 

Karyolaları 
Tahlisiye umumi müdürlü-ı Fiaılarda kat'ivcn zam yoktur. 

ğünden: 1 14 ve 16 liraya 
Kumaşı dairede mahfuz nu- Bcyo~h.nda .~~O numcrolu 

~ edeceği Fabrikadaı:ı _al:nmak Baker magazalarından 
munesine tevfikan İdarenin ira- ı 1 
uzre İdare mustahtımını için ıtdarık <debili1'iniz. 

Antara numune ~astanesi ~a~ la~a~elin~en: 
Hastaneye muktezi 106 kalem aHitı cerrahiye ve laburatuvar 

malzemesi 3 teşrini evvel 929 tarihinden 23 teşrini evvel 929 
çarşamba gününe kadar 20 gün müddetle aleni münakasaya 

1 konulduğundan talip olanların yevmi mezkurde saat ikide ko
misyona ve liste ile şartnamesini görmek için de her gün öğle! den Eonra ıdare memurluğuna müracaatları 

1 AMATÖRLER 
Çok defa mu\'affak olmadıgınızın ebehini ara•tırıynrsumız. 

Lıiks n· p,ii,tcri~li hir !ıınııraf makioc-i 'c bir çok !ilimler 

aldığını/. "aklc çektiği /. !otr grariarın hiç birisinde mu\'af!aJ.. 
olaınıyorst.:ıuz. Buna \·,gine çare. •ızı tamam ile memnun 

edecek anrnk ml,ht ru em KODAK makine \e !ilimkri 

oldu~ınu hiç d şundilnuz rnıı? 

orman müdüriyetinde m~ ..;e d~ 
le komisyonuna verrrl: ter cnttr•~ "' 
yeda tafsilat almak ıst•~adarı:;.., 
karada Orman umum 111ud · 
Istanbul Sinop orman ııaş Jtltid~r 
}erine ve Samsun orınan ut· 
ne müracaatları ilin olı.ıJ1 

.... M. KORiS sı 
KÜRK MAÖlıtlı ddc'1 

klal cB ,ııS 
Beyojtlunda isti ~ıtl 11 rlB ~ 

No. 409 Hazır ve 
1 crı '~i· 

her nevi kUrkterlrı çc~ıııe 
1 

moda ve milrıtahllP 1 et~ 
Flatlar rekabet kabU ~ r 

·ur. ll i M a~,,~ ~ · 
d ııer ~· J$'' · ( uınaı.!:ın 11138 ..ı. ,anın uf/ Bogaziçindc ~:mlrganda \Jc} da~ •okagında J .J ·o. Ju arsanın 

350 lira ve l·'.rcnkôyunde Bostancıda facnkôyu cadde-inde ı ( 'o. :,ı 
ar•anın 450 lira ve Orraköyde Dachonı oknıtın<la ~7 o. f 
nıaa oda dukkanın hazineye a;t 8 de 3 hı ,.,ı JOO lira nakit e 
pe~in bedellerle J.j. fO.Q29 tdrihinc mu ac f j ü/.Brtc ı g ı ,ant 

ı .ı de tcmdidtn m.ıza\'nlclcti mukarrcnı . '( alıı'krın 7.5 he'? ıılc 
remi .ıt mckrurlarilc c'lwali m,·rn.ke arı~ ko ı ı c nu~u ınıırac"' at 
rı·ll'ıntlcrı 

220 - 250 takım elbise imali a- - l<:m nıııkernınel karyoladır larf 
leni surette münakasaya konul-

1 

muştur. İhalesi 19. 10 - 929 cu- -· Satılık ~~ 
martesi günü tam saat on dört- ı ~IRAA T ALETLER! 
te icra kılrnacağrndan ti'ıliplerin '.•.nl zıraat' •lttlerı ehven 

1 . .. k .. flat 'c rr. '81t , ınl•rl• '•tılık- ı 
şaunam: en germe uzre yev- 1 ıır. ı;alatad.ı !hakimyan ha-

KODAK - makine ve filimlerini 
kul :ın"llak. ı~tl m.ıv~ffakiyc·tin >I rı. 

Her yerde arayımz. 

Sırn ~:n,·ı:r t:ı..~zane" k 1 tı ıı t / 

1 . I • h·ı·I• ...... .- ' a' cnt: ıanı.: --ınt "- • ......,,.,,,.,- _ .. ı 
. . . p ... J'I 

Za"·i l\oı.:arr. 1 'J · ıı '1 ı-
J 1 \"t:"I"' ~I'" 

:-lnJL·n aldı_!!,ıın t1.:r ~ 1 ınıJln 
enim. '\ni:-inı alaı.J 

mı mezkura kııclar Galatacla Rıh nında 'l'Urkhc ıle ıırarer ,ırke 
tım caddesindeki idarei merke- ~'° nıurnca ıt ' 

ziyeye miirac:ıatları. ·-

T ·ıel rrq danında Kndak jirketi fcıtograflıırıııızda 

nıu\alf.ık oimanll.ı ıvııin için daima ~ızin cmrınizc aınadcdır. 
' d 11111 , "'tur. 1 11, rı 

-_::li:r:•l~ıi;ın~o~~'~":--'.B /ı. .. , 
MESU!- McJDÜR· IJU 

.. 

1 

1 ~ 


