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Eskiden Haliç donmuş karşıdan karşıya yürüyerek 
germişler, şimdi de dolacak ve lJgle gerilecek 

Köprüye lüzum kalmıyor! 
4-5 S('ne soııra Haliçte karşıdan 
kar9ı)-a yiirii)•erek geçilecek! 
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Maarif Vekilinin zıya/eti 
Diln Maarif Vekili Darillfilnun müderris
leri ve gazeteciler şerefine bir zıya/et verdi 



! MiLi .IYf.T s \ ı.ı ıs T~ŞRl'\lf:Vf,I 1929 

1 1 
Tarih notları 

1 
HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Rusgada eci·işken 
c er.! 

4 111 s 
--

hat Pş.nın muhakemesi Amiral Ankarada samimi bir ~I Yeter artık .. • 
ı 

Yıldız sayı~ız cinayetlere sahne oldu, fakat 

bunların en fecisi Mithat Pş. cinayetidir 

çinlilere karşı k J d 
gene teşebbüste Sahtt: marki- surette arşı an l 

bulundular nin çektiği ....... ••••1>-----
s.. y sultan Se yalnız muhakemesini yazmakla ik- 1 s • F • ld G • H · ı B k · ı Pş Hz hm.~~~~~;, ö~;~:ine çare yak: tifa olunmaz. Onun hakkında her ne ye 1;!~~~~~g-~,A~!a:·~~firin~~~~c~ azap • lf ıe azı Z• 1 e aş ve 1 , • • 

t. _ Yıldız cinayetleri.- Mitat görülmüş, her ne işidilmiş ise on- . . 
1 

b' , 
f da d !ar da Yazılır. B u yazılarda dereden ettiği bir muhtırada Teşrınıove ı- Fransada geren gün tuhaf bir vak f d k b 1 d · ı • t • 

' B tepeden bahslardır. Mazur göl"ülme- ayetın en erı ın tasının mour a cereyan etti. Pek maru_ f sa_b_ ı ar-lng" do•=ıa.- 1324 meşrutıyetı.- ır h · ·· · d S · t · d Pa•a cinayeti.- Tai _zın. nın .a d · d b · Ç' kı A ' kalıl tara ın an a U e 1 mış lf 
11. dı·r. ne rı uzerın e ovyet tıcare gemı- dan bı'rı· bapı'saneden bır m_ud_ et .. e- J kö!ıne hanedir bu, sarsan düşer te- d '-' ah 

1 
••••• b * * * !erine ve hudut boyun a sa...n a- ve! rıkmı•, para kazarunak ıçın şoy e U ...ı llın 

h~·(P~~~-ülm;~~tfe~:nt:.m:..~:.at "BEN MUHALİF" !iye karşı tecavüzlerini artırdıklarını bir Çare düşünmüştür: Kabul resmi pek dostane cereyan etmiş ve um JJ• ~r. 
Sait Pasa.- Tarihini bilmeyen mil- 1301 de Mektebi Hukuka dahil ol ve Soungari nehrinde de sık sık tor- - cHatırab tını yazarım, fakat b~ 1 a (f t<r, 

- d 1 p 1 E- dum. Adliye dairesi babresinde a- pillere tesadüf edildiği bildirmekte kitabın satılmasını temin için kendı- ı·şıer etrafın<ln e""'· o·· ru··şu·· ımu·· ştu•· r. Amı·ralın ı·ntı'ba "' to10' ı,tler nayı ar o amaz.- rusya 
1 

• ve Sovyet hükOmetinin artık hila te- ki b' d klam yaptırırım a. · ' • 
· f d' "B h l'f" rılmı• olan Hukuk mektebı'nı'n ı'lk me mera ı ır e re · pi •· 

mm e en ı.- en mu a 
1 

• • rcddüt hudutlarının emniyeti için i- 1 ı ı kt ? 1 T PŞ HZ NEZ ~ ""ld Yıd b ve sahne ol mu··duru·· ·· Prusyalı Emin efendi idi. Bu rek am nası 0 aca ı ANKARA 14 (A.A) _ ln- dar kalını• ve çok bu··yu··k ı'ntı'ba SME · · 
1 

f .ı0)-' J ~11. ız SJrayının men a. . cap eden tedbirlere müracaat eyliye- l b d b k ı run hayal kud- , • (T oll' · . ..ı r .. dug-,1 ı::addi ve manevi cınayetler h_ı Bu zatin talebe arasında lakabı şte ura asa 1 a_ ı •. . u··n ·ı Akd · fil b ku t 1 h t h" · atla ANKARA 14 e e 1 ... _. ._. ~ 
- ceğini i!ave etmektedir. retı'ne şasmamak kabil degıldır. Ç - gı terenin . enız osu aş unu n maz a ıra ve ıuıy . 

1 
• B ekil • dl"' . sapsızdır. Fakat bunları.n _içinde b_ır "Ben muhalif" idi. Prusyalı Emin I I k d . l s· F ed 'k ld • 'f d t · t' mıra! cenap arın atv .. ı 

DEM R FABR KALARI ku·· kendine esalet unvanı olara cmar man anı Amıra ır r erı ayrı ıgmı ı a e e mış ır. H il ··ı·ı.at yariın • tanesi vardır ki cümlesını geçmış- Efendi Mitat paşa muhakemesinde I I d . . . ta z. e mu a ı ı· ı: 
tir; 0 da: Cinayet mahkemesi azası olarak bu- ŞL YECEK ki> diyen bu sa~ıkalı kendin .~nluzu_n Fıeld cenapları refakatlerınde Merasimde Amiral cenapları- etmittir. Y_,-bl' ~tkj 

MİT AT PAŞA CİNAYETİ !unmuş ve verilen hükümde muhalif MOSKOVA, 13. A .A. - Ukrany uzadiye babsettırme~ ıçın şoy e bır İngiliz sefiri Sir George Clark le Hariciye vekilimiz İngiliz Se . Bat vekil lımet.pat.a ~:.reıt' ki
1 tlir. kalmış idi. ada kain meşhur Marinpol demir fa- de ~~neF~~~~:~~~~;lı haydutları ce· . cenapları ile donanma erkanı firi ve katibi umumi Tevfik bey ;rural ~:aplarına ıadeı :ti I• lııs 

Abdülhamit Mitat Paşayı mahv Gençlik bugün olduğu gibi 
0 

gün ~ı~~~r~ab~~~~ :~~:~~ ~~~e:i~~~ zalan'ı:mak için gizli bir teşkilat var- harbiye reisi ve Queen Elisa- bulunmuştur. un~ ~-
1 

. riıt .~f"'.J 
ve ifın et~ek istedi. Ancak Abdül-ı de Mitat paşar_a _muh_ip idi. Mi~.t pa bl lik . 1· ki ~- B f mı•. Bu teşkila't bir takım __ nüfuz sa-. 1 beth süvarisi ve yaverleri bulun Ög"rendı'g"'ııne go··re pek do•ta'ı tanbularaharceekneatpeard:.,_Yeka ve ıtl1r azizh ıntıharından beş sene sonra şa muhakemesının duzme ve muret- ru e ıma at yapaca arwr u a- • d t • w 

bir <lava tasni ettirdi. Mitat Paşayı tep bir dava bulunduğuna kani idi. brik.alarm tensiki üç sene dcv~m e- bibi adamlar tarafın_d.:'n ~.ucu e g~tı-ı duğu halde bugün saat dokuzda ne cereyan eden bu kabul res- yapilmayacaktır. 
ve bir çak paşaları amiri mücbir o- Binaenaleyh Mitat Paşa muhakeme- decektir rilmiş: ~şte bu teşkidlat sozdHee..:a d~ l ekspresle şehrimize gelmiştir. minde umumi i•ler etrafında gö HARiCiYE VEKILll'llffof'~fl 

da b 1.f kal h b . b' MOŞTEŞAR HAKKINDA Markiyı de cezalan ırmış. 1 M·· .. 'l h • d t . y l'i/. ~ . 
!arak göstertti; Yıldız sarayın ça- sinde mu a ı an er angı ır nasıl.. ? Pek feci bir surette .. Mar- Uta~~~ ~.Y , uta~r_on a eşn- rütülmüş ve Gazi Hazretleri A- . . _ . Z cı.ıs ~ 
dır köşkünde tertip ettirdiği cina- hakimi takdis eder, düzme ve uydur TAHKiKAT ki yakalanmış, türlü türlü işkencel~ı: ı fat mud~ru umumısı ve Anka- mira! cenaplarına Türkiyede İs· Harıcıye ve~lı tara!_ın ~,? 
yet mahkemesinden idamına karar ma bir dava ile bir vatanperveri MOSKOVA, 13 A. A. - Sabık le az'ap çekin_· iş_ ve zavallı n_ihayet -~m i· ra mevki ve. _merkez ~man. dan· la'hat ve terakki esaslarını teıiı c~napları .ı~fi!'e dun ıt d• I~ 
aldı.ve Taif undanında boğdurdu. mahvü ifna eyliyen saltanata lanet- Paris sefareti birinci müsteşarı M. diri defnedilmış .• 1 Bunu oteye .:r!-, !arı ve İngılız sefaretı erkanı ta . . rf d·ı k b zıy~et verilmiıur_. Ya;ı Jel ~· 

* * '-' !er eyler idi. Prusyalı Emi~ efendi- Bassodovski sefarete ait ihtilaşta bu- ye gönderilen mektuplar haber ven- af d k l b' .. f ıçın sa e ı en eme ve u mu- sefirı tarafından bır zıY 
1324 tc Abdülhamit yıkıldı. Devri ye mülaki olan her hangi_ bır talebe !unmuş olduğundan hariciye komiser Nih t Markinin defnedildiği , r . m an . arşı anmıt, ır mi~ re azzam inkılabı yapmakta ııörii- cektir. 

meşrutiyet geldi. Devri meşrutiye· ?n.a hürmet ve minnet ıbraz eyler li~i mümaileyb bakkın~a t~kibatı ~- ~~~ göst~~:n mektup artık zavallının zeı askerıye t~rafından se am- len mütkilatı itaret eylemit •e Zlyaretlet /,. 
tin mühim vazifelerinden biri de ıdı. dliyede bulunmasını muddeı umumı- ba len felaketten şUphe bırak- lanmıştır. Amıral cenapları An- . ~ ";"Jl 
Yıldız iotibdadı tarafından memle- Prusyalı Emin Efendi aslen !~rk\ likten talep etmiştir. İfayi vazife ha- şına i~ıhakika mezarın bulunduğu kara palas otelinde misafir edil- garp devletlen ta~a~mdan bunla Ankara, 14 (A.A.) • ıııtlı 
ket A1liyesi üzerine sürülmüş olan olmadığı cihetle: "Ben mubalıfım" !inde bir cürüm işlemiş olduğundan mıy;r..d·~· fakat ne görülsün? Ta miştir rın anlaşılıp takdın noktasında lan öileden evel harici~; ıf"';r 
lekeyi temizlemek idi. Maatteessüf diyemez "Ben muhalif" tele_ffuz e: I mümaileyhin, Sovyet zabitasına ia- h~~ lfc~~~~o~~prağa gömülen Marki • * * * st>zlerini temerküz ettirmittir. al milliyevekillerini ziy ıııiJ~1' .9' 
devri Meşrutiyet o basiret ve metanc der idi ve talebe de bu garıp şeklı desi için Fransa hükumeti nezdinde h'd ··ımemiş mi' Markinin nefes ) Reis Cümbur hazretleri, Amiral ce- ve öfle üzeri müdaf~ yb f;ır 
ti gösteremedi, yıktığı Abdülhami- telaffuzu kendisine eğlence addedip adli teşebbüsatta bulunulması muhte sal 1 en °temı·n irin bir boru uydurul ANKARA, 14 (Telefonla - . I • li tarafından müıarünyml• t .,r 

ki . ı 'd' ld' a masını • Am' 1 1 Ank d naplarıru Anadolunun ıulama ıt en "-'---alao'ta bir zi e din yavrularına yıkıldı; veliaht de- ta ıt ey er ı ı. me ır. muş ama dı'rı· dır· 1· go .. mülen adamcag· ı- ıra cenap arının ara a ~ .... * * • hakkında tenvir buyurınutlar ve bu tir • g"il, bir veliaht yamag·ının mecnuna- * zın hayatını kurtarmak için bu kafi istikbali çok samimi olmuıtur. ı d ı • · . nrl'.1'~· 
n• r ,,ıorına boyun eğdi; kendisi- Bir gu··n Emrullah efendi (1] ya- ı· ransa a gelmemiştir. Zabıta tahkikat yapı- Üg"leden sonra Gazi Hazretleri tal• r;ı d gibi ziyaret ve temaı ann ev et•er FiLOYU zlYJUU"' ~ 

arasında ki münaıebat ve doaluldaıı Dün deniz mektebi nin kitap ve şıarı olan kanunu esa- zıhaneme geldi: yor. . Gizli teşkilabn aslu faslı o_lma-, tarafından kabul edilen Amiral t U unu ıtf iB 
b .. .. k k . ·ı E .. l A et N d takviye edeceği mütalaasile Amiral manımızdald ngillz f o• ,,,;deP jJ ~ 

s t• ılan ettirmiş olan uyu vatan- Mitat paşa iadei muha emesı 1 e mn u se am dığı tabii meydana çıkıyor. ~tıce e cenapları reisicumhur Hazretle- cenaplarina bayırlı yolculuklar te- •tmitlerdir. Yarın saat "'"•et"" '<ti 
perverin, yani Mitat paşan_ın hakkı uğraşıyorsunuz; ben Mitat Paşa mu Markiyi gömenlerin gene kendı adam , • d" d (SO) d kik k kadar filoyu herkes gldJP g• 
tarihisini kendisine vermedı. Abdul- hakemesinde baş katip idim; Emin !arı olduğunu, bu pilarun temami~e nnın nez ın e a a a- menmisinde bulunmuılardır. ~r 
mecit efendinin ricaları Tal'at Bey efendi muhalefet etti; etti ama tat- Renin tahliyesinden sahte Marki tarafından uyduruldugu ••••••• eti ~, 
(Paşa) nezdinde tarihin ricalarına bikatt cezaiye noktasından muhale- sonra neler anlaşılıyor. Markinin maksadı kendi- Ingı·ıı·z Başvekı·ıı·nı·n beyanatı Yakup hO 1 
galebe etti ve: {et etti; yoksa mücrimi yet kararın- si mezardan çıkarılırken filimler alı- 'f'6 

Bir köhne hanedir bu; sarsan dü- da o da müttefik idi. dedi; zihnimi düşünu""lüyor ?. nacağını, kendinden gazetelerde çok • • .... • • o· . A 1 t hali<•' . 
- şer telaşa teşviş eyledi. Olabilir ki ben bazı bahsedileceğini hesap etmiş. Fakat 101 8 e V8 

Abdülhamidi yıktık enkazı üştü kimselere Emrullah efendinin yan- t A ~ Lo V'll başına böyle ölümle neticelenen. bir M. Mac Donald lngiliz donanması- eden bu ınollS 
başa; dedirtti. lış sözünü doğru diye telakki ede- P~R ~· 13· · .: I ... ngue t ~/ırelaket gelçccğini düşünememıştır. (dil 

* * ... rek Prusyalı Emin efendinin yalnız, de bır zıyafett~ soy ed~gı nu ~ al Marki oradan çıkarılıyor, başka me- nın zaiflemesine asla razı mahkum o "' I 

d tatbiki ceza kararında, tabiri diğerle! Fransanın e~nuseı~:tınd~nr'::' se- zara defnediliyor. Kendisini gömen- T ıeto~ ·ı 
Şehri Reşit efendi namı altın! a, Mitat pa•anın idamına hüküm veril-. den M. ~~![ınot, cyk ıtı a atnhnı !er adliyeye veriliyor. Of UnamJyacağlnl SO•• ylu" yor ANKARA, 14 ( ede~le'' f 

Bcşiktaşta tahsil görmüş olan, ra- . •. b l'f l .. . ı Ren erazısının son ırunta asının a - . . b Dini alet ittihaz ederek Urıl'~·fı 
nı' ·ı·uranı gezerek Tu·· rklük hakkın- mek cıhetınde mu a 1 0 up mucrı- · ı· · · y J" Alma la ta Şimdı zavallı Markiye mu ayyel nı·y tın· ·hı•ıe t ebbii"ı c 

. . d .. tt f'k b 1 nd • ıyesını oung p arurun n r - . . kil" f d 1 bi ili . e ı ı ,. eş b' ' 
da bjr çok tetkikat yapmış, bir çok ~_ıyetı~ c mu ecı· u u ahukgunu: rafından tatbikine muallak bulundu- ~ntıkam teşba atı tara. ın aln (y?)apı an LONDRA, 14. A. A. - Nevyork taraftan pek ananep~rver r mı ettır nun Boyabat kazasına t•y'aJılP• 
neşriyatta bulurunuş olan müste•riki soylemış olayım. ınayct m eme- d • h •- 1 ~- d mı'•tı·~ ki. ışkenceler kkındaki not ar neş- tan bildiriliyor: Münasebatı hariciye ler. Adalı oldukları ıçın hayatları de- ko''yu''nden Mehmet o"IU 1-'' ,., .,.. · ·ı· ı· d d' M'tat d r ugunu aur a~uş ve e • • · dil' ·B l d b' · d d · il k d "' •~ şehir profeşör Vambery, Istanhul se sı ı amı e ım e _ır.. ı paşa av~- " . .. • . . d ml re ıyot. uncar an ırı e şu ur: cemiyeti tarafıııdan M. Mac Donald nize bağlıdır ve deruze tea u e en canın efkarı umumiyeyl te il' 
ya!ıatlerinin birinde, Sadrıazam Sait sı_raa hem mücrımıyct ~em de_ tatbı- B_~ em~usclam~t ~çındc ev_a '. . Paris. 2'3 eylfıl, 929 - Bu ge_ce _Mar- ın şerefine verilen büyük bir :ziyafet herşey onlar için harikülilde bir e- cek surette aslı olııur1' 
Pa•aya dedi idi ki: kı ceza kararları ekserıyetledır. Mu ve adilane bır ıulh, ısbyoruzb._ Mıahlledit. kı daha aıl sakin bır gece geçırdı. Sa- esnasında mumaileyh mühim bir nu- bemmiyeti haizdir. :Binaenaleyh, ye- ve dı'nf hı'uı·yatı alet ittllı"d' 

• h rf la d p ı E · f !er arasında umumı ve tam ır t ·ki d""' kalktı · · d' B ı • • 
"Tarihini bilmeyen milletler pa• d~dı 

0 
nı~ aıma!unasya ih~ timmalın yeo~~ dl teslihat ""pılmadığ\ müddetçe sulh, adt ğı yhe~r,!'_ : gıy~n ı.baul udn- tuk irat ederek demiştir ki: Hakik! g_iine vasıta müdafaana1 rı olduğu~u devletin emniyetini ih!Al b\;tı'd 

Yıdar olamaz." 
1 

en gayrı 0 
"

1 
.. ,- · · d k · · -1 u_ ". .. ~_,..e.,,, gezınmege ş a 1• bir teessüf ve teessürle duydum ki rana bildikleri donanıı:ıa arına denn b k t t 'k 1 dig"i ta tf 

t ve musalemet ıçın e yaşama ıstıyen. Dı.ısunuyordu 3 30 da tekrar yatb. . ·ı • ..l'k 1 b' k . .b 1 al are e e eşn eye . {atı ',",/ 
Devri meşrutiyet Mitat Paşa da- ur. Abd h Ad .1 her milletin müdaffası için lüztlm gör S babın °8 . • bda d Kalk k Reıs Hoover ı e yaptıgım. mu a at ar ır aş ılc mer ut o m arma şaşma- tintakiyedeki vazıh itırı b't of" 

vasının tarihini bilmek istemedi. urra man 
1 

dügu" ·· tedbirleri alması icap eder Bu a · me • . r uyu u.A ~ - bazı mahafilde ve memleketlerde ves- malıdır ve bunda haksız değildirler. bitlerin şahadetleri ile ea 1 
E b · b'ld'kl • · d · mh · · tan son..- yemegını yedı nnesın<: ·ı k •. ı." t r B ehimler ç·· kü' B 'ta niha tün iha e bir 1-" en arı ı ı erımı evrı cu un- (!] Bu Emrullab_e~endi Alarıy~l~' nun içindir ki, Fransanın elyevm a- yazdığı ıt•ektubu ıstcdi. Verdi!., Aldı, vese __ ı c ar"'""'..mış .' ... u ~. un • rı nya ye n y tur. 1 riO".,.ıl 
r:te bildireyim. olup Sür!lri efendının bemşebrısı/çık bulunan hududanda müstacelen kud ttı B· •ka az k ._ ve şupheler kavıyen umıt ettığım ve- adadır ve bu adacık koca Avrupanın Yakup hoca bu cürünı • ..ıııı . .t 

o u ve ya . ay sını y ma ı . d b 1 ·ı 1 .. b k ·•· d d' F kat t 1 d' b' y Ui .. , .. * * * idi. Zekiye Sultan k~dalığında . müdafaa tertibau alması günilrı birin- · ,_ .. t k 1 •ted· y dı K d' çhile yakın a cyne mı e munase a- adeta apısırun e;ıgın e ır. a n ayı ye ı ıene ır a •ır 
. · · [ . · · · fçın ..... gı • a em ı. '· az · <n ı- h k' ı k 1 · b' 'h · ·ı 1 k d' · d ğ'I d'' a h · 30 Jlra at Mıtat Paşadan bahsederken onun vefat etmııtır. de topraklarının yenı bır ıstillya ma· sine mektubu an,>esme yollayac•ğı- ta . a ·~ o aca. o an y~nı ır zı nı- gı tere ya ruz en mı e ı ~y nın apıı cezasına ve ıı-rat 

:::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::ı:::r::::::ı:::::n:::::::m:-:::::::·····::::: ::: 1 ruz kalmasına mani olması ve tam bir-; ~ruzı temin ettik. yetın d1plomasıyc tedrıcen huldl ve her tarafına yayılmış olan Brıtanya nakdiye mahkfuniyetinc 
:ı :: o 1 omniyet şeraiti dahilinde seferberlik S 9 b k ff . d ka nüfu= etmekte olduğu bazı milletlerce impcratorluğunu da dUtünmeğe m" mittir. flı;</ ı 
!! lf- H!i .-t - -.. lf- ve kuvvetleri tahşit imkanını hazır- ld aatz 1u1çuM. kioc_eres_ın1 . en dçalı - el' an meçhul bulunmasından veya bu burdur. Bu imperatorluğun herhangi TEVFİK RUŞTlJ .,ol'~ 
•• , ~ ~ rı ı.> ava ı aı nın gız 1 a et ih · · "h' · h kiki · nl . k · hl'k bul (Telef .n r. :: !aması lazım gelir. Eğer, Franaaya . tih k'i"•· h . z nıyetın m~ ıyetı a yest o ._r- bır ısmı bır te ı eye marwr un- ANKARA, 14 ,..,. l 
•
1 

• ve ın ar teş ı aurun mer ametsız a- h .. nl 1 lm d . . k' 
1 

d · b' flk lt.., _,. 1. • ..... -............. -............ _., . .,...,=,. :=ı:ıım::ını:::::: ..... :;:::::. şı'mdı'ye kadar yapuğı fedakarlıkla- d 1 f d - dı" . k ca enuz a aşı mamış o asın an ursa ıstımdat ar nazar arını aıma ı Hariciye Vekill Tev 1.{o..._.41 ~ ···-·'"

0000

••••u·-.. ··-·· .. ···•••~ -- ... . am arı tara ın an ugra gı ış ence- . . . . . . . . . .,. v 0 f b 1 rın hak kazandırdığı asken mıidafaa ı t h ··ı edilir gib' d - ·ıd· ç·· ılerı gelıyor. Bu zıhnıyet açık pole- ze çevırır. İngiltere ile bu koça lmpe- Mübadele heyetimizi• ~e . • kıll 1 • ı 0 1 1 t ı · · k er a ammu 
1 •ı:ı ır. un 'k ınn· 'dl k' k r t 1 k d ki 1 lla k bad ı ı ı ı V"" ngl lz er e U O maçı ve himayeyi tcmiı, etmek ıstıyoklnı:ı kü zavallı Markiyi maymunların, bu ~-a· z. ıyetı ihr . ı. ~runu vumils~a ra or u _aratlnisı? a . muvasakabyo bnl rlişere mU e e ter 

vakit geçirmeksizin vasıl olma ~gı- maksatla terbiye edilmiş bir takım .,~lı, sıyaset z nıyetının tema. e nın emruyc temın etme cm .. - limat vermitltr. il 
1

, 
0 • uıe • 1 ,. mız !azım ge. len he~efler bu saydıgım vahşi hayvanların pençesi altında bı- z{ddı_ vı:_ mak_Osudur. ?unyayı _hır ta zim için, hem bu imperat~>rluk ıçın EOER İYİ tS foPll'I_ ~ 

, • . noktalardan ıbarettır. rakıruylar. Marki hep lıunlarlar mü- kım. ıt~laf!":r ıle .~eşettut~ ve mıll•tle- bir hayat memat mc~~l~aıdl~. ~ğer ANKARA, 14 (Tel•,otl# ;,ı:_ ~ Kuın-Elızabet futbol takımıle Galatasara- BUC.DAY iTiLAF! cadele etinis. Ölüm korkusunun ver-in bırbırlenııe ?~şma~.?ır. ta'?m.~~u- henüz bilmiyorsanız bılınız ki, bızde Rusyada keıfi yapılan ııı:.ı,d•vr ~ .. 
~ • · • . PARİS, 14. A. A. _ M .Tardiyö diği kuvvetİe oğraşmış, hayatını vah plara_ayırmak ıç~n. dcgı. bılikis butun ancak dört haftalık erzak vardır. Bu teharrik motörlerinTUrk11ıııııf''ııl, 'it 

Yln yapaCaO't maç futbol SlSteffilffitZe btf Belforda irat ettiği bir nutukta bü- şi hayvanlardan . kurtarabilmiştir. beşenyet~ ~~rıştırıp. utlaştı~ağa Y~- me~addı glda_iycni? yüzd~ doksanı tatbiki anlaşılmak üzre r1'd'_,.rJ' 

d . "kl"kb . k h . d. tün Avrupa milletlerinin her sene de- Markinin oğradığı ışkenceLrin tafsi- rayacak ıtılafları vucuda getınnek ı- harıçten, yanı denızden geliyor. De- kaleti bu günlerde A~~ 'f'P"' t 
eğısı 1 getırece e emmıyette lf niz aşırı memleketlerde 84 milyar iab çok UlUndur. Çin topl":nıp. görüşen ad?m]ar'.n ~§1· mek ki bizi açlıktan Öldürmek için kQr motÖrların tecrübeS ~dl. il 

' franklık buğday satın almak mecbu- Fakat şunu tekrar edelim ki sahte dıkları zıhnıyet elbettekı demın ızah dört bet haftalık bir abloka kafi ge· tır. duğıl 1' (, 
Bu cuma günü Galatasaray birin- Takımlarımızın içinde bu sİ3tcme en riyetinde olduğun!' söylemiş ve ye- Marki de çektiği işkenceler de bu ettiğim zihniyetlerin birincisidir. Çok tecektir. Siyasette olur olmaz ihtima- Muvaffakiyet basıl ol sil b!: Jıl! 

ci futbol takımının Kuin Elizabet İn- yakın bir tarz takip eden Galatasaray gane çarenin lıeynelmi!el bir itilaf ak gizli intikam teşkihltı gibi uydurma- yazık ki man~viyat ve fikriyat sah~- liitı derpiş etmek şart olduğuna gö- de bu motorların istlııı tJ b1 

gili! harp gemisi futbol takımile bir olduğu için, İngilizlerle yapılacak ına di olduğunu ilave eylemiştir. dır. Bunlar hep zavallı sahteMarkinin sında elde edı!en bu kadar terekln- re bu ablokanın üç dört devlet tara- de bu motorlerin iıtiJııll ıJ 
maç yapacağı ma!Cımdur. Bu maçın çın bir nümune teşkil etmesi kolaylaş -· ._ hayalinin mahsulüdür. Bu maruf ser- yata rağmen insanların büyük bir kı- fından icrası ihtimalini dahi nazarı i- misli ucus olacaktır. d9 Ş , 
futbol sistemimize bir değişiklik geti- miştir. D •• ıf •• .. d seri büyük bir şö~ret ~atanarak •ha- smmın dimağı er an eski püskü ef- tibara almak lazımdır. Bu üç devlete Nadir Han Kandehafl,;Jf ~ 
•ecek mahiyette olduğu şüphesişdir. Ancak, gönül isterdi ki böyle bir aru unun a tırab tru satmak ıştemış Ye b_öyle bir kar ve nazariyatı bati!a ile tıklım uk- karşı kendimizi müdafaadan aciz ka- L d 14 (A.A) - p ,. ~ 

Zira bu gün dünyada tatbik edilen maç Galatasarayın daha kuvevtli ve "•" takım. maceralar uydurara~ _ıntikam lım dolmuştur. Binlerce senelik bir lırsak, akibetimiz neye varacak. Bu . sr:.ı:lu ald. bir tel~,.il'~ 
futbol tarzı iki sistem üzerine mües. daha idmanlı bir devrinde vukua Tedriasata dünden teşkılatı namı~a atfen Parısın belli ünsiyet mahsulu olan ve bugün ma- tehlike daima İngiliz milletinin gö- 1~ •• ısı clıhaJ" t .... ,._·,r 
•estir: Merkezi Avrupa ve lngı'"· imi b 1 z· G 1 başlı gazetelerıne yollamıştır Bu h zarra•· derkar bulunan bu tarzı idrak ·· ·· ·· d ld • i · di k' t iliz' nıotan da kiin Kan ,ov- il' = ge ş u unsun. ıra a atasarayın . · a- u zu onun e o ugu çın r ı ng ünlük b' ubarebedeıt dl' 
sistemleri. Bu giin gayri kabili inkar- İngilizlere kar<ı çıkarma .. muhtemel ı"tı"b 1ı·eı1 başlandı yal kudretıne şaşmamak ka- ve tefekkürü kal ve izale etmek zan donanmasına gösterdi,., hariklllidc 8 . ır m ·- -kn d ki t · ' • bil d • ·ıd· N · k' U · 6 ' dir ban kuvvetleri _.,.- ıı ır ngiliz sıstemi dığerini yavaı takım: egı ır. e çaı e 1 eme erme mu nolunduğu kadar kolay bir şey değil alakayı ve müdafaa silahının zaifla- . . . mel< ecllt· 1~' 
yavaş unutturacak bir taraf dar küt- Rasim Darülfünun ve şubelerinde dünden vaffa~ ~~~ k.ur.b~n olup gitmiş 1 dir. İngilizler bir taraftan ziyadesile amsı ihtimaline karşı duy~u~u endiıe olun~uiu bıldi'"? t . bSŞ· •• :r~ 
lesi kazanmaktadır. Nasıl olmasın ki Burhan Vahi itibaren tedrisata başlanmıştır. Yal- V l d terakkiperver olmakla b:rabcr diğer ve heyecanı mazur görmelıdır. Çın de dahılt hal P.,.,. fıl"'JI 
bu sistemi tatbik edenler bu gündü- Şuphi Midhat Şakir ruz Tıp, Eczacı ve Dişçi mektepleri ı UgOS 8Vga B Londra, 

14 
(A.A.) p~-~~I>~ 

nyanın en kuvvetli takımlarına milik Kemal Mu··sıı·h Necdet T 
0 tı'f Rebı"ı ancak ayın yirmisinde açılacaktır. Bu F d MEMLEKETİMİZE AİT FİLİMLERİ TETKİK Çı'n mubabı'n· mab3uıu °'~ f bulunmaktadırlar. Buna misal olarak "" sene Hukuk ve Edebiyat fakülteleri- O tJ ğ d• 

lngiltere ürüguay ve Arjantin i göa- olduğuna göre biz şampiyon takımı ne fazla rağbet gösterilmiştir. Yeni- ranSJZ S U U KOMİSYONU çektiği bir telgrafta_çin .~; 
termek kafidir. Merkezi Avrupa sis. ~!!: ~vvı",t~ bulı~uyo~uz v~ hatta den kaydedilen talebenin mühim bir ANKARA, 14 (Telefonla) - Memleketirrlizde imar iş- bin {eniden ,baı~dıt: 'biİ~~I' 
temi ise gösteriş ve fen noktai naza-~-· ~nıı° ~fu~a ba guİve~,~m11Y?ruz. kısmını hanımlar teşkil etmektedir. Lilupyana abidesinin !erini ve iktısadi terekki safhalarini sinamaya olmak üzre müra- ng uıyangm an .. 
rından belki de İngiliz sistemine faik koy et~ m:. a kera er kangı ız :rın dne Bunlar meyanında kolejden mezun o- ku""_<>adı yapıldı caat eden Filim konpanüasinin çekdiği filimleri tekk:ik için te- kartı umumi bir taarru .,.pi 
ouiunmaktadır. Fakat bu tarzın ba- ~vve . :. ~r ~a. ım _çı racagını a tanlar bulunmaktadır. • 'i' İ yazıyor. 1(0"'" ıtı 
ıi ve az müessir olmas b'lh bilmedıgımız ıçın netıcc hakkında ka 1 A 3 A A İ şekkUI eden komisyon önümüzdeki Perşembe günü ktısat ve- OTEL VE HAN ••ELt:P oı 
karcı tarafın kendisini 

1 

~n ~ asfsata t'i bir fikir yürütmekten içtinap edi- BEHÇET B. iN MODERRISLICI L LUPY AN '
1 

• . . - lliri kale ti Ticaret kısmında toplanacaktır. Alakadar vekaletler sine- TOCCARI MUAIY• ıı) ,,... ..i' 

kaİı':ıasını intaç etmektedir. ~~t:ın, yoruz. r· Meb'usl.~ğa i~ti~ap .. dedil~ı~ Da~ül- ~b~d:;.s~~~~r!üJ~:~:~ü~~~~~~:tfua{~: maya çekilmesi lazım gelen hususatı komisyona bildirecekler- ANKARA, 14. (T~!::0eııı~~;J~' 
lıu yüzdendir ki bir aralık yalnız S. G. unun tarı şu esı mu ~rı~ erın _en nu teııide matuf bir tezahür şeklini dır. ve Han kilşadı masra. 1 ot t" t~ 
merkezi Avrupa sistemini tatbi~ eden Cinde ~a~rif Eı:ıtinid~ehç-~t h :Y!n ye~ne almıştır, Lilupyana belediye reisi Na- • •o ı • menkule isticarmın ~tcıocl~ ,rıP 
Avruı>J takımları da son zamanlarda /~~~-tayln e ~ ~ef t ı::,nu~ ~a m poleoııcİan•hararotli bir lisanla hah- M. Sefrzeman'ın ISTANBUL POLiS den olup olmadığı "; irel''' d~ı 
her ikisini mezcetmeği muvafık bul- Cenerall'"'re nası'h,·ıt f ekg·'ıtır .. ~ca ed_kçte Y ıs ıfakülsını sebniş , .• demiştir ki: Yugoslavya- . MODIRIYETI mahk~meleri hukuk 3ıııriJ ~,,,i"" 

1 d '- a u e reısıne ver ı en sonra a - . . . . •• ..._. - d h sil 
1 

itillf te . ı• ı muş ar ır. ŞANGHA tc meclisi namzetini tayin ederek Da nın ehe~mıye.tını ilk ola~a~ N~pole- vefatı münasebetile çekile ANKARA,14 - Istanbul polis mü/ a ~ ? an h lledilr:11işt•\aıl<~ 
Türkiyede bundan yirmi ve ya da . Y, _14. _A. A. - Hong- rüfünun divanında müzakere edildik on ta~dir etmış ve onun ıçın bır çok , . dlirluğune Mardin valisi Tevfik Hadi mumıye~ınce 'b~ ınuntİ ıııa dÔol 

ha fazla sene eve! ilk defa futbol oy konglu bır malıyecı olup bir kaç se- ten sonra namzet vekalete bildirile- feda_ k_·ar. lrklara katlanmıştır.. Fransa tasıytt telg·ra [lan beyin tayıni meselesi doğru değildir. oted~ ve an gıtU ı aurıyedtıı a 
.. ne evci Çinde çarpışan kumandanlar f ı y ı h b şa ı umuru cc 

nanmaga başladığı zaman, futbolu- cektir. se ırı ı e ugos avya a~ ıye nazırı Ankara'14 (A.A) _ M. Setrez~- Bır ara, mumaileyhin Emniyeti umu- .
1 

. tir. ıd 0,ıı 
muza gerek yerli İngiliz takımlarının arasında bu mücadelelere nihayet ver HUKUK TARiHi DERSi M_ . Ha~ıç d_e Napoleonu _lısanı takdir manın'nm vefab ınünaaebetile ~eki- miye müdürlüğüne tayini mevzuu sına karar v~nAmT•tETLE -~ t 

k İ mek maksadile bir konferans aktine ı d F ı y ' b h 1 B · G ~ ı o) ~· ve gere limana gelen ngiliz harp Darülfünun divanı son içtimaında ı c ya etmış ve ransa ı e ugo•la· len telgraflar ve cevaplan bervec!ıi a so muştur. u şayıanın, bu tasav . , . 14 (Tele o )ı~r• 
gemileri futbol takımlarının mühim muvaffak olan sör Robert Hoting, vyay! blribirine bağliyan dostluğu te t'd' . vurdan galat olması muhtemeldir. ANKARA, . 'tstanbula 

1 Ş u. Ş k y b . bir zamanlar liiğvcdilcceıi yazılmış . • ı ır. ta ra Atletlerı 1'' bir tesiri görülmekte idi. Harptan vo cenera ang - • ...,y - e , en sıs- 1 "H k k 'h'" d . yıt etmişlerdir. B 1. d Al B ._.
1
. Polis müdürü Şerif beyin orduya a· . sa Y .,., P ı, 

h H Y h S. .1 1 o an u u tarı ı ersinı ipka et- u "CARI STANDA TEVKiF T er ın e man . •tveıu ı 1 tiler ••" ,,,. nıütarekedcn sonra takımiarn•n• de- an, eng - u - ıang ı c marep . b' . · f """. A bazretlerıne ınması, bundan tamamen ayrı b,ir · iN FELE•""' •. /, ~ -.,-~ C mış ve ırıncı aınx programına 2 saat ZEPL "- ,.. 1 
fatta ancak merkezi Avrupa takımla· hanghsuehliang birer telgraf gönde olarak kabul etmiştir. BUDA PEŞTE, 14. A. A. - Sosy- M. Setreıamanın vefan haı.er;den meseledir. ERDAM ı 3. ,.. "ri"' :f.1' 
ri!e_ temask ettiklerinden !ngillı:lerin rerek dabil'i harbe yeniden başlanılma PROFESÖRÜN KONFERANS! alistler · tatafından tertip edilen bir mütevedllit odarak zatı devletlen'le ANKARADA YOL iNŞAAT! pli~~~ı!nu meınl;ke~. 3;~!• ~' serı ve açı oyun tarzı yavaş yavaş sından tevellüt edecek felaketli neti- içtimaın ::onunda samilerd~n bi~ kıs- hükumeti cumburiyenin taziyetlerini ANKARA, 14 - Bura vilayet yol- kun tczahur 
unutularak yerine orta Avrupanın celere dikkati celbetmi•. ve araların- Hukuk fakültesi hukuku medeniye ~ tezahuratta bulunm_ak ıstcıruş, za iblağ ve ziya münaıebetile hiosetiği- !arının inşa ve tamiri faaliyetle de- muş ve coş ~ ._, 
daha ağır ve daha az müessir oyunu daki ihtilafı müslihanc İıir surette hal profesörü M. Savzerhal tarafından ge bıteye taş atmak suretıle hakarette m samimi teeuür:ere itimat eyleme- vam etmektedir. Hali inşada bulu- mışbr. • ~OJ• 
kaim oldu. le çalışmak için konferar.s halinde to- çen sene verilmekte olan borçlar ka- bulunmuştur. 16 kişi tevkif edilmişt;r nizi rica ederim efe::ıdim. nan Gereze - Yabanabat yoluna mü- M ko-n-"9J~ ı, . yo~ 

Biz umumiyetle bu sütunlarda a- planmalarıru kumandanlardan reca nununun tetkikatına dair konferans- KUMANODI GiTTi Tevfik Rüttü kelle( ameleden bin kişi sevkedilmiş- ı J.AJI 1<ol11if ~ 
çıklarla oynanan seri İngiliz tarzını ebniştir. !ar serisine bu sene de devam edil- BELGRAT, 13. A. A. - Kabineye Ankarada hariciye vekili beyefendi tir. Bu yolun tesviyei türabiyeıi bit- Muhtelih müba~cl~ıııaıO' ~-" 
futlıolcularımıza telkin ctmeğe uğra- A VUSTURAL YADA iNTiHABAT mesi takarrür etmiştir. memur M. Kumanodı, şark tamirat hazretlerine mek üzcredr. Bu yolun arzı altı met- dün mukarrer olan ıç~n ıoP~ pıf' 
:;tığımız_ İçin. Galatasarayın bu cıı- SİDNEY, 14. A. A. _Amel.· fır DOKTORA iMTiHANLAR! müz~ke_ratında bulunmak üzre Pari>e Hariciye nazırı M. Strezemanın re olacaktır. lrruştır. Komisyon ~uggörii,ult _..ı 
uıa İngı!ız.tc!!e yapae~ğı maçı bu noıkası 12 Tcşrinievelde yapılan un-umi İstanbul DarülCünunu Hukuk fa- gıtmıştır. . vefatı dolayısil" zatı alini•in ve aynı BÜYÜK BALON 1bir kaç gündenberı 

1 03 1<tıf· ı; .. 
ktadan muh.'m addcylıyc;>ruz. Hatta intihabat neticesinde yeni meclise kültesinde doktora imtihanları dün CENUBIAMERfKADA zamanda Türkiye Cümhuriyeti bükü LONDRA, 14. A. A.- R-101 işa- lelerin intaçına çalı~a ~i••:ğiı14:° 
çok tcmennı edıyoruz kı bu müsaba- kuvvetli bir ekseriyet temin ebniştir. başl~_mı_ştır. . LİMA, 14. A. A. - M. Legya. Pe 1 metinin taziyetlerine benim ve hüku retli kabili sevk balonu ilk uçuş tcc- Bitaraf azadan ·n~ giôtC ,aııı 
ka bu tarzı unutan ve yahut ta hi.; Son neticelere nazaran 7 5 azalıktan Dun ıcra edilen hukuku umumıyeyi ru reisicümhurluğuna tekrar intihap metimb saınn.i teşrkkürlemi kabul rübesinin bu sabah yapılacağı tahmin mezunen meml~k~tı aiar• dt (J 
bilmiycn futbolcularımıza .:a~ip ede- 44 Ü amele fırkası tarafından kazand- düvel imtihanına Tevfik İbrahim ve edilmiş >u münasebetle parlamento-ıeylemeniD rica ederim efendim. olunuyor. Balonun Londra üzerinde/! bundan sonra ~çt•rı;10 arıl•t' tekleri bir çığır açsın. mıştır. Ali b•r;.r girmişlerdir. da mutantan merasim y•pılmıştır. E.;,, :döl : Müller uçması muhtemeldir. lio edilmiyeceğı ya 

lı 
~ 
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MİLLİYETİN ŞEHİ BERLE i 
Son pahalılık müşiresi: 1.412 

1 thıı Pahalılık demcsekte olur. Çünkü hayat ucuzlayor. Son 9 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;~;;~5----==-caım:ıctm=m-llJlmııııııııl' 
1nüş~reıeri şöyle idi: Vilayette Havalar Emanette 

Kanunusani ıS23 

Subat ıs31 Pulmüdiriyeti bozd U Hazırlık 
Mart 1542 

Nisan ısı 7 Emanet kullandığı Mayıs 1481 Defterdarlığa taşını- İk 
liaziran ı43C> yor; iskan işleri i gün durmadan 1500ameleyd icabın-
Temmuz 1421 ğ ğ da 1azlala'1./ıracak Ağusto.; ı4 ıg ne oldu ? ya mur ya ıyor ı• v 

'Ryliıl 14ı2 - ·•- -d'l P 1 -- lkı" vapur da karaya ( Defterdarlığa rabte ı en u mu-
1914 Temmuzu ıoo hesabile) . . f" diriyeti Darphane ve Balıkhane ol- d "ki ki 1 d 

h•· Soı1 a•,clak·ı (yu·'zde yarım) sukutun sebebı bılhassa e_ t ı_a- k d B otur u, ı 8 a .., mak üzre iki yerde çalışma ta 1r. u 
6r ~ diişın~siııdedir. Ağustosta et 85 ken Eylulde 80 neb~~ışk iki yerin birle~tirilmesi kararlastml- boğuldu 
.~. tkanu a!.liyede, ayda ı2 okka hesabile 60 kuruşluk ır ar m1şt1r. 

Defterdarlığm bir kısmı Pul müdü On günlük bir fasıladan sonra ha
va yene bozuldu: İki gündenberi dur lı · k t ag· çıkan fiatler ara lıll(j ten fıatler arasında ekme , pata es, Y • 

~ . a •la pirin~ kömür kahve var. Diğerlerini anlayoruz'.. f~kat 
"'iln · ~· ' ·· ·· k t havvulu bu tııadJıı 1_çı~asını anlamayoruz. Zir~.' son ~uı;nru a 

eııın ıneceğini cok evvelden gostermıştı. , b' 
ırk· /\. Y sonu için ~i~diden bir tahmin yapmak lazunsa dene ı
~. 1• bu ay ekmek balık pirinç gibi bazı maddeler mahdut suret 
•. 

10eci!k b·ı·ı.· k' .... ' bun elbise gibi bazı maddeler de mah 
~sn , ı a .. "ıs, omur, sa 

-Ukdarda çıkacaktır. ·· h 
liil Eğer müsircnin tanzimine esas olan hesap usulu~de tt ~v 
'ln:~zsa, Teşrinievel müşiresinin nispeten kabaracagı ta 1mın 

b,lır. N. . ,,. ,,. 

riyetine tahsis edilmiştir. 
Hariciye Vekaletine ait olan kısmı 

da Defterdarlık mezkür vekaletten is-
temiştir. 

madan yağmur yağıyor. 
Yağmura oldukça hatırı sayılır 

bir soğuk refakat etmekedir. Bir 37. · · -= ihtiyatkar olanlar evlerinde kışlık te-
SENE TLER darikatın ikmaline çalışıyorlar; soba-

Noter dairelerinde tanzim olunan lar kuruluyor, odun ve kömür ahnı
mükavelat ve senedat üzerine şahit- yor. Anadoludan gelen haberlere na
ler ve müarriflcr tarafından vazolu- zaran hava uınumiyctle soğumuıtur. 
nan imzalar şahadetname ve tasdik- Termumetre düşmekte devam etmek
name mahiyetinde bulunduğu cihet- tedir. 
le bunlar için on beş kuruşluk pul iKi VAPUR KARAYA OTURDU 
yapıştırılması Maliye Vekaletinden Yağmurla beraber Marmara ve Ka-
bildirilmiştir. radenizde şiddetli bir fırtına hüküm 

ı::: ==--• sürüyor. Bu fırtınanın teşiri nctice-
G Nu·· N İKTiSADİ HABERLERi H. MEHMET BEY sinde İtalyan bandıralı Morgero va-

V İşkan umumi müdürü Hacı Meh- puru Kumkapı önlerinde karaya otur 
eaı d f • 1 d ··ŞU•• yor met bey yarın Ankara ya gidecektir. muş, tahlisiyeler gelinceye kadar yük 

ıg1n çokluğun an et ıat arı u -""""""" 1 l 1 1 ... !erini tahliye suretile kendini kurtar-
h HAYVAN SERG S Ç N mağa muvaffak olmuştur. 
Oalıkpazartnda etin OkkaSl 55 kUrUŞtUr İstanbul Bayta_r müdüriyetince Dol- Dün gece İntepe vap_u~u Kandilli 
So . . .. f 1 . k rk kuruşa ka- ma bahçede eskı hasahırlarda l5 tcş- civarında akıntıların tesmle karaya 

1ıııı dn· ~unJerde et fiatleri munta~a- taktirde ~ut ıat erı 1 
rinevvelde açılacak hayvan sergi•inin düşmüş. iskeleyi harap etmiştir. 

lıl., diiuııne!<:tedir. Fiatlerin daha zıy- dar çı~ab; 1t· t"fl _ Zirai kre- hazırlığı ikmal edilmiş olduğundan bu Bu kaza dolayısile dün sabah Kan 
!( ltcegı zannolunmaktadır. . *,Zıraı .00fl p~rat 1 :{ıi etrafındaki günden itibaren hayvan kaydine baş-' dilli iskelesine vapur uğrayamamıştır. 

ı, •Yu:ı . k k dı kooperatı erı eı 1 kt 
••ıınd · etı asaplarda 70-80 urug 1 r et devam etmektedir anaca ır. BiR MAVNA KAPTANINIDA 
~ı,,1 ka::ttlmaktad_ır: I-l:atti balık_ aa Zraat bankası kan~nu~ tasrih et- Mllt- ,#. _..ik-H. - DALGALAR ALIP GÖTÜRDÜ 

Ss ı. plaruıda ıki gunden berı t._.. t kilit mülkiyeyı haız olan yer· e,err • Büyükada'dan Haydarpasa'ya gel-
ltiıtb· uruıa sat 1 B tenezzülün 1

•
1 eş 1 k ·- ·- · ~l' ı ıncv . 1 ıyor. u . uh ]eri tayin için Vilayetle temas etme BERBERLtK MEKTEBi mek üzre hareket eden mavnacılar 

Şehremaneti kış için hazırlıklara 
başlamıştır. Hali hazırda 1,500 amele 
mevcut olup icabında bu miktar faz
lalaştmlacaktır. Sipariş edilen karma 
kinası de gelmek üzredir. Bu makine 
12,500 liraya alınmış olup ön tarafın 
da kar toplamak için mükemmtl ter
tibatı vardır. En bozuk yollarda bile 
gidebilecektir. 

Bu makine bu sene kullamlacak ve 
lüzum görülürse gelecek sene bir ta
ne daha sipariş edilecektir. Gelecek 
olan makine yap,Jan hesaba nazaran 
en uzun yol olan Edirnekapıdan Şiş
liyekadar olan caddeyi dört saat zar
fında temizleyebilecektir. 

azı::= 

Taksim meydanı 
Emanet M. Yansenin planını 

reddetti t- _:-
Taksim meydanm M. Jansen tara

fından verilmek istenen şekil ~ehre
maneti tarafından kabul edilmemiş
tir. Çünkü bu takdirde kilise ortaya 
çıkmakta ve meydan bazı noktalar
dan çirkin bir manzara almaktadır. 

Meydan yapılmadan eve! burada 
kanalizasyon inşaatı yapılacağı ci
hetle ameliyat bu kıg bitmeyecektir. 
Taksim meydanındaki tramvay ray
larının betonaj ameliyatı da bitmig
tir. . """""""' 

NUMEROTAJ LAVHALARI 
EMAYE OLACAK 

l{ Y•rl•r•ım •onu dolayııilc m ; tedlr. . . . . cemiyetine ait 320 numaralı mavna-
' de c. • den fazla hayvan gelmeıı- y k d M 1 de de iptidai ih- Şehrnmzde bır berber mektebı a- K dk"' ki t . d 

1 
Yeni yapılacak numerotaj muame-

ıı.'lL ·~h :nlolunuyorsa da asıl sebep a .kın al . ~ tbef,e ·rtima yapılacak cılacağ1 yazılmıştı. Mektebin açılma- nınd ! ı ~ydeildl'.~. ~ş ~.gı sıraf a tlabş a- lesi için sokak lavhalan ve ev numa-
~. ~ u 1 .. zaratı ı ma ıçtn r ı:s - h .. M .f . h ra ogru gı ıgını gorcn tay a ra-

1 
d 

1 
k 

'qhııc1ı: •ne balığın ucuzluğu goı- sına enuz aarı emanetı ru sat h. k t ft d"' . .d d ra arının emaye en yapı masma a-

Mahkemelerde: 

Y aşınıküçültenler,b üyütenler 
Bu iş pek kolay değil, hakim

ler kılı kırk yarıyorlar 
Besinci hukuk mahkemesi, işi pek çok olan mahkemelerimiz-

den biri, hatta belki de birincisidr. .. . .. 
Önünden ne 7.:ıman geçseniz, kadın erkek yuzlerce kışının bek 

leştiğini gori.irsünüz. Muhakeme günleri. hakimler bazan yemek 
yemeğe vakıt bulamıyorlar. Gün olur kı muhakemeler sabahın 
saat onundan fasılasız şaat bire, hatta ikiye _kad?':" d~v~ ;ııer. 

Bu muhakememiz ni<;in bu kadar meşguldur bılirmısınız. Ce-

vap verelim: . .. , ~. 
Çünkü küçülmek veya hüyümek isteyenlenn muracaat ettıgı 

yer, burasıdır da ondan!. . 
Bunlanıı içinde J;üçi.ilmek istiyenler d~ pek ~ olmamakla be· 

raber yaşlarını artumak isteyenler eksenyettcdir. . . 
Kanunu medeni ıs yasrnı ikmal etmeyen kızların ızdivacu;ıa 

müsaade etmiyor. Halbuki iki gönül biribirine bağlanıvermış. 
Demiri tavında döğmek gerek. Aşk ise ne söz dinler, ne kanun 
tanır. O halde iki şahit getirip bir, iki üç ya§ büyüdü m~, h~e~ 
karı koca oluvermeli! değil mi .. M~ mini karilerimiz boyle duşu 
nürseniz çok yanılırsrnız. . . . 

Cumhuriyet mahkemelen, eski mahke~elere be~~~ı:nıyor. A;
deta kılı kırka yarıyor. Diin bu mahkemen~~ kapısı on~de şah_it 
olduğum bir iki vak'ayı size anlata~ ~a oyle gençleşıvermcrun 
yahut ta bir iki yaş büyüyüvermenın oyle pek kolay şey olma-

dığını siz de oğrenin: . 
ı - Yaşının 65 olduğunu iddia.ede_n ~ır adam, mahkemeye 

iki şahitle geldi. Fakat reis, kısa hır ıstıçvaptan sonra davayı 
reddediverdi. 

Nasıl etmesin? Şahidin biri nüfus ~y~a na~aran 70 yaş~
da .. 7Cl yaşında bir adam, 65 yaşm~'.'-ki ~g~r bır adamın dog-
duğu tarihi gUnü gününe hatırlıyabılir mı hıç? . 

2 _Henüz 16 yaşındaki kız~ yaşını 18 e çıkam_1;ak ıstey~n 
bir baba yine mahirane bir is~a~d~~den sonra ke':11 küın etmeg_e 
başladı ve Neticede onun da ışı nufus kaydmdakı evlenme tan-

hinin istil3.mma kaldı. 
Bu misalleri böylece uzatmak kabildir. Artık herkes anlam~

lı: iki yalancı şahitle dava kazanıldığı k~a .. kaplı ki
tap devrinde değliz. Hakimler, adamın yalanını yuzune çarpıve

riyorlar. 

* * * GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
h tedir. tır. . . . . · · · vermem"ı•t"ır. ım ıç ara a ume~ı 1 are e en rar verı"lını"•tı· Bunun ı"çın· Emanete 

~ "U •on . . • Tıftılderımıze lncılızlerın reka· • . . . . Hasan kaptana seslemış ve ses gelme • · 
ı'dc o .•balık çok çıktıgından bat beti - Bu sene tiftiklerimizin ibra- Emanet mektep talımatnaın~sırun d·-· . görünce dümen· "d d k bir çok talipler müracaat etmittir.Bu Merkez memuru aleyhı"ndekı· dayak davası 
">I nısc.tt d · ü E · de ·· ·· ·· .. ·· ·· dd 1 · d ıgını ' 1 are e ere · bı"r haftaya kad ih 1 d"l k ~ •• Olan a"" e üşükt .r. n zıya catı hakiki bir durgunluk ve buhran uçu_n~u ve on uçunc~ ma e :rın e Haydarpaşa'ya gelmiştir. ış ar a e e 1 ece ve 
'M kad P lanıudun çifti on bet ku- devresi geçirmektedir. tadilat yapılmasını 1stenıektedır. Bu İbrahim polis merk . H plakalar nihayet üç aya kadar Ema- K agümrUk merkezi memuru h-ı bik edilmesi tazıme;eleceii noktaım-
• Ar. •r satı.1 k d t d"l"t ·· B b kt b. · ezme asan net tarafından tesellüm oluna kt ar d dd tmı. tı" D ayı aaybedenler r~ ·qYon - ına ta ır. . Durgunluğun batlıca sebebi arzın a ı a a gorc er er me e ı~e ~ıre- kaptanın ruzgardan sallanan yelken - - - ca rr. mail B aleyhindeki darp davasına an re • t . av " . 

\,~• Piyaaa~'Ytııarı harar~tlı -. Av- çoklu~una mukabil tiftiklerimiıe kar- cek o.lanlar yem harflerden ımtihan direğinin kendisine çarparak denize SANA YI BANK.ASI YERLi MAL dün uÇüncü Cezada nakzen devam bu noktada !"rar ederek ~emyls etınıı 
•<etten arında Afyon ticaretı çok gı talebin azlığıdır. Bu sene bu saha- vermış olacaklar~ır. .. . düşmüş ve boğulmuş olduğunu bildir PAZARINI AÇIYOR edilmiş ve vekil tarafında lttiba veya !erdi. Temyız mahkeme~ı son mUra· 

ı llılhas,:'1Ştır. . da yegane rakibimiz olan İngiliz tif- Mektepte ;ahsıl muddetı. 3 ay~r miştir. Polis tahkikat yapmaktadır. Sanayi ve maadin bankası yerli mal ademi ittiba hususunda söz söylemesi faada da.vayı kabul etınıı ve kararı 
la Ilı•\ t flamburg pıyuasmda tikleri §İmdiye kadar görülmemiş u- ~ekteb~ da~ıl olacak talebe .ilç ay t· 1 S NDALC lara karşı halkın rağbetini temin için için tehir edildi. İsmail B: evvelce a- nabe~ınıştir. . . . 

<ttan anı alebı oldu&u gelen malil- cuz bir fiatle piyasaya çıkarılmıştır. çın 50 !ıra ueret vereceklerdır. B R A 1 DA BOCULDU bazı tedbirler düşünmektedir. Ban- yru mahkemede 1 ay hap11 ve 3 ay Aliye ha.nttnı? hiaaesıne tN~ e-
Çok r:ıılttıaktadır. Türk afyon- K tifflrl ri in bu sene 2 5 mil- Maarif emanetinden müsaade alın- . Balat is~elesinden kalkan İlyas'ı~ ka bir satı• mağzası açabilmek için memuriyetten memnuiyet cezasına den sUlüı hisaenın nakdi kıymeti 300 

"'•ltn<ktvaçtadır. Fiatler glttikce l~bp td' ~ n nla•ılmı•tır. 'tnaı"lı"• dıktan sonra mektep derhal açılacak- ıdaresındeki 48 numaralı sandal Salı- • .• . dil · · b" 1- d f ladı D kında · 
,, •dır yon ı re o u .. u a • • ,. • M k b" 11 . 1 . v· d h h · · d ki .. . . malul gazıler pazarı bınaaını kirala- mahkilm e mıştı. ın ıra an u r. ava ya ı· . ••'··,ı. , terle Ruslar arasında yapılan bı"r tı"f- tır. e. te. ı.n ınua ım en ıyana an a anım ısmın c mutterısıle Ha- tı B d ( ı· il } 1 iLiNiN ZiYAFETi kinci hukukta naksen rüyet edilecek· S Q . ~-ı !iç Feneri a•ıklarına geldiğı" zaman mış r. .ura a yer ı ma ar pazarı ADL YE VEK ..:. 

f a~'Yı V• "' mia.'telıau11ları sel.dl tik mukavelcıile de İngiliz tiftikleri celbedilmıştır. . • ıl kt ... 
ab k ' "'• d b k mil esen fazla rüzgardan sandal devril- aç aca ır. Adliye vekili Mahmut Esat B, ta· • Kİ t tN ~ rı aların a ın an asının . : için emin bir mahreç bulunmuştur. HADIMKÖY MUHABERE miş her ikisi denize düşmüştür. 0 es- . Pazaı:da bankanın fabrikalarında rafından bugün saat 16,30 ~ ıaı:ın- SULH HA M N BERATI 
liıhassısJa lt.vrupadan celbettıitt Piyasanın bilhassa Londrada yapı- MEMURU nada geçmekte olan 16 numaralı Ha ''?~ ed~le~ eşy~ satılmakla beraber bul vilayeti ve mülhakatı muddeı u- Sultanalunct ikinci sulh ceza ha· ~-ı ll~nka l-{ rın hepat gelmİJtir. lan ucuz satı§lardan düştüğü muhak Hadımköy postanesi muhabere mc- !iç vapuru kazazedelerden Saliha ha- dıge~ milh fabrıkaların mallan da sa- mumileri ıerefine Moda'da Belvü o- kİllli Hayretin B. in dün atırcezada 
llıutaha erelce fabrikaaı igin de kaktır. muruna müfettişlikçe görülen lüzum nnw kurtarm ·ş ise de sandalcı İlyas tılabılecektir. telinde bir çay ziyafeti verilecektir. muhakemesine l\akzen de...am olun· 
lıtftc ••ıa angaje etmittir. Gelen malumata nazaran Hamburg üzerine iıten el çcktirilmi4tir. Tahki- bulunamama.- r. Sa~Jaca~ eşyanın Avrupada~ g-.le~ CEL'L BEY HANI mut ve neticede Hayrettin B. beraat 

L; l'tnt tdar rncn ucat fabrlkaama piyasasında EylQl ayı zarfında. Türk kat ya}.ldtnaktadır. cmsalıne nısbetle ucuz satdatnlmcaı- "" 
'
1 ll>Utcbczgaı.ıar _k~ruldu~tan ııonra tütikleri üzerinden h_iç bir .mu~el_e .__ SEYRO~EFER. MOŞKÜLATI ne gayret edilecektir. Bahçekapı da Orozdibak kaqıaın- etmittir. Davanın mevzuu §U idi! 
. • S·· •••ıı getırılecektır. olnıa_m11 Y&;lnı~ Teş~r~n~evelın dordun lSTANBULDA NE KADAR Karadenızdeki fırtına do\ayısile daki Celil bey hanı davuı ahiren da- Hayrettin B. Beyoğlu ıulh hakimi i-

!liıı h ~t R•liba ahalıı. k Stt· de bır partı Türk tıftıjii satılmıştır. ESNAF VAR? vapurlar gidip gelirlerken büyükmüş NAHiYE KONGRELERi vacdar lehine Temyizden nakzedil- ken bazı dava evrakını vaktinde müd 
'lıt~t.~.••nc p:halılaşa'c;';..; söylen· Mamafi dünyanın muhtelif yerlerin Şehrimizde bulunan esnaf cemiyet- külaBta maruz kalmaktadırlar._ BAŞLAYOR • miştir. Davanın esası şudur: Bu ha· dei umumiliğe göndermemek ıuretilf 
10 il~~- de sırf Türk tiftiğile iş yapan fabri- teri mevcudu 35 tir ve şehrimizde bu d u fırtına. kısmen 0Akdenızde de Halk fırkası oeak kongreleri tama- nın sülüs hissesi merhum Mora\ı ıa- vazlfeaini ihmal maddeıinden evvele. 
~O ltad ne lstanbuldaki ineklerden katar bulunduğundan tiftiklerimizc lunan esnafın mevcudu 49 bin 295 var 'f" Netekım İz~ır den gelen Gtil mile bittiği için nahiye kongrelerine de Mehmet Ragıp B. hemgireıi Aliye ağırcezada muhakeme edilmİf ve 30 
lıtpı•r~rı aşı_ dolayısile ve muhtelif bir mahreç bulunacağı muhakkak ad kişidir. Bu cemiyetlerin içinde aza• ~e.ır;a v~pu_ru_ bu yuzden. 6 saat teeh- başl~nma~ı takarrür .etmiştir .. İlk kon hanımın uhtesine e;eçiyor. Bunun ü- lira ağır cezayı naktiye mahk(lm edil 

ı; bit c eksılmiştir . dedılmektedir, en fazla olan Bakkallar cemiyetidir. Kur ele _mı1tır. Karadenızde_n gelen greyı buı:un Heybeliada nahıycsi ak- zerine verese bir dava açıyor. mif, ve karar hüsnü halinden dolayı 
ı.'.._~ 'dUr taraftan tüberkülin aşısı tat • Etek etinden paatırma - Balık 'Azası 7 bin kişidir. ara ~nı~ . vapuru da aynı suretle tedecektır. İkinci ceza reisi Hamit beyin «- tecil edilmiıti. 
c'lııi y •n •aflaın haynnlar da süt- pazarında bir paatırma imalathanesi- ...,_,..._. geç ge mıştır. isliği esnasında ikinci Hukukta cere- FELDMANIN EMANET ALi· 
~~rdÜıde ıo.1 5 nisbetinde azalt· nin birinde İek etinden pa&tırma ya TEVHiT RAPORU YARIN yan eden bu dava mahkemece müru- YHINDE DAVAS! 

ll 'fT (""";' !'• ,...,.~ t" K d • · · t" d · t:lO• senelik mukavcle:ainin feshin '
l:ıı'•Cl'ır, pılmaktadır. mali_thane c_ı·varında bu IMZA_LArlACAK . . . . b~.--.i.i7."',..~ ru zaman mes'elesinden reddedilmiı-
lcrı· d taraftan bu sene hayvan lunan esnaf aon gunlerde ımalathane- Emanotle vilayetın tevhıdı ı•ıle 

1
,,,,,,. \ r'f'! 1 ~ JI ı ı. an unu me enının merıye ıne aır 

c f k · ld ğ · ' ...,. ..cllr·.:1. ~ olan kanunda iki sene zarfında ikame den dolayı Şehremaneti aleyhine bir ı}'••ı ırlaınııtrr ye eşe eti ge ı mı görmuşlerdir. meşgul olan umumi komisyon çar- , edilecek davaların mecelle ahkamına milyon liralılı: bir zarar ve ziyan da-
."'lli!J ııt edile . : . imalathaneye eşek eti nakleden bir şamba giıniı son içtimaını aktedecck- ~ :.•-. - '~~;~tN 
~oı.."rı <tınıy:tınlee!"çilder ve sut muris ka~ ki'~ vardır. B~nlar _eşek butları- tir. Bu içtimada hazırlanmış olan ra- Yaralanan Kadın BEYAZIT BELEDİYESiNDE göre halledileceği yazılıdır. Davanın vası ikame eden bağırsak müteahhi· 
, ~aından b" rı .e menfaatle m ımalathaneye ıkışer !ıraya satmak-, por imza edilece'<tir. mevzuu olan hadise 306 senesinde di Feldmanm davası yedi teşrini sa. 
t ~ijttUJ ır turlil uyuJ&ınıyor- tadır h" . Beya'ıt daresinde dün nikahları kı- cereyan etmişti. İkinci Hukuk mah- nide ticaret mahkemesinde rü'yet e 
ltı~c. er Cemiyet"ı 1. S L- B •. . . . - Rapora nazoran. bu t•v ıt sayesın- F "d" d b" yılanlar >,unlardır' k . b d .. t 'd'I ekti" 

..._ '"'rtiriınize d ~e ~ı ev..,t . ~Makarna ıhtikarı - Bundan eve! de 45 000 lira karlar hır para taSJrruf erı 1ye e 1r Sarhoş- emesı u avaya mururu zamanı a. ı ec r. 
tı.,, ıneı.ıer emı,tır ki: şehrimizdeki makarna fabrikalarının edilec'ek her iki daıreden ceman 35 bMustafa Seliimi B. ile Ayşe H., Tu·· rkiye hapı"sanelerı· 
'ıQ:ıe_ri ,._ azaldr, hayvanların_ yi- bir t_röst yaptığı yazılmıştı. Makarna memur acıkta kalacaktır. Emanet ve 1 uk V ak8SI A dülmecit ef. ile Fatma Sadiye H., 

·•cu "" Pah hl k Ö f b k ı f Şabri B. ile Fatma Seniye H. Mehmet ıyoruın k" a asma ta. yle a r. a arı gene ıatleri 40 kuru~tan vilayet ffi"uhasebeleri bırleşecek, talı- Evelki gece saat 19 buçukta Feri- B. ile Muzaffer H., Nuri Ziya B. ile Çok medeni bir şekiJdedİr 
/(. 

1 
fazla kıt da olduğu 43 kuruşa ~•karmıştır. silat bir vasıta ile yapılacaktır. tliy_ede 69 numaralı evde Şükranı AY§e Behice H. Ali Ruza ef, ile A-

l~ arı1bio Borsası 141101929 Mamafi bu raporun Dahiliye veka- ~arn~şlukla Mehmet namında biri sağ ğavni H., Samail cf. ile Rebeka H., Bunu bir Amerikaıı muhabir söylüyor 
bı '' dahıılSTtKk.\Zf.AR TAHViLAT letince tetkik edildikten sonra başka <uregı altından ağır surette yarala- FATiH BELEDiYESiNDE Uç Amerikan gazetesinin münıes- Fakat o bile burası kadar teınis de '•:!'• •·uv!hh ~9 oo,oo Audol•} ı. T. JJ.>a bir şekle ifrağı muhtemeldir. mı~tır Mecruh kadın ha•taneye yatr- Fat"h b ı d" · d "k"bl k sili mahsusu olan mis Milder Site] ğildi. 35 - 40 ki•iyi muhafaza etti•i. l)tlı t ide :ıoı 75 D Y i. T. .1J.~ ez rılmıış. Mehm~t firar etmiş isede son ı e e ıyesın e nı a arı ıyı- .,. & 

'"''' y .. ı. li 75 · · i. T. 3< !iO IŞKAN iŞLERi BU SENE ra tutulmuştur. !anlar da şunlardır: müddeiumumiliğe müracaat ederek niz yer eminim ki Amerikada 70. 80 
~~., ~f'.llt:TLr.R Tlnıl ıtrhıl 4,50,00 BITlRILECEK ,..,,._.. CeWettin B. ile Zehra H., Ahmet hapishaneyi gezmek arzusunu ııhar kısma tefrik edilerek her birine bir 
• '· Elrktlrtk ıtrklll 4 so,oo İ KAÇAN HIRSIZ Fatin B. ile Nefise H .. Mustafa Maz- etmô•ti. Gazeteci mis bir muavin re- mahkı1m konurdu. Mahkilmlar bulun •1t ...,, zmirden şehrimize avdet etmiş o- "" d 
1dıııu dcını ıı 60 Rıhtım SlrkoU. tb 15 lan işkan umum müdürü Hacı Meh- Dün Beyoğlunda kule eivarmJa ko har B. ile Naciye H., Şaban ef. ile Ya fakatinde Adliye arkasında bulunan ukları höcrede oturacak yer bula· 

l ''•• ' Yolu ıı 65 H. Paı• llmu ıııt:ıu · şar H., Şeyit ef. ile Şükriye H., İzzet ve kısmen tevkifhane, kısmen hauis- mazlar ve hayatlarını ayakta g""irir-l', ~ 1
)' S. met B :. mııyon...:u Hayim ef.in hanesinden fJ.a. . r -~ 

1. !ıı ~- Ştr<ttt 70 oo _ tzmirde iskan işleri çok iyi gi- ?ı eıya çalınmııtır. Hırsız kaçmıştır. ef ıl~ Fahriye H, Yusuf ef. ile Emine hane olarak kullanılan binayı gezmit- ter. Kimıe ile konutmazlar. Bu ise 
t 'ı •1rtttt l'l,00 ÇF.KLP:R diyor. Mülkiye müffettifleri itleri çok Samı ye H., Mehmet ef., ile Sead•t H. tir. Mis Milder intibalarını şu suretle iıkenecdir. Halbuki görüyorum ki 
l L lıu, .\ 38 50 iyi takip ediyorlar. Bu ıene i.,ı..in i4• ZORLA HiZMETÇiLiK. .. ! Selim ef. ile Fatma H., Simon ef., ile anlatmıştır: sizin genit koğu§larmızda mevkuf. 
· L:t"'···: 09 80 Londra 1021 50,00 Nı...,.ork 0,47 5$,00 !erinin kAt'i surette bitmi' olacağını Dün Beyazıtta Şeher hanımın evi· Ağab~~:~LU IR I - Binayı çok temiz ve muntazam tar serbutçe oturuyor, bol Jı..,a vı 
~. e,::_ .... , s. H.50 Parı. il 09,SG At111 36 90,00 ümit ediyoruz. İstanbulda da iskan ne irani Mehmet kapuyu kırarak gir- DA ES NDE buldum. Dünyanın en yeni ve en a•- ziya alıyorlar. Bu şekli ben daha çok 
l.1;]'1''•ıo ı. 5 90 C...orr• ı 4$.75 R••• 00 07,00 faaliyeti fena değildir. Yeniden me- mit silah çekmiştir. İranlı M<lımet Azize H. Nazif B., Samiye H. Be- ri hapishanesini Belçikada gördüm. medeni buldum." 

"'. tloı '- 28 35 llltrOf OJ 40,H A•tt•rdam Ol 18,00 murlar ilave ediyoruz" demiştir. tutulmuştur. Mehmet Seher hanımı ki< el., Eleni H .. Dlmtri ef, Kıba H. 
it ~ • ~ı 75 Brlbel 3 40 H 5o'-a 65 :ıo oo ı hi "liğ 1 k . Anderya Ef., Emine u. Mehomt Şü- h tanbul Mahkemeı Aalıye _Bınn. cı. bır ıı;una ıtirazlan varaa beyan eyle-
. .._, , • •1 • =' zor a zmetçı e a ma ııtiyormıış. ..1-. L Dal ı d MUdd M ]\ ı · k · kdir h "-"l' • 75 Praı 16 oo,oo lrrllı ı 98.00,oo POSTA MüDIRIYETINDE SUI ~ 1crü Ef., Erato H. Nuri ef., Zelıra H. Hua- ... a en: eı. ı ı me erı ve a ıı ta de aklarında 

ıs oo Vl1ua 3 37,SO IŞTIMAL YOK ARABA AL TINDA Mehır.et A=i B.. Hacer H. tamail Oto IJirlretl tarafından MUddeıa~eyh- muamelei karıuniye ifa lalınıcağı i-
KemP1 B .. Seniha H. Ferruh B. Jer Şişlide Meırutiyet mahaU.eııinde lln olunur. 

Şehremanetlnden 
Posta ve telgraf !evi.um müdi- Büyiikçelmıecede fırıncı Nurinin M ka" da •• No lu lıa - ·---------

• Abd •ı 1 k 1 Hacı ansur so •m ~o . • bta..ı...ı ikinci Ticaret Mahkem .. 
riyetinde vukuu haber verilen su! is· çocuı;u u, a so a cta oynarken la~ırlarkenSiile m nla k t t nede mukim Hllaeyin Ulvi ve aynı un· den·. Yenı· Poı•·hane arL·-ında 
timal hadisesinin tahkikatı ikmal ~- Hayrinin arab;m çarparak yarala- • Y a ave;aya u uş- led irim N k b ı e ~ """' 

mutlardır. Süleyman elindeki kafa maha.l e mu amu ey er v Atrr efendi caddesinde Afır efendi 
Şelıremanetinden : Temizlik ame- dilmiş ve her hangi bir yolsuzluğa mıttır, denilen bir çapa il< Mustafayi afır Çcnberli Tatta Vezir Hanı kartısmda Hanı altında 46 numeroda manifatu• 

lesine yaptırılacak elbise malzemesi tesadüf edilmemiştir. ŞEKTEDEN ÖLMOŞ surette yaralamı,tır. Süleyman der- Tavuk Pazarı sokağında 8 Nurnaro- ra ticaretiyle mllştegil iken 4 Teşri. 
hakkında 7 /1o;g29 tarihinde intişar Tahkikatı idare eden müfettiş 4(10 Ço 1 Ö hal yakalanarak Uslcüdar müddei da Çavuş Zade Ahmet bey aleyhlerine nievel g29 tarihinde ifliama hükmo. 

d t 1 ·ı ·ı· da ha ton olarak alınan kömürlerin mikta- r utlan trenle gelen mer sekte· 1 1 lı: d da d 
e en gazc e ere verı en ı an zı den vefat etmittir. umumiliğine teşlin edilmiş, asker ikame o unan a aca avasın n o- lunmuı olan Karnilı: Arılanyan efen-
yanlı§lık olduğu ve 3900 metroluk rıru tespit için bir heyetin tetkikat = Mustafa da hastaMye yatırılmıştır. layı Müddeialeyhler ikametıı;l_h~rını. di zimmetinde alacağı iapat ve ya mu 
kumqın 390 metro olarak yuı.ldığ1 yapmasına ihtiyaç görmüş ve devair y ANKESICI MIRA T ı - terk eylemeleri ve nerelere e;ıttılderı vakkaten kabul ve lcayrt ettirmiş o-
görülmiif olmakla ayni illnın tekrarı- memurininden müteşekkil bir heyet Meşhur yankesicilerden Mirat dün DüN_KO KAZALAR meçh_ul bul~n~sı hasebiyle! ~/7 /929 J~ alacaklıların kanunnamei ticare-
na lüzum görülmüıtür. kömürlerin miktarı hakkında tetkikat yakalanmıştır. 1 - Tepbirane memurlarından A- tarihıne müsadıf Perşembe g.~nü sa- ttn 211 ve anı veli eden maddesi mu 

Temizlik amelesi elbisesi için lü- yaparak bir rapor vermi!tir. bdullah efendiye dün Fındıklıda 1416 at 14 de mahkemede iabatt vucut et- ı:ijııior.,. ı.c11waıı.11-.w. ruii•ı.lı.~- . 
zumu olan 3900 metro kumaş 7500 Heyetin verdiği bu rapora nazaran, ELiNDE BIÇAK YAKALANDI numa~alt ot~.mo.?il çarpmıı, Abdullah ~:teri z~da v•ki olP. ~ teb- çin tay.in .?l~an 19 Teırinievel c'u~-ç kt ceket düğmesi 3000 çift yaka kopçası kömür!erin miktarı tamam 400 ton- Hasköylü Gavur Ali üç güo evci efendı aol böğründen afır surette ya Jıgata ragmen yevm ve va~tı ~uay- ?'arteıı e;unu saat 15 de mahkemenin 

'-.....
1 

, ' 1 ı 1500 çüt pantalon kopçası 7500 pan- du~. Bmae~aleyb ortada takibatı icap kendisini yaralıyar. kör Azizi elinde ralanmı§, hastaneye yatırılmıştır. Şo yende mahkemeye 'elmedıklerınden ıfl.la odasına gelmeleri ilan ol . 
_; 1,1~ talon dü"mesi 1500 pantalon toka"1 ettırecek hır mesele kalmamış ve bu b ki för kaçmı•tıt. haklarında gıyaben devamı muhake- unur. "' 1- ı; ıça a sokakta kovalarken yakalan- ' ·"'~~l.u] tı.; . . 600 metro yerli Amerikan astarı 188 hu~usta yapılan ihlıarın bir garez O· mıştır. 2 - Asker Nurettin Fr.ıdıkla ko- me icrası kararıı:ir olduğu ve mual-
~i : t.tuflia ncı Tıcaret_ Mahkeme- adet 30 numara mukavva 150 siperlik serı olduğu anlaşıl~ıştır. lordu binası önünde 1507 numaralı liik bulunduğu 9/10/929 tarihli mu-
~h ait ol V'ahram Sübuhyan e- 75 metro muşamba 30 kilo tel 450 - PAŞABA.HÇEDE CERH otomobilin sademesine maruz kalım§ hakeme Celsesinde isbatı vücut etme 

'<Q ._ lianııı~p Çakmakçılarda Sab- metro kasket için aıtar 7 s metro te- G1ZLI FUHUŞLA. MÜCADELE İki gün evci Paşabahçede bir ci- yaralanmıştır. diklerinden Hukuku usulu muhake-
ljıin~•ut 1re ~;~f numerolu odasın- la kapalı zarfla münakasaya konmuş- Zabıtai ahlakiye memurları ahlak- nayet clmuştur. Vaka şudur: 3 - Kadıköyünde oturan madam meleri kanununun 398nci maddesi mu 

tt ••hrih ı uz manifatura em tur. sızlıkla mücadele hususunda humm> Must>fa isl!linde bir askerle bir ar- Anastasyaya 1488 numaralı otomobil cibince gıyap kararı bilittihazkanumı 
~ C&i ve Sa ı'n 21 

ve 22 inci Pa- Taliplerin şartname almak ve nü- li bir faaliyet ibrazına ba1lamışlardı~. kadaş: Paşabahçede Arnavut Süley- çarpmıştır. Madamın 5'>1 kolu kırıl- mezkfırun 406 ınc1 maddesi mucibin 
I~~ "'•hal~ı ',!:,nlerı saa_t o_ndan muneleri~i -~ö'.m_ek için her ~ün ]~. Taksim ınıntakısında 2_ Beyoğlu manın bahçesine gitmişler, burada do nuıtır. Şoför kaçmıştır. ce tebliğine karar verildiği ve davamı 
) lıt edıJ· , kurda bılmuzaye vazım mudurlugune gelmelerı teklıf mıntakasında 1 randevu evı keşfedil- - - 4 - Çarııkapıda, vatman Nuretti- muhakeme 9 Teşrinisani 929 tarihine 
~';nı lre v~gındcn talip olanla- mekt_u-!'larıru da ihale günü olan 21 miştir. FABRiKADA. YANGIN nin idaresindeki tramvay romorku i- müsadif Cumaertesi günü saat 13.30 

•rhuıunn-ı,! ve.mahalli mezkur Teşrını eve! 929 Pazar günü saat ısı Bu evlerde ya"1lanan gizii fahişe- Ka.zlıçeşmode Hikmet biraderle- le 2120 numaralı otomobil musademe ta talik kılrndığından ycvm ve vakti 
ıar 'uzu lU ila:ı 0

1u- i~ kadar me7.kfır müdürlüge V"'rt .. ;cle- lerd~ı1 dördüuıia ha~tahklı olduğu af'\ rln deri fabrikasından yangın ç.ı.kmt~ etmişlerdir. Otomobilin tekerlek vel mczkürda hazır bulunmaları ve tari-
rı. laşılm,ştır. sirayet etmeden söndürülmüştür. ' çamurlukları parçalanınıstır hi ilandan itibaren !>es güo zarfında 

ADE .i İKTTDAR 
ve bel gevşekliğine 

En müernr de'"a Seroin hıplo11 
dır 

Deposu htanbul Sirkecıde isken· 
deriye oteli ittı,alınde Ali l<iıa ec· 
zanesinir. 

Taşrayı 1.50 kuruş p,,_,r·ı ı!e g.m
dcrilir lzmirde (Cıa depolarında \"e lr. 
gat paz3.rtn .l:tkı cc;.ı:anede hulun ur. 
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ASll!"I l"MDEil "M•LLIYET. Tlll 
ı Tcşrlnlevel 1 m E 

Rahip jan•n anahtarı Dun hararet ıuml 16 asgari 14 
J.,ece ıdL Bugün rilzgilr poyrazdan 
eseçek, h3 • kapalı ve yağmurludur 
Dun yl!ğan yağmurun milctan 17 

milimetredir. 

İtalyada, San Grotta kasaba- rum. Gidıp yatacagnn. Bonsu
smda, kayalıklı bir tepecikte, var! 

JiELEK 
bir manastır vardır... - Bir kelime daha söylcye-

Bu manastınn rahiplerinden yim". Eğilip ayağının ucuna 
]an, çok sevimli, hoş sohbet bir bak. 

ZALiM ANALAR! adamdı. Rahip Jan, kapının aşağı ara-
• bo v k Bunun için, onu San Grotta'- lığından, içeri bir altın soktu. 

Çocugunu gan, so ata ya- da . hi ki k K h" 1 .. d'' 
h k t k til l sevrruyen ç mse yo tu... apıcı ra ıp, a trnı gor u. 

ut uyuya a an a ana ar· Rahi J h h J d di ki 
dan bahsedecek değilim. Ben P ~· emen er gece, an c : 

d ld okakt r• .... ıda, kasabanın bir eşrafına davet e- - İşte bu anahtarla kapıyı 
sd~-kki~ dyo hat, t. . a, r:..m dilir, orada yer içer, karnını do- açarsın vicdanında azap duy-

u n a a a aınema a ı - • rurd 
ruk kadar yavrueunu tokatlıy .. yu u. * ıl< * mazsın. 
\'e çimdikliyerek canını yakan, . • . . . Kapıcı: 

• 1 t "d re" ve buvıus Bır gece, eglencelı bır meclı· - Seni soğukta fazla beklet 
ag a and ebııenh ed ğ" 'o·· . se davet edildi. mek vicdanıma azap veriyor. 
analar aln Ba se _ecl edım. . un Sohbete daldılar. Gir bakalım. 
tramvay a eyog un an mer- K ld h" J · · 
ı . s· h · d bö" ı b' Rahip jan coşmuş anlatıyor, apı açı ı, ra ıp an gırdi, 
Ken "'ış ane cıvarın a Ye ır f ak"! . kahk h 1 ı ·· k 
kadın gördüm, muttasıl elinin ~.a.~d ı en. a .~:U-. agu- sonra apıcıya : 
tcrsile çocuğunu döğüyordu. !duruyor, vaktın geçtıgını kav- - Kuzum, dedi, dişarda tor-

' 
h kk k ramıyordu bam kaldı, alıverir rrusin? Tramvayda o masam mu a a . "' 

müdahale edecektim. Böyle ci- Bır aralık, manastırın çanı - Hay hay! 
r. • • d'" l dü va çaldı. Kapıcı torbayı almak üzre 
5erparesını oven ana ar n, . 
da en zalim mahlülklardır. Bir Bu se~. r_ahıp Janm aklını ba- dışan çıkınca, jan kapıyı kapa-
ana tefkatini kimsenin hiaaede- şma getırdi. dı. Kapıcı seslendi : 
memesinden dolayı kadmlar na Hem~~ kalkt~: . - Kapıyı açın! 
111 tefahur ediyorlaraa bu :ıalim - Musaaderuzle, deyıp soka- -Bu sattan sonra kapıyı kim 
an alından dolayı da hicap duy- ğa fırl~dı... .. .. çalıyor? 
malıdırlar. ' Rahip Jan koşuyordu. Çunku - Ben mi canım. 

öu gtınKu yeni 
bllmecomlz 

SOLDAN SACA: 
1 - Parasız (6) 
2 - Büyük fidan (4) Mükemmel 

(3) -
3 - Fenalik (3) Oturmak, yerleş-

mek (5} 
.5 - Hibe etmek (9) 
6 - Del (2) Bir deniz (4) 
7 - Siıyun sesi (7) 
8 - Şöhret (3) Emreden (4) 
9 - İştlfham (2) 

ttih 

DcnkJ bilmecemizla 
halledilmlf l!ekll 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - İşsiz güçsüz (7) 

2 - Törpü ( 3) Meydanda ( 4) 
3 - Geniş olmayan (3) Şır (3). 
4 - Tokun aksi (2) Parçe ( S) 
6 - Çerez (6) 
7 - Beyaz (2) Sebat (4) 
8 - Mükemmel (3') Beraber (2) 

Binme (2) 
9 - • art edatı ('5) Nota (2) 

1 
Türk sigorta 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için nıüsait 

şeraiti havidir 2 
i\1erkezi İ<laresi: GalataJa Ünyon Hanındadır 

~1.' ııın)atı ~ iıir't-rllc. :tc~ıılt~ .. tr. ! •t·1kt·t it· 
T . f:ıı .ıeyor,lıı • 200.i 

Ay AR ışı kampana çaldıktan sonra, ma: - Nizamı bilmiyor musun? 

htanbuldaki muvakkithane- ~:~a~~~s~~~;:n;~ııO:z~:.r = ~~eı~:~yeo;:;~? Devlet ~Bıniryolları ve limanları unıuını illaresin~en: 
ler, halka saat ayannda kolay- ' * * * _ Kuzum aç. 
!ık olsun diye tekrar açılacak- Kayseri - Sivas ve Tur ı:..I - Shas hatlanna 100,000 adet alı-
mı§. Bu iyi bir ,ey, )ikin her Rahip jan, manastıra gelin- - Benim vicdanü ım var, aça- şap travers luıpalı zaıfla münakasaya konulmuştur. 
muvakkithanenin ayarı ayrı o- ce, kapıyı kapalı buldu. marn. Brrrrr!. şüyorum .. Gi- Münakasa 61 11 929 Çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
!ursa bu itin faydasından ziya- Kalbi çarparak kapıya yaklaş dip yatacağım. Bonsuvar. Devlet Demiryolları İdares;nde yapılacaktır. 
de zaran olur. Moatruı mey- tL Usulcacık vurdu. - Aman ne yapıyorsun? Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
danda: Karaköy köprüsünün iki Bir ses duyuldu: -Neyse, şu anahtan verde kat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi Müdür 

A 
AYASOFYADA ŞEHZADEBAŞINDA 

HiLAL LE DAR 
11inemalarında birden gllsterllecektlr. 

·ır 
Pek çok fedakArlıklar !hılvsriyle temin edile~ muazzam " "" 

~ormcsl Uzım fevkalAde bir fılmdir. 

Yarın akşam 

.\ll~Ll~K Si~ TE.\IASI 
MARI ASTOR " JILHER RO~ 'ALD tarafındın temsil edilen 

ENDüLüS GüLü 
m~aıza~ ~aheser ~füterl~ecekıir. 1-bıı film Mel~k ine~11ırun şimdiye lı elif· 
gostermış oldutıı en mıikemmel fılmler semınl takıbe !Ayık bır eser 

Temamen sözlü, Sarkılı ve danslı "' .. _,<! 
bir fılim lan 4lr. ~/ 

M . ş l -..,., 
orıs ova ye..,. cw-tısO~ 

PlBl~ ~!RKl~lll 
Fllminiıı ilk defa lrae•i ıerefine 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESİ 
WF.~Tl~RN l!:LF.CTRIC kt•'n ·mvası tarafından vücuda geıJıJlt~ 

bu muazzam eser sesli ve sôzlu f.umlerln en müıekAmil bir nuıııır 
nesidir. 

Adi suarelerin flatlarından daha pahalı olma)an ışhu 

meresi için yerlerinizi evciden temin etmc!lİZ r!<.:ı ·)lunıJ" 

... RAKEL MELLER 
batındaki saatlerin ayarları bat - Kim o? açayım. lük kalemine vermeleri lazımdır. 
ka başkadır. Bir dostum bunun - Benim, jan.. Kapıyı açı- -Anahtar kapının üstünde. Talipler münakasa şartn.ame.leri.ni .. 1.0 lira mukabilinde Anka- ı 

nııı - O anahtar değil: ı li · d ı b ld H d sebebini töyle izah etti: · . B" 1 be . d" rada Maliye ve muhasebe ış en reıs gın en, stan u a ay ar 
- Garbe doğru ııittikçe aa- - Man~s~ 01~ ıı:-ut- ğimı~eve . ~sana ver ı- paşa mağazasından tedarik edebilirler. 

atler ııeri kalır, Karaköydeki tunuz muf k ~pkı.. pankd tan Al btakanalımıstıyorum. l!::::n::::...=ı::;t==,~~==-.::..::..:=d.:---,-:-1,-.-.-.--=d-----------
saatte Emin önündekinin ııar- sonra, şa a so unceye a ar K- al ·. d . ı . ev e ına aası IDÜuUf ununuen 

Yarın akşam 

ın~amra ~e11!!' ~~!üs~ 
b. d d" d f k ·.ı açılmaz. apıcı tını ıa e etti. çen !I 
ın e ır a ar onuan. b "rdi Rah" J 

- Likin, Karaköydeki ııeri -Evet amma, u gece şaz gı • . ıp an: . 200 Kilo Kalın İp Ziraat Bantası lstanbul ,u~esin~en: ~ d "l ·ı . . di olarak.... - Fıt olduk, dedi. 200 « Mücellit Tutkalı 
egHı ,ı eOn ııı rtyokr.M .. • IMı- - Nı"zamın ı·sıı·snası olmaz... Sonra iliive etti. .. · f"k !ık ··~- Y ..ıkarda gösterilen levazım nuınunesme tev ı an pazar su a. nu a 1 ~- • d · beni kak B" dalı kal ak 1 tıya sor! - Rica e enm, 80 • - ır a geç ac 0 ur retile mübavaa olunacaktır. Talip olanların 21 T. c.vel 29 pazar- KARYESi SOKAGI Na. CiNSi Mll'f ~ 
ARMUDU SOYMALI MI? ta bırakmayın. Baş rahibin ha- sam, aksilik etme tesi günü s~at 14 te teminat akc;elerile Matbaaya müracaatları. 

beri olmaz. Nakleden 
Pendik Ra~lm el ll09 Ana !!40 

- Benim vicdanım var. Aça- SELAMİ İZZET Bir arkadatm batından ııarip 
'bir vak'a geçmit. insanlık hali 
bu: Hovardalık etmek ihtiyacı- maın. 
m hissederek, taliplerine "ııtk" l I!!!ıı!B!!r!!rr!!rr!!!!!!!! .. !!!!!S!!o!iğu!i!!!k!!t!!an!!!!!!!!!!ti!!tn!!·!!!y!!!!!o Tepebaşı gardeni 
satan evlerden birine 1inni9. O 
radaki hatunlardan birili bunun 
elinden bir kaç lira abmt •• 
ba,ka e•e götürmek için kapı
dan çıkarmıt ve kapıyı üstüne 
kapamıt• . arkadat bunu bikiye 
ettiği zaman biz bir kaç kiti lo
kantada idik, içimizde biriai de 
yemeğini yemit meyvaya bat
lamışh. Soyulan arkadat ona 
sordu: 

- Sen bu ite ne dersin? 
Beriki eline, önünde duran 

güzel Malatya armutlarından 
birini aldı ve ağır ağır soyar
ken: 

- Kardeş ne diyeyim? Ar
mut soyulmadan yenmez ki! 

FELEK 

den olan bu mücs-, Türkiye'de 
banka ihtiyacını tatmin eden en faal 
bir Türk bankuıdır. Bu huauatald 
kanaatıınız bu müeueeenin timdiye 
kadar elde ettili muhtelif hayırlı ee
merelere istinat eder. Türkiye İt ban 
bamın memleketimisdeki en bilyük 
hizmeti. Türk milletini, Türk gençli
ğini iktı .. da a111tırmak hususundaki 
sayü gayretidir. Bu münaıebetle ih-

Bu akfam Bancloaua ea 
mOhlm palaslanndan me9hur 

İspanyol dansözu 
La Goletera 
ilk defa olarak arzı 

nedam edecktir. 

zar ve arzu edenlere tevzi edilen ta- Hanım efendilere ı 
sarruf kumbaraları lt bankasının en 

MADA\1 VIOLA, en ıon l'aris 

::ı:: ~:v:~:::.:~~~~nK~i~~: :~~ modl!ı kadın elbise modellerinin 
tedsrik ettikten sonra artık yapılacak geldiğini muhterem müşterilerine 
fey basittir: gündeliklerden ayırabil- ildn •)'ier. 
diği bir lnıım parayla eline geçen pa- !!ll•ıa••••••mıamılll!!! 
ranm fazlasını kumbaraya atmak su- A lmanyt1 _ ni.,.aiyc \"c vil:ldiye ı 
retiyle onun hakkı temin edi1miş olur. cemıyeti aıasından 

Tasarruf edilen paranın ve tasarrufu D A ASIM 
öğrenmenin ne gibi faideleri olduğu 1 r. . 
bu paranın bir kaç zaman sonra mü-
him miktarda tezayüdü ve bizi iktısa- Do/um ve kadın hastalıkları 

~rk1ff li!~1 oıüıatakaSI da alıştırmış olmaaiyla anlaşılır. Bir mütehassısı 
• çok arkadaşJanmın yaptıkları gibi, Hdstılarını her gün 15- J 7 yo 

Ha y1rlı iŞ 1ı<;n de harçlığımdan ayırdığım bir kadar Şişlide hususi hl;ıanesinde 
mık tar paradan başka Milliyet müsa- ı k b 1 k d' ~. •• 22 ı•ci haftanın J üncülü<n;ft .. Da- baka da ka d • "k f a u etme te ır. .,,ışu nağııhane . • .-u sın n zan ıgım mu a atı nak . . . 

ruştafaka l• se.ınden 894 Fahrettiıı tiyeyi de kumbarama attığımı söyler- c ddc;r ı n l.Jl. 1el. Heyo~lu2221 
Bey kazanmı~lı. Bu yazı ıudur: aem bu tasarruf kumbaralarının re-

.'!" h~fta ~.ıbederi arasında en vacı ve mektepliler arasında makbu
nrii!'=.'.nı•. ~ı~ay~tı te,ekkülünden !iye ti hakkında belki bir fikir vermiş 
berı Turlriy~ mn ılrtısadıyatı üzeri"" olurum. İşte bu hayırlı işe teş•bbüs
dc pek muhım. ro! oynayan Türkiye ]erinden ve Türk gençliğine mütevec 
İş bankaSlnın ınkişafına mütaallik ve cih olan bu büyük hizmetlerinden do
?'utalıassıs celbedileceğinden bahis layı lt bankası umum müdürü M h
ıktl!at! ve da~i.li haberdir. Cumhuri- mut Celal B.ef.ye gençlik ve mill:t 

et huknmetının fe izli semerelerin- namına hassatan te ekkür ederiz. 

AL BAYRAK 

Kablo ilanı 
r. T. T. Levazım ve Me~ani ınüdiriyelindeo: 

ı - Ankara telefonları için «8984» metre muhtelif nakilli 
kablo «337» adet muhtelif siarnı kablo tevziat kutusu, «60» kilo 
metr~«3»nevi bronz tel, «100» adet «4» No porselen fincan kapa 
lı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - :Münakasa «16» Teşıiuisani 929 tarihine müsadif Cumar 
tesi günü sa:ıt 14 te icra edileceğinden taliplerin şartname al
mak için şimdiden, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek ka 
palı zarfları tevcli için de mezkur tarihte ve saat 14 te Istanbulda 
Yeni postahane miibayaat komisyonuna müracaaları. 

Sı~~al ve i~linıai muavenet ve~alelin~en: 
VekAlet için seksen lll dol.san ton kok kömürü alınacaktır. Vermeğe 

talip olanların ş311larını öjtrenmek üzre Ankarada Sıhhat ve içtimai muave
net umum mıidürll\ıtünc ve lstanbvida Sıhhat ve içtimai muavenet mildür
lüğünc 01üracaat etmeleri. 

Gu<ı:el sanatlar akadcmisinJen: EGZAMA 
&ki ka~ıntı ve yaralara 

en iyi deva 
Adanalı Dr. Şükıü beyin O E 

R '.\1 O Z merhemidir. 

,. Bagdat ,. J51 • 
,, Yeldeglrmeni. Jı. 9 ,. ıı400 • 
,, Bagdat 168 ,. ı •9 " 
,. latafiyon ,. 560 " 
,, Vemovakl ,, llli' " 

" 
istasyon ,. 31 O '' 

.. Bageat A 19 ,, 76 " 

.. Tqhbayır Tarla 4800 " 

.. Rasih ef. A 65 Ara J 50 " 
,, Postane 585 Hane 
,, Yeldeglrmenl 629 Köşk ~,, 

BaJAda yszılı emval kiraya verilmek üzere müzayedeye çı ıJt 
rılınıştır. 629 numaralı köşkün ll0-10-29 da ve dlgerleri~IO eri~ 
3-11-29 pazar günü saat yanmda ihaleleri yapılacaktır. Ta!ivl 
pey akçelerUe ihale saatine kadar bankamıza müracaatları~ 

Sila~~ar a~a ve Sünnet kö~rüleri in~aatı ınunakasııı 
Vilayet daimi encümeninden : .. ;ı 

Kapalı zarf usulile 2 Teşrini evvel 929 çarşanba ~n~ ııôf 
onbirde ihale olunacağı ilan olunan Silahdar ağa - Sunııe ditıflli 
riileri inşaatınııı münakasasına ait illinın teahhurle ne~ ı6 
olmasına mebni mezkOr inşaata ait münakasa müdde ·c Jil' 
Teşrini evel t 929 Çarşamba günü saat on bire kadar terndi ./ 
diği ilan olunur. __..,,-

Fındıklıda kiln Gilzel ;an 'atlar 
Akademisinde inşa edilertk atelye 

l!e yapılacak tımiraun kapall zarf 

usuliyle münakasası ve tesis edilecek 
laburatuar için mübayaa edilecek 

a!An fenniye ile yaptırılacak olan 
Sirkeci merkez eczanesi ESKİŞL'HİR ÇİFfÇİ BANKASI ma a, re im tahtası ,.e saire demir- ı:.. 

baş eşyanın aleni münakaşası teşrini Beyoğlu İcraaından: Mahcuz ve MECLİSİ IDARE RİYASETİNDEN ,o/' 
e,·clin yirmi birinci patanesi günü satılması mukarrer dresuvar, iki kol- riJıtell i 
saat on dünıc Akademide icra edi· tuk, takım perde, asma lamba 16/10/ Eskiıehir Çiftçi Bankası mildiri u- kat'edildiğinden mezk(lr ta ..-~• 

f 929 Çarşamba günü saat onikide Psn mumisi Dülger Zade Kazım ve Mil- ra taraflarından yapılacak b•r . ...ıı" 
leceğinden evrakı keş iye \'e şarına- galtıda harbiye mektebi kar,ısında rahhaa Aza Hoca zade Şebabettin be- b" 

1 
. ka ,. bal'ıı..,.· 

"ıı. ll/ iyı>t ,, in edebi lefrilıau : 62 

meleri görmek üzere talipltrin Ake- Kürkçiyan Apartımanında bilmilza- ylerin 6 Teşrinievel 929 tarihinden ır muame enın t ıyen ııut• . 
demi kiıabeıine müracaatlan. ede satılaca • ilan olunur. itibaren Bankamızla olan aliika!arı muteber olma aca • illin olu ;. 

meni, Rum, Ç~rkes ve Şeriatçı- perleri~den lıirine girerim. Hoş reisini de bulmuş, bir çok gizli re insin .• Denmiş. köyden kö- !arından ne beklenir t<i 7~r'. 
!arla mı boğuşsunlar, yangını daha benim gibisi de yok değil malumat almış. Telgrafhane ye bu haber yayıldı mı nasıl ol- caklar, çalacaklar, sot• er</~ 
mı söndürsünler?. ya. Her Türk kadınında bu şu- hainlerin işgali altındaymış. Fa sa silahını kapan Türk hainle- öldürecekler. Ama ~u ıst1,,ı;ııı Bakalım bu sokak muharebe- urun sezgisi ve izi vardır. kat telgrafçı Memduh Bey An- ri tepelemeye koşacaktır. Şe- nan, ister padişah, ıst~eııdi ı;ı: 
!erinin so?u ne zaman alınacak . . · 1 Saat sonr~·~· karaya kadar bütün merkezlere hir~~· .~ele ~arı. ~hali~~ hesabına olsun. Onlar ~'f. 
ve nasıl bıtecek?. Daha isyan Ha~a ıyıce kararıyor. Sıl~h isyanı haber vermiş, yardım is- bug_unlu~ .mılliyetçilenn ~~u kar~ bakı~orl~· 1,,g;ıter' Etem izzet ve hıyanet dalgaları bizim ma- seslen durmadı. Yanan evlerıa temiş. Alnından öpmeli bu a- yennde ımış. Sabahtan ben hiç ~ yenn adı bir gül1 1,... ~ halleyi sarmadı. Bizim kasaba- kızıllığı iyice gökü sardı. Ateş damcağazL Gene ötekilere çak- yılmadan, bozulmadan dayan- bile olacaksa umurl~ 

B" .. . _ ~ . . d:u_ı iki saa.t uzak olmamızın te- ne fena. Sanki ~avan1;11 ~u ~ızar- tırmadan öteden beriden epi ma mışlar. Durm_u~un ~ediğine .. gö- - Kuvva~ inzibatıfC· • 
1 ız ne kadar yukseğız ··On 'nu pekala. bılıyorlannq. sın bu galıba. Hoş nerdeyse tısı yerde dökulen ıstıklal şe- Jumat toplamış.Yunanhlar An- re yalnız bızımkılerde tufek - Ermenıstan · · 
ar ne k~d.ar ~iç~!. ~essas henf. • O neza~eti- alev burayı da saracaktır ya?. hitleri , kanının bulutlara resm- zavur kuvvetleri ileri har~katı- ve mermi azmış. Bir çok yerler- - Çerkezis~! t 

Onun ıçındir ki b~: Zaf~r ~a- nın, mahçuplugıınun, tıtre- Ak§am... oluşudı.ı,r! Öyle içli, öyle göz na başlamışlar, Geyvede çok de tabancaya, tüfeğe, süngüye - Makamı hı';ife~~~ıorlt1t' 
~aya layık olan fıkırlerındir .. yen .~esının ar~asına sakla- Ne olup ne bitiyor? Haber yaşartan bir kızartı. Derinleş- mühim muharebeler olmuş, Ha- karşı sopa, demir parçası, kama - 08!11a~ı ırnP f 

Y?ruz · • .. nan ?Yle kara bır ruhu var- alamıyoruz ki?. İbiş oğlu adam mek, hızlanmak için gerinmek sanın attığı köp. ii çok işe yara- ile çıkanlar varmış. Asiler Hacı nwı selameti 1. lif . . fi' 
ce~tız yaşıyacagız. • Onlar ole- mış kı~. Ala.cağın olsun yırt- çıkarmış evi.eri dolaştıny~r: ~e iztır~p çekmek lazır~1dır. E- l?1~ş. Zavallı_Hasan~~k .. onu.~aha gündüzgilin t8;1'aflan bir. kaç .. I!~.ıar hep boşetir~e1' ı>~:l' 

_· Ö ~aç. o;lu. se?ı~ d~. . . . -.. Aceleyın baskı~a ugraya- ger bu ıztırap olmasa ısyan ve . ıkt ay evvelınden duşunmuş te kerre alıp vermışler ama enınde suruyu ?areket~ gtn iJi$, ff a·, 
lecek · • . bılirız. Çoluk çocugu gözden hıyanete karşı koyan bu yaratı-' yapmış. de sonunda da orada tutunama- lak hayal~er. Hıç __ 

1 
g yağlJ ı> ·ı-

V ÖlÔe~.' :. . ~ış hat~ kötü bir haber ge- eksik etmeyin, evlerde ki kapla- cı varlık olmazdı! - O köprünün atılmış olma- mışlar. Yalnız Kasıkler; Erme- sız bu henflere böY ,e Tiir1' ~:1, 
e · · ldurulecekler!. tı~. Ermenıler Türk mahalle- n su ile dolu bulundurun... Yarım saat sonra .... sı Anzavura bozgun verdirecek- ni, Çerkes, Rum, mahallelerin- ça1:":1 ~~ak~rlar rı:;··dı1'1art -11i 

· · · · · · · :: · lenne yangın vermişler. Öyle Erkekler zaten sabahtan beri Oh. Bu haber mühim! tir... de ki Türkler galiba hep öldü- letının uzerıne sal. ır rrnuŞ gı,, 
_Ol~ ~ey de.ıpl. Bu l'.~~ç de silah patırdısı var ki.. • hep sokaktalar. Mahallenin et- Şehre gönderilen Satılmış gi- Diyorlar. İnşallah. Yalnız Yu rülmüş, yahut ta yaralanmışlar. nan uşakları :retrnf'0ve rııiJ)ı} ,~ 

ogltt ~!ıs~ sa!'ıd~n benı. go~- · · · · · · · · rafını kuşattılar. Zannederim lin Durmuş geldi. Ben de söyle- nanlılar Eskişehre doğru ilerli- Girdikleri evleri de dehşetli ta- memlekettekı sı_nı "f'de ede~f" 
ne estırrruşmış. Gelinlerın Damın üstünden duman ve geçit yerleri hep tutuldu Bura diklerini İbiş og'lunun yanında yorlarmış ! Tehlike orda. Biz bu lan ediyorlarmış! Durmnş: farklarından da ~stı. ~ e ı;e«' ı' 
hakkı var Durup dururk n alev gö "k" Ş h · b. · h ı· · b" 1 bırbırın ııı!< .. . : . . en ° · . .zu uvor.. e nn ır ucu da hainler her halde daha zor- dinledim.Durmuş başına bir ye- heriflerin nasıl olsa hakkından - Yüz tanesi ateşe giriyorsa, a a 1Y!. 0 :l'.. e . ve dıı< cıı· 
farla ~otu kı. 1 olmuşum. ~a- ateş ıc;ınde. İhtımal evlere gaz luğa çatacaklar. şil sarık geçirmiş, her tarafı iyi- geliriz. Zaten en yakın Türk yüz ellisi evleri boşaltmaya ça- yor, kagıt uzenn~ekÜrT1et tC~ sıı 
d_ıncagızla~ ~o.calar·ı.nın ~e s_ın- fışkırtıp tutuşturuyorlar. Erkek Va~l&hi, sıkışınca ben bile eli- ce kolaçan etmiş. Yukarı ma- köylerine de haber salınmış: !ışıyor... r~.sınd_a kalacak hu i -orııır' j 
81

• ne cıbıllıyetsız o.duı;u- !er ne yapsın? Sokaklarda Er- me bır tüfek &eçirir sokak si- hallede ki "Müdafaayı hukuk" - Ne kadar silahlı varsa şeb- Diyor. Zaten böyle at hırsız- kullennden bahse~1-rM'ı;:1l 
1 

eı 
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• anlos; Clis eri 100- sene yasalı 
~iirümekten v ikaye eder, Diflerl inci gibi beyazlatır, 'dlf etlerlnl kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve dlslerln arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale 
lb.~er. Dis ağrılarına, rıezlelerine mani olur. Ağızda gayet 16tif bir serinllk ve rayıha bırakır. Mikropları imha va ağızdan gelecek her türlU hastalıkların sirayetine 
H. nı oiu'r. Avrupada daima birinciliği alır ve birlnclllğl diplomalarla musaddaktır. En bUyUk mUkafatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almıştı!". (20] kuru'a 

.;er an Ecıa de posu. Dantos dlf macunu yerine baka bir marka verirlerse almayınız. ÇUnkU Dantos dUnyanın en enfes ve mükemmel dls müstahzeridir. 

Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek için düşünn1eyiniz 
ve bu ınuayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

ELEKTRiK ŞiRkETi 
Bütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadı 

MECCANEN 
Terafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrUbeslyle 

lıuzurunuzda amik bir muayene icra edillr. 

Bu münasebetle alatı beytiyenizin de nluayenesini temin edebitirsini:z. Küçük 
tamirat Meccanen diğerleri Mal olduğu fiatla icra edilir. 

'------------------------------------·-----------------' 
r--~------------------1------------------------------... ; 

SATiE 

1 1 
Tesisatı elektrikiye Türk Anonim Sirketi • 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. 
Metro hnn Tünel meyd?nı, Beyoğlu Elektrik Evi, Beyazıt, lstanhul 

' 
______________________ ... ____ , 

~ •• 

,. Odolün Vasfı .Mümeyyizi 
e: saır dlf macun veya sulanndan telrik 

8 
lıen şayaru hayr~t hususiyeti agızda 

.. ; hl te slrlerlnl saatlerce ifa eden ga. .:t ince antiseptik bir ta~aka bırak· 
" lfk hassaud.ır. Sair hiç bir diş suyu 

8 
eya macunun haiz olmadığı bu hassa 
ı:Yeslnde Odol her _ gün muntazaman 
.. J:nıaı edenlere aıızlarının, dişleri çil· 
g en bUtUn tahammür mikroplarından 
..::Yet nıüesslr bir surette sıyanet edil· 
" ekte olduğu emniyet "Ve kanaatini 
0 ernıektedlr. • . , 
tl~oı, hakikaten pek niUkemmel bir 

ş suyudur • ,-.. 
, Her yerde satıhr 

~D~ul posla ve lelgral Lemını ıe me~ani mfi
~ıtrhııüo~en; 
1111 I. 1 azını an barı ihtiyacı için 2300 adet muhtelif nevi kereste 
~ ınakıı,ay; aleniye şuretile mubayaa olunacağından talipler ~art· 
i~i ıcq ~,ıirmck için her gün müdüriyete ve münaka~aya iştirak 
l lın tlll· \!O Te:riııie\ ve! 929 tarihine müsadif pazar günü saat l 4te 

/,( l: ., -
t, 

111
. ',~ ıı,sbetinde teminan muvakkatelerini hamilen mubayaat 

' -"Yonuııa nıuracaatları' 

Kırk senedenberl memlekete hizmet 

CCOOCX:X::::. Leyli ve nehari ~ 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. L Iec gün müracut olunabilir. 

Şehzadebafında polis merkezi arkasında. 
mooo::x:x:> Telefon lst. 2534 <::co::XX)~ 

Piyanko tehiri 
Bil alia ~ nıer lstan~ul ınerkezio~en: 
Hilaliahmer sanat evi 

eşya piyankosunun ke
ş idesi t~ Teşrinisani 929 
tarihi ne tehir edilmiştir. 
AN1,RASİT 

SOBALARINDA SON TEKEM~1ÜLAT 
Belçikanın meşhur (NESTOR 

MARTIN ) fabrikası mamulatı O 
son sistem antrasit ve kok sc- O 
baları gelmiştir. U 

Bu sobalar gayet iktisadi llıl 

ve kat'iyen gaz çıkarmazlar ve -' 
50 ilil 300 metro mlk'abındakl llıl 
hacmi ısıtırlar. Lı.I 

Antrasit gihi yerli kok ! 
kömürü de ayrıı hararetle ! 
yakarlar. :C 

Sağlamlığı ve mükemmelen (,) 
işlemesi teminatlı ve yerine 

TASARRUF 
KUMBARALARI 

her Ha yatınızın 
anında imdadınıza 

müşkil 

yetişebi
emin sigortalecek yegane 

dır. Evinizde 
bulundurunuz. 

bir kumbara 

Türkiye lş Bankası 

Fatihte Çarsambada: Leylf ve nehari, kız ve erkek, ana. ilk. talt 

1HA YRiYE orta mektepleri 
Tail sınıfları tamamlle teşekkUJ etmiş olup ana, ilk vo tall kısımlanna leyll ve nehari talebe kay
dına devam olunmaktadır. Tedrisat başlamıştır. 

Istan~nl vilayeti sı~~at ve i~tinıai muavenet ınü~iiriyetin~en: 

etın· 

1, ış olan ve bu kere Beşiktaşta Yıldızda tedarik ve tadi· 
k-ın tecdit ettiği bina ile gerek sıhht ve gerek terbiyevi 

Y<netinl arttıran 

vaz'ı ve Antrasit ve kok tedari ki müessesemizce teahlıllt olunur. 
Her türlü yedek aksamda bulunur. ı 

lstanbulda Hamidiye tlirbe- ı ~alatada Voyvoda cadde: 1 Ank~rada Esemenli 
sinde l 7 numaralı Jam- sınde Aşod tıcarethanesı Bchıç bey ııcareı-

Tababet ve şuabatı sanatldnnın tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun 14 üncü mııddes 

mucibince tesis edilecek etibba odaları liçüııcl.i mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası intiha· 
batı teşrinievelin l B inci cuma günü saat onliçte Darülfünun konfrans salonunda icra olunacaktır. 
Kanunun ı 5 nd maddesi Türklyede icrayı sanat selAhlyetini haiz serbest veya memur bilumum etib· 
banın ( Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dahil olması mecburt olduğu ve etıbba odaları 
nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtlmaa gelerek rey vermesi icabeder. 
Mahalli intihapta ikamet etmeyen veya mazereti sebebile isbatı vücut edemeyen zevat lmzalarile 
musaddak ve ayrı bir zarf içinde konmuş ve kapanmış rey pasolarını bir mektup deruninde ve ayni 
günde ve intihap reyindc bulunabilmek üzer.! oda reisine hitaben gönderilmesi musarrahtır. Talip 
diş tabibi ve dişçi_ beylerin intihap günü olan 18 teşrinievel 929 cuma günü saat on üçte Beyazıtta 

Dariılfünıın konfrans salonuna teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. Şemsulmekatip 
l ~Vv tll orı e bir hey'etı tallmlye ile tedrisata başlamıştır. ilk ve 

b!.,. kısımlanna kız, erkek, leylt ve nehari talebe kabul 
~olunur. isteyenlere matbu talimatname gönderilir-

goçyan müessisesi Tel. lst 72 Tel. Beyoğlu 1010 hanesi 

Devlet ~eınirJolları ve limanları unıuıni i~aresin~en 
70 adet eşya v,.gonunun H. paşadan Samsuna nakli kapah 

zarfla münakasaya konmuştur . 
Münakasa 23. 10. 29 çarşanba günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demir yolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeclerin teklif mektuplarım ve muvak

·kat teminatlarını ayni giınde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür 
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka 
rada, malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasm
dan tedarik edebilirler. 

Ticaret işleri Umum müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanttn hükümlerine ııöre Türkiyede iı 

yapmağa izinli bulttnan ecnebi ıiı·kellerinden ( Kompani F ranıez Dülevan 
ıirketi) bu kere müracaat ederek Beyoğlwıdaki şubesini set ederek tatili 
faaliyet ettiğini bildirmit olmakln mezkUr şube ile alakadar bulunanların 
ş:,ı-kete ve icabında lstanbul Mıntakaıı Ticaret Müdürlüğüne müra~at 

eylemel~ri. ilin olunur. 

Emlak ve E~aın Bantası ~ınuın Mü~ürlüğünoen : 
Mevkileriyle ev5afı mahsusası aşağıda yazılı bir parça eml:lkin satışı müzayedeye konulmuştur. 
ı - Müzayede kapalı zarf usuliyledir. llıale 28/ I0, 929 tarihinde idare meclisi huzuriyle icra 

edilecektir. Talip olanlar beher mülkiin hiıasınde gfüterlien miktarda teminat iracsine mecbur olup 
bu teminat varakasını teklif mektuplariylc beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahut ihale mecli· 
sine yetişmek lizere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - lhale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanlar lstanbul veya lzmir şubelerimize yahut merkez emlik müdlrlyetine müracaatla 

mufassal şarcnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye i7tirdk halinde bir nushasını bir lira mukabi· 
Jinde ahp imza ve teklif mektuplarına rnptetmcleri icap eder. 

Um. No. Mevki ve sem- Nevi ve nıa· Iludut ve kıymet ve teminat mlkdarı 
ti nıe~huru hiycti müştemilatı Lira 

197 lswnbul Bakırköy Ve- Tarla 5.J.,I '2 elli diirt 800 
liefendi ve Çırpıcı buçuk döntimdiir 

meYldinde 

' 
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Ş:hri.nlze gelen "queon Ellzabetb,, gemisine 
kuş bakışı bir nazar. 

/ 

B~lUK TlJYARE MYANGOS~ 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ SANİ. 1929 
Büyük ikramiyeı 

45,000 liradır 
Avrıca: 

. 20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 ,, Bir 
ikramiyeler 
mükafat 

40,000 lira isabet eden (58960: numaralı bilet; lstanbul, 
Edirne, Cebelibereket, Gebzede satılmı~tır. 

20,000 lira isahet eden (16597) numaralı blleı; lstanbul, Bur
sada saıılmıştır 

15,000 lira isabet eden (30494 l numaralı bile~ Bergama, 
lstanbul, Çıldır, Kaşda aaulmtftır. 

10,000 lira isabet eden (4438) numaralı Uet, l<tanbul, Sam-

RAK Ü markalı saksunya halis çini 
sobası rahatınızı temin eder • 

l lcr iki markaların Türkiye mümessili ve 
depoziterl: 

OHANNES PAP AZYAN 
~ lstanbul Yeni po>tıhane cadde•inde r\o 20 
( Kok, antrasit ve her nevi ıoba, boru, aksamı tedarik ve 
~ yerine vaz'ı işleri teaahhUt eder. 

• • • • • • • • • Tcdlyatta teshl!At •••••••• 

P. T. T. Levazım. M. 
Kapalı zarf usulile münakasaya vazolunan levazunı bendiye

den 5000 kilo hurda kursun için teklif olunan bedeli haddi itidal
de gorülmediğindcn 17 / l O, 929 tarihine müsadif per~embe günü 
saat 14 te pazarlıkla ınüb<.yaa olunacağından taliplerin yevmi 
mezkfırda teminatlarını hamilen P. T. T. Levazım müdürlüğüne 
:nüracaatları . 

UN iNE 
lHilliyct 

tlallç giıtlkçe dohıyor. Son gUnlerde ba21 adacıklar peyda olmUflUr. sır kaç &ene 
sonra yaya kaldırımı haline gelecek olan Halice bir nazar. 

Eczacı ve ~is~i nıektenleri ınfi~iriJettn~en : 
Prııtislyen di~çllerln imtihanları 16 teşrinievel 929 çar<amba gunii 

di~çi efendilerin saat ikiden evvel mektepte bulunmaları ilan olunur. 
• 

MEVKİLERİNİ 
YÜKSELTMEK İSTEYEN 

GENÇLERE 
Mevkiinizin ve D!llfınızın yükselmesini isterseniz mılomaunızın artması 

mutlalı.a llzımdır. Fransızca, lngilizce, defter usulü, plan okumılr, resim 
yapmak; daktilografi, kaligrafi ve iş bilen klmselere ihtiyaç vardır. Yukarı· 

dald deroler muktedir muallimler tarafındın, mutedil şeraltle, proğramlarını 
zenginleftlrmiş olan •Amerikan Erkek Lisan .-e Ticaret Dersant!eri. gece 
kurslarında öğretilecektir. Kursları muvıffakiyetlc bitirenlere şehadetname 
verilir, ve vaziyttlerinin iyileşmesine mümkün olduğu kadar yardım edilir. 

·Kurslar Hl Birinci Teşrinde açılıyor. Fazla malOmat için htanbul, Çarşılcap~ 
:\ledrese sokak, J Ye Beyoğlu, Kıbriıtan Sokpk, 42 müracaat ediniz. 

Mvaffaku olmak için hazırlanınız! 

fi~ ALAMI ~~;~~:;::~~~-
Tabii, maden, sofra ve rejim ~ulannın yalnız (VJYfEL) ıl• 

levaldi umumiye.i taatlk edllmlftir. 
Böbreklere tesiri kıt'isi olan Kara clj!ere tesiri azımı olan 

GRANDE SOURCE SOURCE HEPAR 
damla, mc!oÖanc ve ş~Ktr hastalığı kara cıgentı ihtikanı ye !-l&ncısı 

Acenta ve dee~z!terleri A. D'ORFANL htanbul ,Samlı han numero 1-2 
---~ • il •• il il •••• il ••••••••••••• ,, il ·- ••••• 

h vusturva fıbrltalan hezuan aandaliyeleri umumi satış depos;lstanbuldauı 
Kıtırcı ogıu hanında 4{ 47 numaralı joz. N. Acıman telefon lstanbul 2409 
Hamiş; iynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fanıız 
kumaşlar, mütenevvi 1.1tur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 
erileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabir 
ka fiıuna toptan ve parıkende satılmaktadır. Fiaı maktudur. Handı ısınıor vardı 

• ..,.Mekteplere harita 
MUderrlı Faik Sabri Bey tarafından tertip edilen 

Avrupa, Asya, Afrika, Şimali ve Cenubi Amerika, Avusturalya 
_ kıfalarinle Türkiye Cumhuriyeti haritalarından ibaret 

Büyük duvar haritaları 
Bir kaç güne kadar çıkıyor 

..,.Nasiri : Kanaat kUtUphanesl<llll 

-uevlel ~emir yolları ve 11maôfaFI uınuıni i~aresin~en: 
15. 10 929 tarihinden iıilitıbar içme katarlarının seyrisefer et 

meyecekleri ve 9 10 No. ir Adapazar katarlarının da içme nam 
mahalde tevakkuf etmeyecekleri muhterem ahalive iliin olunur. 

saat ikıde icra tdileceğı cihetle · 

Şark Malt hUIAsas 

lştiha, kuvvet ve • hhıı' içiı. 
en mUeeRlr devadır. illfOmum 
•czahaııelerde bulun·u. Un.um! 
drpot~rı: Bomontl labr.kası. 

Teldon: l!eyotlu 583, v 1 'tan· 
bulda Ekrem Necip ecu.. d~J.>os·:. 
Telefon: lstanbul 7ıl. 

1LAN 

Dr hsan Samı 

Gonokok Asısı 
Beboğuklıı~ ı \C lhti'.ltacına 
kar~ı pek tc,irli \'C taze a~ıdtr. 
Divanyolu '\ulıan .\Ial\mut 
cürbc,i kar~ı,ında ~<ı l 89 

SALI 
15 T.E EL 1929 

~:~mvafi metrüke müdüriyetinden : ~ 

Satılık ~isse 
Çelebi oğlu Alaeddin mahallesinde 

Sakaçeşmesi sokagında geçit hanı na 
mi1e maruf fevkiini odaları müştemil 
15 / 23 ve 25; 27 No Ju iki bap ma
za ile Yeni cami caddesine müsadif 
ı No lu mazanın 1056 sehim itibarile 
hazineye ait 130 şehminin bedeli 8 
taksitte ödenmek üzre 11600 lira be
deli muhameri ile ve kapalı zarf usu
lilc 24 - 10 - 929 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 te müzayede
si mukarrerdir taliplerin % 7,50 he
sabile teminat nektuplarmın yevmi 
mezkurda saati muayyenind<:n evvel 
emvali metruke satış komisyonur.a 
tevdi eylemeleri. 

ISehrenıanct_i i ltı n ları 1 

~eJriselain 

----
Trabzon itinci ,ustası 

[ANKARA] vapuru f 7 "fe:; 
ı.,.ftl 

rinievvel perşembe a~..-

Galata rıhn mından harekede 
~joOP 

Zonguldak lnebolu • 1~ ., , l)r< 
Samsun L:nye Fatsa ı 

Gireson Trabzon Rize ı ıop~~
gldecek ve dönLi~te pazar 

. . ıtıeoı 
kele. lyle Rize Of Sur !~ 

Şehremanetindtn: Fatih yangın Trabzon Polathane Tircl"1 
yerinde Haraççı Muhittin mahalesi- Glreson Ordu Fatsa !\aıtıSU~ 
nin Çırçır soka{:ında 41.79 metro mu J yar•• 
rabbaındaki arsanın metro murabbaı- Sinop neboluya ugrı 
na 4 lira kıymet takdir olunarak sa- gelecektir. 
tılmak için açık müzayedeye konmuşı•----------
tur. TaJiplerin şartnameyi görmek i- • tsSl 
çin her gün müzayedeye girmek için Ayvalık sür at pos ıiJI' 
ihale günü olan 5 Teşrinisani 929 (MERSİN) vapuru J 5 t.eşrı~· 
Salı günü levazım müdürlüğüne gel- l J d s· keCI 
meleri . evve sa ı 17 e ır l\Jo 

* * * tımından hareketle GeiibO ~ 
gdr• 

A. Hisarı Daireıinden: Bedeli kef- Çanakkale, Küçükkuyu, 1 ,ıe· fi 1196 lira 88 kuruştan ibaret Bey- mit, Burhaniye, Ayvalı~• il 
lerbeyind e Abdullah ağa mahallesin- . ·kt" 
de hallaç sokağının istinat dıvarı ln- cek ve dönLişte mezkur 1' 
şası münakasaya kanulmuş isede ta- . 1 ... ul 
!iplerin teklifatı haddi layikında gö- lelerle hırlikte Altıno U& 

rülmediğinden Tcşrinievelin ı 7 inci rayacaktır. 
P b oiı!ll erşem e günü saat 11 de pazarlık- Gelibolu için yalnıl. Y 
la ihale edilecektir. 

Istanbul l!,tibba 
muhadenet ve teaa
vün cemiyetinden: 

18 teşrlnievel cuma ıüntl ıcra 
olunacak Etlbba odaları tntllıa· 
batı hakkında maza\ere edil· 
mek Uzre bugün saat beş bu· 
çukta Türk ocağında fevkalAdo 
bir içtima akdolunacıığından 

azayı cemiyetin behemehal te9-
rlllerl rica olunur. 

ALKAZAR 
sinemasında 

Cihanın en büyük filmi olan 

YOLGi MiBlôMLiHI 
Büyük muvaffıkiyetle devam 

etmektedir. 
Her gün 4,5 matinesinde ve 

ak,amlın 12 klflllk Rus bey'etl 
mugınnlyesl tarafından Rus şar

kıları stiylenmektedlr. 
Lewetzowstr. 19 

Ferah sinemada 
Komik Cevdtt bey ıemslllerl 

meşhur apq dan<özU Helenin var
yete filim Şırlo yumurcalr. 

Kadıköy Hilal Tiyatrosu 
Komik Cevdet Bey temsilleri 

çarşamba akşamı gala müsamere 
Kızıl Sultan Abdulhamit 

Ha~~ Ahmet Boy saz hey.eti Dan•, 
Yaıyete, .\Jonolog Bu müsamereye 
komik Dumbullu lsmail Efen<li işti· 
rak edecektir. 

MESUL MUDUR: Bl'irhaned;;J;; 

alınır ytık alınmaz. ....,. 

K. z. A yekta vapur!~ 
Muntazam Akçeşebir · Cl 

haftalık postası 

İnönü 2 ... ~~ 
vapuru teşrinievolin l 6ıncı çaı~ ııı· 
glintl akşamı Sirkeci rıbtmıod~;. 
reketle ( Akçafehlr, Alaplı' ıcurıı~· 
Zonguldak, Bartın, Amasra, ıill''' 
şile vo Cide ) l•ktlelerin• • 
e avdet edecektir. . .o~.ı 

Mtlracut : Eminönü lzmıt · ;dı· 
NO. ı ı Ahmet Yaktı vapurları 
resi. Tel lsı. J.199. 

YELKENCi 
ıarı deniz lüks " sırı p11ıast 

SAMSUN 
VUPURU 

J ö!eşrl-~Slı rşaınb9 
nıevel ~ 

1111
0 

gUnü akşamı Sirkeci rıbU gııl 
dan hareketle doRru (Z~rıl~ 
dak lnebolu, StıJDıuıı. 'fi 

Gireson, Trabzon, Surınerıe ' 

Rize ) ye gldecelctlr. 1~,~-TıhllAt için Sirkecide ye 
111 

ci hanında ktin acentdl°'~ 
ncaat. Tel htanbul ısı ~ 
• ~e, 

DOYÇE LEV ANT Lll'l~, 'ı 
Hamburg, Brem, An" a~ 
Istanbul ve Bahri Siyab ıiıı'~ 
sında azimet ve avdet vreıll 

zam postası: Hamburg, dsıı1' 
Stetin, Anvers ve Roter eıeıi 
dan limanımıza muv35 

beklenen vaporlar ; dol"' 
Galllea vapur• 1 S teşrınevel• , 
Faterland • 1 7 • 
GERNIS • 21 • 
SAMOS • 24 • 

ı<•''j 
Burgaz, Varnı, Kösten~•'daJI 

ve lbrall \çln llmanını 1~8r: 
hareket edecek vapur ·rini" 

22 te~ 
GERNlS vapuru 21 • 
velde tahmllde "ııııt' 
SAMOS v•puru 1!4-27 ı<, 
velde tıhmllde ıJ•"' 

Jloı• 
Hatlıburg, Brem, Anver!, anıJlllı· 
ve Dançlg lçln yakında ııııı urıır: 

1 

d k v•P '" dan hareket e ece ~. J 9 ı•· 
FATERLAND vapuru 1' 

rinlevelde ıahmllde ıd• . 
1 NISEA vapuru Jımanı~ 19 1,;rın 

GALILEA vapuru 15 
1 

Jvelde tabmllde rini•''I 
OSTSE vapuru 19·2° teı 

, rl'" l' tollımllde k vsP0 
1 ' 

Do~ru Londraya gidece zO • z 

1 
FATERLANO vapuru . 

· e ·ıd· teşrinevelde tahmı!d . cııt:ıh 
Fazla tafsilat ıçın '. ~:ıııı 

') ıııııd·1 11 Ovakimyan 1 ıı · r:ır:ı· 

1 
. . ıntı .ı 

umumi acentelığıne641 , 61 
B rrlu ' Telefon: eyoı:: l 

İKRAZ iŞL~f,;ı 1 

ı esh••"' 
MüceYherat, h• 1

'.. dafll .e· 
Maaş cuz h,.,~ · ~ 

·ok ' I•~' 
mukabili her ycrdcı~vat ııııı uı u 
rait. Bir ddn muri" ·o 18 
Sirkeci Erzurum ~n · 


