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Oaıe1t· vt matbaaya ait hu~u lt1r irin müdrriy~te muracaat edilmelidir. 

Afıiddrli gq·en nushalar 10 kuruştur. Gelt·n eı,rnk geri verilmez. 
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Hazretleri 

4 üncü "t:nc :\o 1 ,121 
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Abone 

Gazetemizde çıkan Jazıların hukuku mahfuzdur 
Abone şartları :: ilan tarifesi: 

" Ttirkn·t Harlç !l 6 ını:ı sahıfede sanlimı 25 ku. 
3 aylı~ 
6 

12 • 

400 llu 1".JO ku. 
750 " 141XJ • 

/4()() 2100 • 
N-shalitı 

İİ 5 inti • 50 
i~ 4 üncu • • 80 
ı; 2 lncı • • 200 • IııC .... -. ...... 

tarafından kabul 

• 
• 
• 
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gazetemize intibalarını anlatıyor 
Amiral Field cenaplarının Ankara IBu ne hal? 
muhabirimize mühim beyanatı.. Gü~un kubbesi' 

delındl galiba! 
Amiral '1.,iirk do-
nanı1ıasıııı 

giin J\lalta sula
rında görm~k 
arzusunu izhar 

etmektedir 

24 saat lstanbul yai
murdan göz açamadı, 
sel, çamur ve fırtına-

nın tahribatı 

İki gündenberi yağam yağmurlar 
bilhassa evvelki gece saat onda dün 
de saat bette çok şiddetle§mittir. Bu 
yüzden her şiddetli yağmurda olduğu 
gibi hasıl olan seller Aksaray, Emin 
önü, Eyip gibi yerler geçilemeyec~k 
bir göl haline getirmit. bir çolt kim
seler kar§ıdan karşıya hamalların sır 
bnda geçmişlerdir. Şehrin miıhteliı 
yerlerinde bu suretle sell<r hasıl ol
ması üzerine Emanet derhal fealiycte 
geçerek sel halini alan yerleri terniz
lmk için buralara kifi miktar nezafet 
amelesi sevk etmiştir. 

KARADENIZDE FIRTINA 
DEVAM EDiYOR 

DOn Cumhuriyet müddei umumi/erine hitaben çok 
şayanı dikkat bir nutulı iradeden kıymetli ve 

ateıin adliye vekilimizin sofrasında 

Adliye Vekilimizin çok 
Karadenizdeki fırtına devam etmek h b k 

tedir. Bir çok vapurların hareketleri mu" 0 

ı" m ı" r nutu u 
bu yüzden teahhüra uğnmaktadır. 
Raşit vapurunun dün gelmesine inti-
zar edilirken ancak bugün gelebile
cektir. Romanya vapuruda 24 saat 
teehhürle limannnıza gelebilmiştir. 
Karadenizde, fırtınalar tesirile kaza 
olup olmadığına dair henüz bir ma
Ulmat mevcut değildir. Kumkapıda 
karaya uturan İtalya bandrrah, Ma
roger vapuru henüz kurtarılamamış
tır. 

Şerif B. niçin gitti 
Polis müdürü Şerif beyin Ankara

ya gittiğini yazmı~tık. Şon aldığımız 
malfunata göre Şerif Bey, Dahiliye 
Vekaletinden aldığı tebliğ üzerine An 
karaya gitmiştir. 

Şerif Be-yin asit vazife•! olan a1-
kerliğe avdeti kuvvetle muhtemeldir. 
Yeni polis müdürünün kim olacağı 
henüz belli de ~ildir. ·--------

Doktorlar 
Dün akşam har&retli 
bir içtima yaptılar 

Yirmi kişilik bir namzet 
listesi yapıldı 

2 inci sablfemlzde: 

ı- son haberler 

3 ııacll eahifemlzde: 
ı _ Ui~ tabıbltrı a:a ... ındakı nu.: tle 

~- Ekonomı 

4 uncu sahifemizde: 

Cuınhuriyetin genç ve kıyı11etli 
vekili diyor ki: 

"Türk milleti ve onun tarihi gükseh bir 
felsefe kitabına benzer ki onu anlamak 
ve sezebilmek lçin oldukça hususi bir 
kabiliyetle mUcehhez bulunmak ve 

iJnce Türk olmak lazımdır,, 

" •. Bundan sonraki mesaimizin ilk hedefini 
teşkilAtımızın inkişafı. takviyesi ve bu teş

kilAt içerisinde sıkışanların şahsiyetleri 

teşkil edecektir .. ,, 
Adliye vekili Mabmut Esat bey ğım. Toplanışımıza ytlkıek huzurla

diln Istanbul müddei umumilerine rlle zinet ve değer veren güzide zat 
Fenerbahçedeki Belvil gazinosunda lara da teıekkürlerimi iblağ etmek 
mükellef bir çay ziyafeti verdi. Bu ieterim. 
ziyafette Vali vekili Muhiddin ve Bugünü fıraat sayarak mesleki dü 
matbuat erkinile Iatanbul müddei u ıüncelerimden bazılarını Cumhuıi
mumtıi Kenan beylerle, mllddei u- yet müddei umumilerinin vefalı ha
mumi muavinleri, ha.zır bulunuyor.. tıralarına bırakmalı burada yersiz 
!ardı. bulmadım. 

Mahmut Esat bey davetlilerini ka Arkadaşlar! 
pıdan kar,ılıyor, birer birer ellerini Bilirsiniz ki adliyeciler meslek i-
aıkıyor, çok muntazam bir surette ih cabı uzun liflardan hoşlanmazlar. 
zar edilmi§ olan ziyafet salonuna it Kısaca söylemeliyim ki hakikatlarr, 
hal ediyordu. bunlar aleyhimizde de olaa, olduğu 

Ziyafet, orkestranın terennümleri gibi ortaya koymak bizim belli baş. 
arasında çok aamimi geçti. Çaydan lı kuvvetimizdir. Saklamak, kork
sonra Vekil bey ayağa kalktı ve §U mak yalnız zaifin huyudur. Bu baş
çok pyanı dikkat hitabeyi irat etti. langıçtan sonra sizlere haber verebi-

M. ESAT B. lN NUTKU lirim ki yapacağınız hayli işler var· 
Muhterem efendiler; dır. 
Cumhuriyet müddei umumlleri a- Şark hudutlarımızdan garp sınır-

rasında geçirmekte olduğum bu gü- larımıza kadar Cumhuriyet adliye
zel saatleri hatıralarımın en sevim- sinde senelerden beri süren teftiş-
lilerlnden biriai diye daima anaca- ( Mabadi ikinci sahifede) 

sürı-ı·Çtıma· .. ·rıeye···varZti? 
Komisyon içti
rnalardan sonra 

bir neticeye 
varmadı 

Bir kaç ay umumi 
içtima yapıl

mayacaktır T. Kamıı '''/ 
Bir müddetten beri tekrar faaliye- mezuniytini istimal etmeden evel ka

te geçmek için muhtelit komisyonda misyon halle uğraşmakta olduğu me
birbirini müteakip aktedilen i~timala- •~lelerin hep birden karara raptı için 
r gene neticesiz kalmı§br. D~n . M. bır teklıfte bulunmuştu. 
Holstadın riyasetinde yapıla!' ıçt•?':<· Sen~lerden beri bitirilememiş 0 _ 
da, evelki içtimalarda .. o!dugu ~ıbı, lan bu ışlerin bir an evel bir sureti 
Türk emlakinin iadesı ıçın heyetı mu halle raptı hakkındaki teklif bizim 
rabhasamızın istediği ekseriyet temin en samimi emellerimize tercüman ol
edilememiştir: .. Hüküı:netimiz mün- makla beraber bütün işleri iki celsede 
hal _b~~unan ~çun_cu bıtaraf az.anın ta serbestçe müzakere ctmeğe imkan o
yını. ıç_ın cemıretı akvama muracaat lam.ayacağını da düşünmek mecburi
et~ıştır. M. Rıvas ta ?,'ezunen ~emlt yetınde idim. Daha ameli bir yoldan 
ketıne hareket edecegınden reıs M. yürümekteki zarureti nazarı itibara a
H~statd i ç timai~..'.' ileriyet~li~ et- !arak hüsnü niyetimizi gayri kabili 
meg.':. kar~r verdıgını dunku ıçtımada cerh bir surette ispat etmiş olmak j. 
teblıg ettı. çin bu meseleler içinden en ehemmi

~u vaziyet .üz~rine M. Rivasın~~- ye.tli ikisini yani iade ve etabli işlerini 
detıne ve yenı ~ı~ar~f azanın tayını- ikı ~elsede müzakere ve intaç etmcgi 
ne kadar umumı ıçtımalar yapılmıya teklıf ettim. 
caktır. Bu esnada hük(ımet bitaraf fiza a-

Son vaziyeti baş murahhasımiz dedinin üç aylık bir zaman için birr 
·rcvfik Kamil Bey bir muharririmize ineceğini düşünerek üçüncü azahga 
şu suretle izah etmiştir. bir zatın intihabı için teşebbüse geç• 

-Bitaraf azadan M Rivas senelik (Mabadi dördüncü sahifede), 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Adliye vekilimizin mühim bir nutku 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER -~rı- So'!._Hab~t:_r\eLJi.t 
l!!ldıBiımaı~--------------· (Birinci sahifeden mabat) 

· · '- d h ı tt · - · · t" b bu 1 , • •• 1 hakkına karşı şunun bunun elinde lerımın uen e ası c ıgı ın 1 a - , dlıyccılcrı bulunmaktadırlar. Şukre-ı k 11 1 b" t ·· d u· d - ·ıd· 
d B 1 b ber Cumhuriyetin · . k' ·h· · 1 1 u anı an ır eror a e egı ır. ur. unun a era tmelıyız ı tarı ın ınsan arı maz ıar IH.. . . b" 

1 
d k' h 

A.:tl'g-iırtJC;-da 

Kat'i zafer 
Amerika da 

tuhaf ama .. Kazanç ,~erg1sı 1ali1ııat11aıııcsinc 
ı11iisait sartlar ile\, P t>d i ll'cek T . k dl' ecilerine yüklediği biı- kıl'b'I ğ. if ı . fi' . . urrıyet camıanın ır ma ı ır ı u- Ka"bı"l kalesı' 

'f a. ıy . -· .. .. a ı ece ı . vaz e erın en şere ı~ı dutları kanunların hatta kcimil idsan- H t k , • • 
y.ık va ·ıfelerı. vasıtaların uzucu ve ile müşerrefız. 1 . . ki ı· . "d !" d di"' ocanın a rırı yerı- eııo • • •"t 

k 1 • . . d · ka . . . .. . ar ıcın, a ı se ımın ur e gı ANK'ARA 15 (T 1 f 1 ) K t'lırnaı.ı· yıprat"' ıt ıgı ıçın e, mcsaı ar .- Şüphe etmıyorum kı Turk rnıllet- d' b. B h d ti 1 1 ı· ld , . e e _on a - azanç vergısı a 

.' 

daşiarı:n büyük ırklarına, Türk mıl ini yarmadan üzmeden dig"er ku- hy~r e ıter. lu lu ud ar k. gbeçnlen er teS lfil Ü il fİile SeSlt" ft0 ll0 fil mesinde d ha .. 't ti ·ı· · · · d' • 1 caktlf· 
. . b" k ük . . • • urrıyet çapu cu arı ır ı u arın a ınuşaı şar ar ı avesı ıçın ta ılat yapı a R 

!etme has genış ır avrayış, Y - dretlerını kullanmağa meydan verme- k dT k d t ki ı · · MAHMUT MUHTAR PAŞA HAKKINDAKİ KARA .• ~ 
k b. k" ti ba•ardılar ve ba- d . 1 . 1 1 b' tah ·ı yo e ı ınceye a ar a p erını, so- N d" H k t t k i'" O '' 

öC ır ıyase e ' en genış sa anıyet ere ıze mı luk vermeksizin koşturulmalarını cum a ır an 1 aa 1 a l ers sı'stemlerı"nı' de- A"'JVAR A 15 (T 1 f . Ehh şarmağa namzet b_u~unuyo_rlar. _B':'- ettiği bu vazifeyi haklayacak kadar huriyet hukuku emrediyor •• r~ -"', • e e onla) - Bir mesele içın ır 
d · b. h rınde sıze bıldır ·· ı k ka b' ı · · . zaferı· kazanınıştır - . t" b• t kl'f bre•'e mu··racaat zar·· t. h 1 ld • d o· Al'ınin M3· nu . erın_ ır az ı, goz .~r pe . rar_. şa ~p erıyız:. · ı Hürriyet milletlerin bir malı ise ha gtŞ 1ren 1r e 1 J ure ı ası o ugun an ıvanı 

mek ısterım. Cu~hurıyct muddeı umum~erı... !in emniyeti onun sıyanetine bağlı- --•" • • --·--- mut Muhtar Paso. hakkındaki kararı bir az teahhüra uğrayac3• 
Arkadaşlar; ._, . • . . Merıç kıyılarında çalışan hır Turk dir. Sıyanet hakkının müeyyidesi d•v SİMLA, 14 (A. A.) - Reuter Aj- LONDRA, ıs (A.A.) - Daily Mail anlaşılmaktadır. 
Iktiham ettıgımız ve cdccegııruz köylüsünün kaybolan sabanından tu- Jet otoritesidir. Devlet nüfuzunu ko- jansı bildiriyor: Durani kabilesi, Ha- in Nevyork muhabiri bildiriyor: Mlit 

mesainin .değ~~ini ölçerken hesap~: :unuz d~ bu vatanda_ya§ayanların u- rurken bileceğiz ki hürriyetleri mü- bibullahın taraftarlarından Kandahar tehidei Amerikanın en zengin ve en YUNANISTANLA DOGRUDAN TEMYiZ MAHKEMES[Nll'i 
rını tarıhın gostermekte olduğu g grayacagı en ufak bır hakslzlıktan, dafaa ediyoruz. İnkilabın prensipleri- yakınındaki Mohman - Robat mevzi- büyük filim fabrikalarından biri olan DOCRUYA MÜZAKERE KARARLARI .,ıı. 
niş idarelerin bilançoları! şu ve bu hatta ta binğal dağlannm işsiz kı1y- ni cumhuriyet rejimini bilerek, bilme- ini zaptetmiştir. İtimada şayan bir Willian Fox, mekteplerde tedrisatın ANKARA, ıs _ Yunanlıların ANKARA, 

15 
_ Temyi.ı: b1 •!..,ııı 

milletin hali sizler.• tesclhbaht olm.• tu .. ların.da n_afakalarını bekl. eycn o.··k- ycrek zaafa du"şur" en her hareket menbadan alınan haberlere göre Na- sedalı filimler ile yapılması irin bir dog"rud d - k raw 
f lı: b ' an ogruya te rar müzakere- verdiği tevhidi içtihat kara k"k ıt sın .. Bunların sızlere. ·~ ~ a ır su.ılcrın &ÖE yaılarmdan sız mcs ul- Tlirk milletinin haklarına, hürriyeti- dir hanm biraderi Şalvali 6 Teşrinie- milyon 800 bin liralık teberrua hazır ye başlayacakları hakkında burada şu esasları kabul etmiştir: flu • ~cf 

gurur duygusu vermesını bılc arzu slinüz. Bu haksızlıkları seri ve kat'i ne tecavu·· zdür. velde Kabile girmiş sede şehri henüz oldug"unu bildirmi•tir. Kendi kanaa- malu' m t kt A k • h ı·ı· d un 
" ' a yo ur. n ara ma a ı ın e sulü muhakemeleri kanunun ,,,rıt· etmem. Mukayese yoluna. sa.p.tı .. rmız taleplerimlııle, yılmaz ve yorulma.. Arkadaşlar! temamen işgal etmiş rle.g- ildir. Zira, tince bu usul sayesinde dersler pek ki fı'kre ·· 'ht'l'fl 

1 
ı e,.. 

d " gore ı ı a ı mese e er nota- rinden eve! verilen hükıiın v ···•"" gün korkarım ki ufuklcrımız~n e.,e takiplcrinisle siz tamir edeceksiniz. Zannedilmesin ki demokrasilerin, henüz şehrin kalasında muharebeler caziboli bir şekil aldıktan başka, bun mızda beyan edildiği veçhile muhte- !arı hakkı müktesebe binaen ka•:'.'.';ıt 
rini küçültmüş olursun':'•· Nıspet u Mulıterem efendileri cumhuriyet rejimlerinin tenkitlerden, devam etmektedir. Telsiz telgraf is- !arın müddeti devamı yarı yarıya ,ine lit mübadele komisyonunda tezekkür neşrinden sonra da tescile tabı~~· 
sulü bizleri kanaat ve kıyaset yolla- Zaman zaman yazılarını okumak- fikirlerden korkusu vardır. Cumhuri- tasyonu hala slikıit etmekte herde- cektir. Bu suretle tasarruf olunacak edilirse daha çabuk halledilecektir. lacaktır. Otel ve han klişadı ~ti,,.ıı. 
rına götürebiHr ki_ adapte .~ah~ınds tan zevk aldığım Anadol Fransm yetler tenkitlerin fikirlerin mahsulü- vamdır. vakit ispor gibi eğlencelere hasredile Mamafi, _g~lccek cevap_ malıim 

0
!: dile emvali gayri menku_Ie ıkstir· 

bu tehlikeli bır çıgırdır. Çunkü ek- geçenlerde dlişlincclcrini gözden ge- dürlcr. Bunlardan doğdular, bunlar- MOSKOVA, 14 (A.A.) - Teremez cektir. Bunun neticesi olarak çoçukla- madan bır fıkır beyan edılemeyecegı muamelei tliccariye addedilece 
siğin bir az eksiği yine eksiktir. çiriyordum. Şimdi size oradan nakli- la yaşayabilirler. den bildiriliyor: Nadir han kıtaatı rın talim ve tcderrlise olan merakları söyleniyor. E h ttl 

Eserlerimizi mazi ile, diğer mil; ne çalışacatım bir mütalaa etrafında İşlerimize tevcih edilecek sami'?'i Kabil kalesını işgal etmiştir. Kabilde haylı artacaktır. TÜRK OCACI BiNASI BiTMEK( rzurum a ·a ,r 
!etlerle mukayeseyi onlardan ~er~ tevakküf ettim: "Hürriyet şüphe yok tenkit ve mutalaalar olsa olsa bıze intizam ve asayiş tetric! surette iade DÖRT KiŞi ÖLDÜ ÜZRE ANKARA, ı 5 (A.A) _ f<al1-.df 
kalmamak için yapacağız. Fakat ıttı ki bcşriyctin en glizcl mallarından bi- kuvvet olurlar. Riyadan, müdahane- edilmiştir. Nadir hanın Kabile girdik NEVYORK, ı5 (A.A.) - National ANKARA, ı 5 _ 

1927 
senesi Mart kiiletinden: Erzurum hatt'!""ı·~~ 

hazı lazım gelen vaziyeti almalı: ve riııidir. Fakat bunun en çok tadına den yalııız ahmaklık lezzet bulur. SU ten sonra yeni bir emir intihap ·~~ek tub compııny atölyelerinde erimiş ma ayı içinde temel atma merasimi yapıl !ıkla her hangi bir ecnebı !_'.' ,.rı 
vasıl olacağımız yere varmalı: için varlldlği yer hUkGmet kuvvetinin na- klittcn yalnız zulüm ve isti_Pdat ~oş: lizre bir Afgan ittihadi mccbl.isinı~ denin su havzasına akması yüzlinden mış olan Türk ocakları merkez he- verileceği hakkında bazı ~r~ 
değil 1 fiz ve mlicssir olduğu mahaldir. Dev- l~nır. Fakat hu~usi_ e.mcllcrı tatmın ı- timaa davet edeceğine dair ır ta bir infilak vukua gelmiş ve neticede yeti binasının inşaatı ikmal edilmek müstenit gazete havadisJerını" 

Sizleri düşündürmeden, •.ı~da.n !et otoritesini zafa düşüren insanlar, çın ?evlet. oto~tesını zaafa salacak şayıalar deveran etmektedir. dört kişi ölmüş, yedi kişi yaralanmış- üzeredir. yoktur. A;I 
haber vereyim ki ~ürk adhy~sı hır hatipler, gazeteler nazarında mliştck- kasti ~enkıtlen, prop~.gandaları, hare MOSKOVA, ı 5 (A.A.) - Tre~~z tır. Bina iki bin metre murabbalık bir SANAYİ VE MAADİN Bı\l'IJ{ <Y 
Çok mütemcddin mı.llet.lcr.ad. lıye te.ı rch bir cinayet ııtemcktcdir." diyor. ket.len bu vatanın yuksck. m. enfa_ at- den bildiriliyor: Seyit Hliseyin, 3 .ın BiR OMlT h · 

1 
d' B ;r 

la 1 lı f ki 1 h ki "lik ctı"le B,..,.e Sakiye yardım sa ayı ışga e .•yor. u mu_a_zzam b_i- ANKARA, 15 (Telefonla)..-~ır kilatından geri değıl, ılerıdı~ .• Bu. ı~ Bu yilzli sert bir hakikattir. Se- ny .• ~yna~an muzmar ı r .""!- er şı may ·• WASHİNGTON, 15 (A.A.) - Fran na Ankarayı bır kat daha guzclleştır- . M d' ba ka .. -uııı "'~ 
le vazifedar yabancıların dcdığl gıbı vcccği.r, söyleyeceğiz ve benim ıeye- h~gı bır suı kastı takıp eder gıbı y~k etmek üzre Mezarı şeriften hareket sa sefiri M. Claudel, M. Stimson u miştir nayı ve aa ın n sr w;··cJJ"'" 
haylı. meden'ı milletlerin gıpta vctalı: ceru· etli .. nccey• .. . kad. a_r koıturmakta acız etmiştir. Hüseyinin bu mü.farak:ıtı Na · d k .1 h" d . t B: b'lh .. t ı• .. dürli Sadettin beyle meclis• 1 ,,.,14" 

- 1 h !da dir han lehinde mezarı ıerıfte bır dar- zıyaret e ere mumaı ey ı enız es- ınarun ı assa mu ad, muze, .. y f z· b A ka ya o: ı· 
litlerine değer kiyasetclri vardır. ürkiyemizin, Fransız inkilahının gostcklarccedgımBızı u

1
man arf cdr anT~. k bei hükfimet vukuunu mümkin kılm- lihatınm tahdidi hususunda İngiliz ve asri jimnastik salonları, merkez hars ~sı ;•uk ıya .. ey 11 .nlı: ra sail ııııl<' 

Bizden olanlarla olmıyanların ka siyaal tarihleri en çok bu hakikatla nac.a .r. ır .. u~ .ar etra ~n. :'.. ur__ Amerikan noktai nazarlarının birbi- heyetleri odaları Türk mimarisinin er. an aya mutea ı rı:ıe f e 
bul ettikleri bu hakikate rağmen ya- yüz yüze geldiler. Hatta iştipdatla adliy~~ını_n bifgısıne ve dı~ılıgıne gu: aktadır. rinc yaklaşmış olmasından dolayı teb en canlı birer nümunclcridir. Binanın kında İ.ktısat vekili ile teıııa 
pacağımız iş az değildir. Bunlara din tahakkümü ile geldikleri kadar! vcndi_g~ız kadar cumhurıy= ~em Cinde rik etmiş ve umumi itilafın tahakkuk yan cepheleri için büyük taşlar kul- ccklerdır. 
henüz el değdirmeğe başladık. Bilirsiniz ki istipdat "yapacağım, ve ıı,uzıde ';"'t~u~tının dcuki hunyet edeceği ümidini izhar eylemiştir. !anılmış, merdivenler ağır ve büyük ORMANLARIMIZ ..-ı 

Sizler gurura tenezzlil ctmiyccelı:- yapmak hakkımdır" diye zulmetti. °:'at uatı 0 ~ • uı~sun a assa- Ruslar işgal etti! mermerlerden yapılmıştır. .ANKARA, ı5 (Telefonla) 1,rıı· siniz. Gurur aldanma demektir. Al- Riyakar dinciler allaha dayanarak ta- sıy'1 "ı:'.,;ab1ı1ıyet.ın~ ıı:ıaı:ıh?~uz.c den Fransada 800 kişi istiap edecek olan büyük ~ur c:ı_cakları hav:ı:aoı orınaıı dar• 
danma mutlaka düşer. hakklin ettiler. Fakat inkilaplar bun- 1 rl t aşbarl,basoz erımıun z'ı· rmafetın~ de MUKDEN, 14. A. A. - A- tiyatro salonanun inşaatı bitmiştir. hır muddcttcn berı yapılan te ~,,-

k . · · ·n ı"llı: ho 1 lind ·· b "•hı alı eve 5 an u rosun Y ' ·· · d kA• La A b" ("ğJ B" dahili' d ki Ş k I · hakkında haz 1 or "0 ~ L Bundan sonra ı mesaımızı . arın c en guna SUd arını n- . h. d k ld - . A bir mour nehn uzenn e aın - vrupa ır 1 ına n e ar sa onu tezyı- ır anan rap "'il 
defini teşkilatımızın inkişaf!, takvı- ca hürriyeti, insanlığın bu en değerli ~ ar~ an ~e~ e ate 

1~:.:m=diıni hasusu şehrinin Ruslar tarafın- nat itibarile çok nefistir. verilmiştir. Tetkikattı y~~ tt,P 
· b t k"lit içinde sıkrpn milıru cmsaıı· b" · ki !ıkla anaa mı sız r v ' Salonun bütün nakı•ları tarihidir. tan. • bazıları İktısat . vkilı. ıl• yesı ve . u 1•t. ı ·1ı:ı d kt' f' . !iki 11 ~ ır rı~a rlı: k ·d~va~ mencdemiyeceğim. dan işgal edilmiş olduğuresmen B • k • ı 

rın şahsıyet erı teşı c ece ır. ınp e e erme geçırere en ılerı- Bilirsiniz ki klasiklere göre hak- . . . . . . . za _ U birlik Amerı a El işleri mimar Hikmet bey tarafın ıçın Ankarsya gelmışlcrdır. f:ÔI• 'it, 
Bu aralıkta barolarımızın, dava, •• ne katllan harislcr, demagoglar kafi- kın .. "d . k:u ttir Bu bir şe- bıldırılmektedır. Çınlılerın Y dan ve Ankaranın 600 sene evelki nak YACMURLAR ZARARLI D -- \~Y 

,Q 

ıu 

kalcti ile meşgul olanların vaziyeti· lclerile beraber maksatları uğrunda . ~u~kl~s~era~~ ba~ı eksikleri iatı şudur: Üç gambot batmış aleyhinde mi olacak? ışları'. el işle_rinc gö.rc -~~pılnuş~ır. . İZMİR, ı 4 (A.A.) • Bir ka~i~ ·G 

ni de asla gözlcriıfıizdcn uzak kal- k:ullanm~kt~ meharet ~?•.tcrdiler v_e ~~~.:yet, sevgi ve dlirüsti ile san!- ve 500 bahriyeli boğulmuştur. LİYON, 15. A. A. _ Avrupa fe- Bınanın ınşa e<K!digı t~pe_nın ~em den beri yağan yağmurların ye f(J~ 
mıyac~ktır. . . bundan ınkilaplar çok ıgtırap çektı- ması lazımdır. Yoksa hak şöyle dur- Rusların zayıatmın da keza a- dcrasyonu lehinde konferanslar ver- şehre bakan kısmı park buyuk millet su! için nafi olduğu ve ziyana 'f°'· 

Vazıfelerımız mutlaka zarnanı.n~a !er. .. . .. . . . sun tek başına kuvvet kendinin bile "ır oldu - u söylenmektedir. mck üzre scyahaıa çıkmış olan M.He meclisi parkını yapan park mütehas- mahsul kalmadığı tahmin oııırıu 
yapmak hakkı yerıne koymak ıçın CümhQrıyet m.uddeı umumılen 1 müeyyidesi olamaz. Tarih böyle kuv- g g . t d 

1 
. tı' M aı' leyh bu sısı tarafından tanzim edilecektir. "LA.RI < 

f 1 b ki k d Z ld k İ b 1 d CENERALLERIN ISYANI rıo av et e mış r. um ' Parkın Amfı'teatr tarzında yapılmaııı ANKARA BA... _ •' bugünkünden az ~ ça ~- u • sa c- aman o u ~ stan u un için e vetlerin kendilerini yiyerek, kemire- . fikrin artık ortaya atılmış olduğunu AN 1 ) ~ t• 
Jik kolaylık ve katı~et gostermc.~ ve Volkan, Serbestı adile gaz_cteler çı- rek tebah olup gittiklerini yazıyor. . LONDRA, l~. _A._ A: ;-- Daıly l'l!a ve teferrliatını tetkik etmek lizmı gel muhtemeldir. .. KARA: ı5 (Telefo~daO~ I 
bütün bunl.rm tcmınatr olmak uzrc karıldı. Bunlarda mcmleketın canına Seliihiyetlerinizi kullanırken samı- il in Çin muhabırı bıldırıyor: Nan_kin diğini beyan etmiş ve demiştir ki: Ocak her sene olduğu gibi bu se- re~k~Y .. Amerıkan ~sma fı nJcaf~.~ 
de kanun_ ı meauliyetleri go.·z kı·rp· rna ~.arcasına yaz. ılar yaz. ı_ldı. 3ı. mart m'ıyet ve sevgi içinde kulla_nacaksınız. hükumetine karşı isyan bayragını İ A ne de cumhuriyet bayramında mulıte muduru Burh. anettın beynınal<A .., .• 

şte benim yaptığım budur. vrupa J d dkik bul " dan-. tatbık etmek bu hedefın munte- ırtıcai bu neşrıyatın bır ıfadcsı oldu. g0·· zıerime nihayet verırken ara- kaldırmı• olan mareşal Feng - Yu- şem bir balo verecektir. Ancak ısmar arın a tc a.tt.a u. ,,.t'r 
• ittihad.nın Amerikanın aleyhinde ol- İktı •-•ı tini ı ı\fl•• hasc olduğunu beyan ederim. Ortalık saf vatan evl!tlarmm kanına mızdan uzaklarda, güzel vatanın dört Siang, bütün Qrdu kumandanlanna !anan mefruşatın bir kısmı gelmediği ~t .ve .... e n cmn e 

k d1 · ' · t" bo 1 d h ld dal · · d f k k k d' il · · ı· ması doğru bir mutalea değildir. Bi7, ı"çın· balonun Ankara palasta ve-'lme- gelmiştir. I I~,.. Arkadaşlar, i tısa • sıyaıı, ıç ı· yanınca on ar an csap soru u. bucağından cumhuriyet a etını a- birer telgra çe ere en ıs e mr ı- lı: . d • .. 
1 dan b'I t kt ~u rim1 b h . b "k • h 1 im d ki Amerikanın Havana ongresın e "' si düşünülüyor. ESTONYA LE T - ff. mai bayat icabatın ta ı c - ,.. c er met uatın limyetini a- ğıtan değerli arkadaşlarımı ve yu - ktc yürümcge azır o up o a ı a- merika birliği mec.liai teşkil etmek ANKA ( 

1 
f.onla) ~ i 

müllerin hliküm. _ferma ol~uğuna ina ihrdıla_ r. Arnavutluk işyanla. rı, Ru_mc s~k mesailerini hürmetle anar ve se- rını sormuşt~. Anca_ k ü~ ku~ndan ld • h k tt ba Ocak heyeti idarcııi piyanko ikra- RA, ıs Te e t4 '"' 
nanlardan detılım. ~abıt tclrimW, il facıaları hatırlarımızdadır. Asiler limlarım. müsbet ccvag vcrmışlerdır. Digerle- üzre yapmış 0 ugu arc c e_n ~- miyelerinin mlitacaat müddetini tem tonya hükfimcti muvarida~ • _;f'7 

h .. km .. ü ü ü h'' · kalk dı d E be d 1 t ih ·· ka türlü hareket etmek istcmıyorıız. dit e•~l·tır· . ifil tarihin' de azamı' au·· --''" tı;.~.A ~. fizik meselelerinde u un y r - urnyct anı ar n a çalıştılar. Mahmut sat y en sonra s an rinin cevaplan g;ıyri sar ve mute- ......,. • =-
0

iJI"'' ., 
tebilir. Fakat aiy;uıl içtirnat hayatta Zaman oldu ki Türk milletinin varlı- bul mliddei umumisi Kenan .bey. c~- reddittir. Buql;ırın bilahere galip ta- KOMINISTLERlN F AALIYETİ POLiS KANUNU LA YIHASI tatbiki gilmrülı: idaresine cın!" a 
bunun yerini ihtilaıter inkıliplu a- l!ım dayandığı bliyük kuvvetler hlir- vap vererek cumhuriyet adliycsırun rafa iltihak etmek üzre vekayün inki PARİS, 14. A. A. - İktisadi ma- '· tir " li 
lır. riyetadına anarıJyc verildi ve nihayet büyük rehberi açtığı yold~ emin hat- şafını bekledikleri aşıkirdır. Iümat ve vesikalar toplamağa memur A;~~RA •. l~ - Büyü~ Mi.U~t . FAHRi KONSOLOSLll }.~ ttc 

Öyle milletler tanırım ki, hunlar koskocaman bir vatan parçası tari- vclerlc ilerlcdig"i.ni söyleını_ş .v•. geç YENl BiR H •y Fransız - Alman komitesinin icra mecijsının bu ıçtıma devrcaınde mu- ANKARA 
15 

(Tel fonla) .,,.f,ır " 
,.. zakcre edeceği kanunlar arasında bir • c . de bİ' _.. "lı;. uzak olmıyan bir mazide garbin en 1ıin kazasına uğradı, hürriyet diye vakit ziyafete nihayet vcrilmiştır. AV: A A _ B" A- heyeti Dusseldorfta toplanarak faa- . , . manyada Doseldorf şehrın bU'" ~ 

yüksek mütemeddin camialarından koptu. Ş'.'NGH . • 14k· · t · ~~ liyetine dC\·am ve bu faaliyeti teksif polis ka:nunu layıhası.~d bul~! aca
1
.k· ri konsolosluk ihdas cdilmiş."tir. ~ 

l . b 1 1 d Bo dmda b" h d l gi[lerede menkan denız ve ara ayyaresı o;ıan etmeg"e karar vermiştir. Komite ayni tır. Pohs kanunu poliaf ıdaresı e a :-- ya Von Mctcrlik tayın· ediJ.ıııl~ tıı.ın asır arca gen u unuyor ar ı. §O a ır rum, em c meş- n h . H k d y kad 1 t ta t 
h . 1 ld"I -' . b' T k mili . . b g ay ıle an ov arasın a angçe ne- zamanda a'za'sının mı" ktarını artırma· . ar o a.n zeva ra ın an anzım "SK1 PARA" • 11 <r t. Blıglin onların ıza arına ge ı er. rutıyet me usu lir ctının ü- h . bo b' t "b · r. ..__.. "' "I 

Onlarla boy ölçecek mertebeleri bul yiik kürsüsünden: EN BÜYÜK HAVA GEMiSi n yunca ır uçr~ e~ru cs~yar ğa, daimi bir takım encümenler ihdas edıı:.::.~::\ayilıasının tanziminde el- ANKARA, 
15 

(Telef1ın!~) :;",~ı' 
dular. Başta Japonyayı hatta 18 inci - Benim Tlirlı:lüğüm Osmanlı ban LONDRA, 14. A. A. - Dünyanın ~toı~ilTayyare, kınsa;. za /n, a etmeğc ve Pariste bir merkez vücu- ycvm Ankarada çalı•makta o.lan ecne ki paral.arın dcği1tirilmesi_~~~11·~.ı: ~,; 
asrın sonlarına kadar Avrupa kolo- kasının Türklüğü kadar bir şeydir: en büyük havai gemisi olan R - ıoı , .. omeştreyhe ya il .;,_r mkesa e «a da getirmeğe karar vermigtir. • ..,,....-~! "'il 

· · hal' d A "kahları Di c bag"ırd Bu seda h 1' b işaretli İngiliz kabili sevk balonu u-. t etmıştır. ang ay e an ov ara- FRANSIZ TAYYARECiLERi bi polis mütehasaısısnın fikrinden de vckilletıncc hazırlanan yt lı:Jl'd• nısı ın c .. yaşa~an merı 1 Y l'tla '· k" kl a " u va- sında muntazam seferler icrasına A- istifade edilecektir. Mütehassuıın mu ikmal edilmek üzredir. a I 
sayarsam mübalagada bulunmuş o - tan ev a rının ula arında acı acı ruş tecrübeleri yarın Londra şehrı .ka k ta f d 

17 
LONDRA 14 A A p · ı · dah "dd ti di b"lı:ata b f1ana lı:tır ~ 

• G · · '- mer umpanyası ra ın an , . . · - ansten kave esı a 6 ay mu c e tem t ı a ca . L . 1 ktadir K d' · üzerinde yapılacaktir. emırı ya~ın- 1 n ..;ı 
marn sanırım. çın amaB b" h. kaen t'ti~ed: "Jd'ğ" Teşrinievelde başlanacaktır. Bu hatta Daily Maile bildiriliyor: Aksayı şar- edilmiştir . DANK HASTALICI l{J\ "' 

Nerede kaldı ki, arkasında mazi- - u ır a re r. cm ı ı va- dan görebilmek için dünki! i'azar gü- h h d d · ·· .. d ka uçmuş olan Fransız tayyarecile- Polis kanununda polis teşkilatımı- İZMİR, ı• (A. A.) - 5aJgıll,i4" 
nin geniR ve ergin medeniyetini ta- kıt· nü Cadington tayyare kat'~rg3.h1na em karada em e enız ustun e kt 

1 
. .. .wı-1' ·•· 

' " • · 00 u ab"J k urettc yapılmış tayyare rinden Costes ve Bellonte tarafından zın ıslahı, mevcut polis mc ep erme gelı:il almalı: "-re iken .ı.-" ~ sıyan, halde yüksek bir kabiliyetle - Hürriyetimi kullandım, dedi. 700 bin seyirci gitmi,tir. Bunlar 4 ç ı ece s - ~ , ... ~- ııı' 
keskı·n bı"r ze'-' ile mücehhez olan G '" nl ld ki b bin otomobil ve otobü• tara:mdan na- !er kullanacaktır. 6 yolcu alabilecek umuru havaiye nezaretine gönderilen daha mütekamil bir şekil vcrilmeııi, tcdsbir sayesinde dank ha~ı .~ ~• 

"" u er 
0 

u u toprakların ha- ?lan bu tayyarelerin pilotları Ame- bir raporda Tsitsikar - Bourget mer- bilhassa polis istihbarat tcşkil!tınm rayet saha11nı gcni§letmcrı:ıil ııil "' 
_ Türk milleti için tabii tckiimlil mev rimi işmetindc rumca, ermenice gaze- klolunmuştur. 'k 1 kt B ·ıotı balesiz seyahatinin tam 5ı saat 19 Avrupadaki en mu··tcrakki emsaline gilnlerde hastalık tcmamen • 

zuubahs olabilsin. telerlc ecnebi gazeteler hürriyet adı- LONDRA, ı4. A. A_. - R-ıOl ka rı a 1 olaca ır. u pı arın yarun-
d t da Ç. ı· ,·ıotıar da bulundurulacak dakika sürdlig" ü ve bu müddet zarfın- benzetilmesi gibi hususat bulunacak- mu•tur. o.J Mı.lletlerin içtimai hayatında ta- na Tilrklilğü tahkir hakkını kendile- bili sevk balonu C_a. r .ı.ngton :oyyare ın 1 P - , Ç ,. .,, 

R 1 t da 5625 mil katolunduğu bildirilmiş- tır. Layihanın bu sene meclise takdi- IZMIRDE KÖMÜR jıJI'" bil tekiimlillcrc inanmak lazım gel- rinde buldular. O kadar ki bu yazı- karargihına dönm. uştu.r. a on mem ır. · k d'I · ulıt ı -aıı 41 
hah b b d tır. mı.· ve müza ere c ı mesı m eme - İZMİR, 14 (A.A.) -.o'~tı.,· .:o,, seydi bugünkli seviyesini bulabil- !ar ecnebi memleketlerde yazılsa, Tür nuniyet . . Ş ır tec_ru ~ ucu:!un .an Af d VERGiLERiN TENZiLi ...- "' 

b 1- b · ı d - manga a dır. sı· bu aene alman tcdabır n•ğıpl ·~ melı: için Japonyanın daha belki bin kiyenin protestoya hakkı olurdu. Ner sonra La arıza ag ama ıreı;ıne SiNDE HEYELAN .,.. 
b . d k Jd k" • dil · t' LONDRA, ı4. A .A. - Daily Mail MER gchrin kömürsüz kalıruyaca .~, sene beklemesi Amerikanın ır o e a ı ı 'hürriyet, hürriyet" diye rapte mı? ır. _ ZEPPLIN DÖNDÜ ı;aı;'"' 

ka dar zaman sarfetmesi lazım gel- bizde yapıldı. r.ıERAK . EDl"\'OR in Paris muhabirine göre, yaptığı ta- İZMİR, 14 (A.A.) - Üç ay evci tikira meydan bırakılmıya 
mcz miydi Öyle hadiselere şahit oldu ki şimdi LONDRA, ı4. A. A. - İngilitere LONDRA. 14. A .A. -Felemenk sarrufat sayesinde senei hazıra büt- Mersinlide hisıcdilcn heyelan aon gün yan etmektedir. ıtJ , 

h 1 1 ·ı km k h kkı k d" d ı· h A 'kad ı · üzcrhde yaptığı 19 saatli.k bir ccve- çesinde ı 6 milyon liralık fazlai vari- !erde tevekkuf etmiştir. Mezkilr era- UŞAK TÜTÜNLE ,_ 1,;(3~, Türk inkılabının am e erı e ortaya çı a a nı en ın e görmiycn ve ıa tı mnı an ayrıca ge mı1 z 
1 

~ • , 
konulan muazzam eserlerin yüzde bir gazete climhQriyet hükumetinin olan golf ~ampi,vonlari:: bir kaç gün- l<indan sonra Graf epp ın balonu, dat _teminine muvaffak olan ~ra:ısız zi tekrar heyel~na başladığından bun İZMİR, 14 (A.A.) - ll)aı•~" 

Friedrichshafen'e döndüğü Bo rlinden malıye nazırı M Cher e il · be gos ~, birini başarmak kabil olur miydi 1 ağyara yliz sılyıi dökmeksizin devam den beri mühim Li~ maç oyr.aınakta- . . · . on, v rg e_rı _ay dan tevellüt edecek tchlikcnın önüne !erinin büyük bir rağ t __ .ıe ()' 
V k ·ı O 1 . 1 • tti'ğ" . d'f . d B t. . ı p me 1<1 ları bildiriliyor. nı mıktarda tenzıle karar vermıştır. geçmek uz·· re yapılmakta olan istinat tedir. ıoo ve 130 dan mU""'•°" 111 a tı e sınan ı ımparator ugu- e ı §ımen ı er sıyaseti hakkında ır. unun ne 1

'"" o ra 1 
• ZEPPELIN BALKANLARDA BiR INFI' •K .. k ıec ı;• 

nun muhtelif nezaretlerinde bulun- yazı yazarken: tarafından L1 Üyl: 1 .ı:: bir merak ile be-- 1.J\. dıvarları su işletme idaresinin nczare- ren mahsulün daha yu se 
muş bir paşa. bir gün sabık mesai - Tren raylarına vatan evladının klenmekted\t FRİEDR1SCHAFFEN. 15· A. A, PARİS, 15 (A.A.) - Paris yakının ti altında bulundurulmaktadır. atı kuvvetlidir. 1' 
Arkadaşlarından birisine: "Bu mem kemikleri travers yapılıyor, diyecek MÜTHiŞ Rt~ .K,\ZA . Graf Zeppelin balonu Balkanlar lize- da kain Suresncs otomobil fabrikası __ _ - vOT> 
lekct, demiş, !ağır beygirlerle çeki- kadar kasidanc, zalimane bir iftira VİKTORYA, (tnı;ılız kolombıya- rinde bir seyahat yapmak üzre bü- dökümhanesinde vukua gelen bir in- Filislinde jEndı"şeye lüzUJJl J 5'' 

k. · k ) ı4 A A B' k k'' gün havalanmıştır. filak neticesinde do""rt ki•i ölmu"•, ıo " ) / 
11 len es ı bır arabaya benzer fazla slir ile hür olma hakkını kendisinde gör- sı · : · - . ır. Ç() romor. 0~ • 1 • • N y k 15 (A /\ O 

1 ·· ·· k · · b · ı dli ·ı t hli ı dun <-aytt sıslı ÖTEKiLERiN "'LEYH NDE kişı· kadar yaralanmı•tır. ı •ı• k"( ew- or , • .ı,.c ,. at e yurutme ıçın cygır er zorla- . ı e a sıre gerıı en .. • ngı iZ "e 1 M. ı•• • 
. ırsa korkarım ki araba parçalanır Bilirsiniz ki bu vatanın şimendifer bir havada car bir geçitt·! kayaya"- BERLİN, ıs. A .A.- Volf A- ONLAR DA CEVAP VERECEK y • bab gazeteleri, dün 'clıa f'\, 
•e hayvanlar ölür." siyasetine Rus çarlığı da muhalifti. turar. Empress Of Kanaıla ismindeki ıİ·ansı bir bcya~n;me ~eş~"._tme;tcd~~: PARİS, 15 (A.A.) _Nazırlar nıec meli mi? nald'ın ziyareti baJd<ı? İll Jo'eı 

Bana meslektaşım, bu hikayeyi Yene o sıralarda çıkan haftalık ve yolcu vapurunu Lırt"·ınağa uğraş- mperat_orl~ ~ ~ne~ı er_ anın .. aı:ı ı~ !isi, İngiltere tarafından bahri kon- sız ve İtalyan sefirlerıll taleP ~ 
<anunu medeni ve ceza kanunu pro- glindclik bir mecmua v' bir gazete mışsada ınuv•Ua<: olamam,şt.r Yol- takım ı ıle .bır ÇO" sıyas! ve ı.:t!sadı fcransa iştirak için vukubulan davete -- ne bir surette mal~ınatlt•b''~ı~· 
jelerini hazırlamakta olduğum masa dini kendilerine ticaret vasıtası yaptı. cular, diğer bir var.ura kola.v1ı1;1a ak- şahaıyet1er tarafından ınıza edılmış müsait surette cevap verıneğe karar vaziyet gittikçe 1 · · F le 1• 

nın başında anlatmış ve aklınca be- Sanki yer yüzünde Allahın zabıta me tarma edilmi~ler<Jir. istbp hacmi 22 olan bu beyanna~ede M. Hııgenber- vermiştir . me erının ransa ık ··:z;re "eııde' 
ni ikaz etmek iıtemi,ti. muru imiş gibi, iş başında bulunan- bin toniliito olan Empn'>"'.; Of J{ana- gin neşretmiş olduğu beyanname ale vahimleşiyor cihana. bakim olma i [<ı • t· 

Bir milletin kabiliyetini araba ve ları. vatanı ve milleti yükseltme faa- da, Büyük Bahri muhit "'1h illcri ara- yhinde bulunulmaktadır. · Rusgada LO.NDRA, 15 (A.A.) _ Daily g~ltere .• Auu:rik~ ittı 11 el'le ~-· 
beygir kuvvetile ölçece.k kadar, lı::aba liyetlcrini dinsizlikle ittihama koyul- smda sefer yapmaktadir. Gayet sli- REiS iYiLEŞTi Maile ·Kudlisten bildirildiğine göre, dılmesınden endış~ ~tıJlıııiİıııl"(t, 
ve nadan olan bu misalden dolııyı du. • · ratli olan ·bu vapur'"Kanadiyan Pıt- BERLİN, 15. ' A. A. - Reich•tag Ziraat gÜDÜ Filistindc bir tetkik seyahatı. yapan duklarını işrap ettığ!. M•"'' ,. 
moslcktaşıma teessüf ederek işime Düşününüz ki bugün bu mücadc- sifik Raylvayl" kumpanyasına ait bu meclisi rei•i M.-1;;'be temamen eyi- ve Filistini baştan başa gezmış ol~n sım serdeylemektedır. __ , 0fı11,. 
devam ettim. leyi ona vatanda barınacak yer bula- lunmaktadır. Bu 'kumplny.ı kazaya !eşerek Beı;Ji.ıı, av et etmiştir. MOSKOVA, ı 5. A. A. - Dlin bü parlament.o izasınd~~ M. Hapkin, bö le bir endi enin d~g• ;- , J::ı. 

O paşay.r da ıııazur , gördilm ve a- mıyan .hailer, komşularımuı: yabancı uğrayan geminin 1100 "kişiden ibaı'e t NERİYE GİDİYORDU? tün Sovyct Ruıyada ziraat gilnli tcs- Daily Maıl muharrırıne, son vukua- d '! Jıd"ri[oııtl•' Jife'' 
cıdım; çünkü Türk değildi. Tlirk memleketlerde, Yunanistanda, Suri- olan ve Japonya ile Çine gidecek yol THİONV!LLE, ı5. A. A. - Dün 'it edilmiştir. Müttehiden çalı.an zi- tın sebebini hükQmeti mahalli yenin ıgı resmen 1 1 keıt lı~ 
milletini duyamaz ve . anlayamazdı. yede _Yapmakt:dırlar. cularmı nakletmek üzre diğer bir va akşam Brüksel •Jı:sprcsi yolcularının raat mümessillerinin adedi bir mi- zaaf ve t.ereddüdlinde aram~~ laz~m sen Fransa ve ltal~"ııeııdcle el' 

Cumhuriyet müddei umumileri, . D.ın. bayragı altında milletin hür- pur tahsis etmiştir. Empress Oi Ka- pasaportlannl tetkik eden polis mü- iyondan fazladır. Beş milyon hektar- geldiği kanaatine vardığını soylcmış- ne vuku bulan davetı ef~ 
Türk milleti" ve onun tarihi yüksek nyctını, varlığını ımhaya kasteden nada vapurunun üstlinc c.turduğu fettişi, yolcular arasında bulunan sa- !ık erazi ekilmiştir. Bu sene yeniden tir. Mumailey.hc ı:?re buraya metı~, bir ibtirazf kayt de~erclıt• 
bir felsefe Jritabma benzer ki onu Şeyh Sait isyanı tarihe dizginsiz hlir- kayaların dinamitle parçalamak müın bık kayserin sabık e11iştesi Zoubkoff 65 müessese teşkil olunacaktır. Ge- aziµıkar tecrubeh ıdare adamları gon k · . k bul edeceıv 
anlamak ve ırezebilmelı: için oldukça riye?n bi_r .~an lekesi şeklinde geçe- kün olup olmadığmı anlamak için de- u tanımıştır. Zoubkoff, Lükscnbru- çcn sene zarfında 235 milyon ruble- derilmcÜdir. Veyahut gönderilmediği me sızın a ___.-
hususi bir kabiliyetle mücehhez bu- cektır. Burun bunların acılarını çek- nize dalgiO indirilmiştir. gtan çıkarılmış olduğunu ve İspanya lik ziraat makine . ve aletleri imal o- takdirde !ngiltcrcnin yapabile~e.ği e,n GENE BiR B0~8t\ ııı°"~~ 
lunmak ve önce Tlirk olmak lizım- mlş bir millet halinde unutmuyoruz BOY K ELÇiLiK OLDU ya gitmek niyetinde bulunduğunu be- lunmuştur. Geçen sene imal olunan makul şey hemen buradan çekihp git A) - lk alıl•rı 

1 dır. ve unutmayacağız. Şurda hurda laf LONDRA, 14. A. A. A. - Hillrı)- yan etmiştir. Sabık enişte, bir sonra- 3000 traktöre mükabil bu sene 10,600 mektir. Araplar, Yahudilere karşı ya SOFYA, ıd4 (A.MakcJonf,a!J'lr'~. 
1 h·ı b 1 d · k

0 
1 t V d ki İ ·ı· t ı ıı· L •~ b ı d dilin kt ı k k ·· d g··ne tc•dit şahıs tarafın art · " la" Karşınızda bekleyeq işleri yap- atan arı, ı e az arı, esıse ar arı, me arşova a ngı ız or a e ç ı- ki trenle Ül<3ert urga a e e · it- tra ör yapı aca tır. ptıkları boy otu gun en ~ . '. bulunmakta oldukları bJI'. i yara ~· 

mak için tekimilı' ve zaman mefhu- hatta halkı soyup iztiraba salan muh ğini büyük elçilik payesine ı;thrnıağa tir. AÇLIK GREV[ ettiklerinden memleket vahım hır ik- b" bo b t lmıştır. Bir ~Makeıl0.,if 
mu yoktur. Bunları en kısa yoldan tekirleri, bir takım bayağı mütecavil - karar . vermiştir. Röytcr Ajansına g5 J. d MOSKOVA, 

15
. A. A.- Harbin-- tısadi buhran karşısında bulunuyor. O::-ştır'."B: ab~mbanın esk'1<oıııit•~,J 

ve birden başarmak mecburiyetinde- !eri hesaba çekiniz. Korkarım ki bun- re Londradaki Leh orat elçiliğı de aponga a d·ı;.· - . l . M kedonY• ıı;ıt e Jı· 
Yiz. !arda size hlirriyetlerinden, serbestii ay.•: suretle terfi edecektir. den bildiri! ı!'.ıne göre Supci karaga- MURAHHAS ÖLDÜ yalı rcıs erı a . ğe ic rı~' 

d ki d M. MAKDONALD hında hapsedilen Sovyet vatanda•ları yeni bir hizbine gırınledug'u ı• Alman fclcsofu Nı"çenı·n dcdiğı" gı·- ticaretten cm vuraca ar ır: NE CEVAP VERECEKLER? • Ü ŞEL ıs (AA) Badcnba ımı• o ı 
A A l\.ıklarında yapılan gayri insani mna- BR K • · · • - makaadiyle atı • • .ıf] 

1 bi: "silsileler halinde ozanıp gı"dcn >Allah, allah, bu memlekette hile- NEVYORK, ıs ( .. ) - Niagara TOKYO, ı5 (A.A.). İngiltere ta d d b d' ·ıd·g-ı"nc go··re Beyne! . ...'1.,.ı• • 
k b 'ld" 'ld"ğ" meleyi protesto için yemek yemekten en en u ırı ı • - lıyor. lR"' •Si iV"' f ,,r• ''Ükse lı: dag"lar arasında en kısa yol riyet yo mu? Falls dan 1 ın 1 ıne göre: M. Mac rafından bahri konferans için vuku- ba k tes'sı· hakk nda orada AMELE F ~ ev "" 

' · b • dır ·ı kı d" k N imtina etmektedirler. milel n anın 1 ' (A A.) - e•'~V'r. tepeden tepeye a•ılanıdır." dıye agrııacaklar . Donald ı e zı, ün a şam iagara bulan davet Japonyanın vcrccegı·· ce- k 1 .. akerata memur N ı4 ııı " 
' B F . kıl'b G" d · "kb 1 d"I . 1 d ' Y k ŞiMDi NEREDE? yapılma ta o an muz . . M. ELBUR a'mele fı.r'·ası ıı·•~ ,

1 Yoksa dlinya ylizlinli du"•u··ncclerı· . oynunu ransız ın a mm ı- a ıstı a e ı mış er ır. eme ten vap proı'esinin nazırlar meclisinin bu- ahlı M Delacroıx ve " •< ,. 
• tini 1 d b kı k M d R k ı· J k .. J f MOSKOVA 15. A. A. - Bdçika mur ası . • - ıntihabatında uz·· crın· • ... ıı·fas'._. ~e faaliyete dar görecek kadar ko- yo atın a ıra r en a am o- sonra, ':'vvct ı pro c tor er tara m- günkli içtimaında taadik edileceği zan . ' . S()vyet fat etmiştir. . !arının kazanması . "ntl ıs fıt•-

an asrı hazırı medeniye bir lokma lanın: dan tcnvır edilmiş olan şe!aleleri gör nedilmcktedir. Mamafi, cevabi nota memleketı tayyarcsı prens do Gal GAZETECiLER KONGRESİ M. Brucc Pazarertesı gu!' aıt1•1e 
oluruz. - Ah 1 hürriyet. Senin adına neci- mek lizre Kanada sahiline geçmişler- yarından evci gönderilecektir. Zanne adasından uçarak Scatle ye muvasa- ktir Yeni başvekıJctıf· 

Türk milletini yoran slirat değil nayetler irtikap olunuyor! dir. _ _ _ _ dildiğinc göre, Japonyanın, Japonya lat etmiştir. ANVERS. ı5 . A. A. - Beynelmi- ;.e:~~=i M: Scullin o!acjı,.DI'/ . t 111" 
betaettir. Tlirk milletinin harekete Fcryadıı:ı ı tarihin uzak merhalele- ' BiR MÜSADEME ile Amerika ve fngiltere arasında yüz •-- - !el gazeteciler kong~esi, ıcra k~r:.ilesi NiÇiN ÇEi{ :r.!51ıY. t'~· 
deg"il harclı:etaizliğc takati yoktur. rinden duymamak kabil mi? MİLANO, 14 (A.A.)- Bir yolcu de yetmi~ nisbcti bulunması talebi - ATEŞ SAÇIYOR tarafından beynelmılel r,azetccıler ha S A A - ılı•'' 

Ak d 1 1 ·ı b" d' d J b h ki h t h MARTİNİQUE, ıs (A.A.) _ Pc- ysı·yet dı"vanının esasi tcşkiHitına ait BÜKR. EŞ_b• .1hil: ku'ın. e
0

ıle al« Mesleki noksanlarımızı ikmale çalış· r a aş ar trcnı c ır marşan ız müsa eme et- aponyanın u ususta a tı are- _ 
·,ken unutmayacağız ki inkilabı ilk Hürriyet milletin varlığını ifade e- miş. altı kişi ölmü~. ıoo kişi kadar keti değişmemiş olmakla beraber - lcc yanardağı yeniden ve daha kuv- metin tespit edildikten s~nra, mesa- zırı yem na~ ;.fa eıınistir . 
.. .,. fta bekli yenlerin arasında Türk a· drn de ılet otoritesine vatandaşların yaralanmıştır. notada zikrc<litmiyecektir.. vc•li bir- aur te in<lif e 4 iştir hiine hitam vermiştir. dan dolayı 15 1 
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konoml 

~nıerika serınayesinin 
lngiltereyi istilası 

Q,l .,_. 
1
"

1 memleket silah tahdidini müzakere ediyorlar. Te
in 

1 ?~ili2 baş "ekilinden çıkıyor, kakıp Amerikaya giden o. 
gıJız t " · · k · · ı ı · lesi it , P, .nın ruhunu anlama ıçın, mese e enn mese 

·~ı tnıaye rekabetine bakmalı. Bugün Amerika sermayesi, 
·,tti~ie~a_yesine cenğ açmış haldedir. Bir kere ~n.ğiliz_. ser
. i lngılterenın içinde tehtit ediyor, sonra lngılız muste
liııend.e _tehtit eriiyo;, nihayet İngiliz nüfuzunda bulunan Ar
in ~11bı Yerlerde tehtit ediyor. 

l!ııı g~ terenin içindeki tehtit, kocaman İngiliz şirketlerini sa
,;. ta görülüyor. Bugün İngiliz elektrik sanayii Amerika-

tı0ı 1 tı.de, İngiliz !!istik sanayii Amerıkalıların kontrolunda
'f!.ğar, feth edilmez kal'a denen maden ocaklarınada el attL 
la er :'.1-rnerika sermayesi, İngiltereyi ana vatanda bö}'le 
Ce' ~Uştemlikede ve nüfuz memleketinde nasıl vurmaz" 

. a b;~ış d_iis_ünerek diyebiliriz ki, AmeriAka ile İngilte~e. ara: 
'<sıq tarıhı davadır açılmıştır. Bu dava, sermaye faıkıyetı 
~~ 1~ Bu güne kadar, cihan bankeri olan İngilia, A~ya, A

U; raı-:enubi Amerikada rakipsizdi. Şimdi karşısında bır hey
e ıp gorüvor. 

· "a enç, hel'esli ınüteaddi Amerika bin dahili kayğu ile ne-

4ıı ~~ş ihtiya; İngilizi_ Asyadan, Afrikadan,_ Ce~ubi -~meri
Csi . ~~ga taşaddi ettıkçe nazarlar, tek vazıfesı İngılız ser
i! nı 11:_Udafaa olan İngiliz donanmasına çevriliyor. 
()~Yh~t'. ıakip o donanmayıda geçmek üzre ... 

(iij, bun ıçındir ki, silah tahdidi müzakeresine teşebbüs eden 
aş vekilidir. kalkıp Amerikaya gidende yine o dur. 

N. ...... 
G1..ıNÜN İKTiSADI HABERLERi 

l:\1anif· t ı ---k··ı b. · tt d. a uracı ar muş u ır vazıye e ır 

Pıir ticaaethane 200,000 lira açıkla 
~Q hali acizdedi.r 
ıı.ı.~:~•nlaı,ıa 'manifatura piya- olup olmadığını tayine çalışan Botsa 
1 llıiilıi~n P."ra sıkıntısı dolayisHe komiserliği spekülasyon oimadıgım 
~- ~alnı, rucsseselor müşkil ·ıozı- tespit etmiştir. 
~·~·sa~ ş ·~.dır. Mamafi her ihtimal nazarı dikka-

bir ~ nıubitıı bir mevkii olan te alınarak tahkikat tamik edilmekte
·0oo 1' anifatura ticarethanesinin dir. 
tutu ~:a aç'.kla müflis vaziyete Komiserlik vaziyeti dün bir rapor

'!' ''Uur. tcdıyuını tatil etiği ~)·i la Miliye vekiletine bildirmiıtir. Ko 
·~~iit;.1 miserlik tereffün fazla mübayııat ve 
l~rın. C::"• göre, bu müessese spekülasyondan ileri celdiği hakkın

ı. bi •la •Y•nıcdiği için allkadar daki netriyatı pmdillk varit görmi
•:ıi<tc e~~~hlar. tarafından protes- yerek bir kat günden beri İzmirden 
.' dahili llliŞtır. Müessesenin mü- kambiyo müvaredatı azalması dob

~'Y• huı borçları için bir ıllreti yiaile ticari mıltalebatı tamamen kıar
t L. •nd sılayamamaeı tereffüe sebep olduğu 

a çı,...ran a~gunu ve yalnız miif- kanaatindedir. 
tcaiycsi ı·"••klı ecnebi fabrika- Bundan 3 sene evci 1050 kuruta 

ı-, lıononun •ıını~elen 30,000 lira- kadar çıkan ve o zaman borsanın mu 
ı;. ltıııd· O!Udd b. ·t· - . I ·:YI •di iç· •tı ıttı ı ıçın a ~ vakkaten kapatılmasını milcip oliln 
~~ •tnıcltt 1~ . 10••bblısat yapıldıcı kambiyo fiatlerini makili hadde indir 
~- b; 'et Odaı~ '~·. . . mek ve sık sık temevvüçler vukuuna 
l'tıı/ qç nı·· katıbı ~mumıoı C~ mani olmak için para i,tikranru te
~ •ldu - U<s esenın mli§kll v.uı- min edecek eoaalı tedabire !Uzum ı:ö
~ hu114 Cundan bahsederek: "Oda- rülmektedir. Altın 896, Düyunu mU
~Iııı;la~ işlerine karışması mev- vahhade 203,75 tir. 
~, le 'ilı ' Çunkü böyle bir mü- BORSADA LiKiDASYON """•! ~ ,a .... 
~ •tura 1 •çın çok zararlı olur. Son on beş günlllk vadeli tahvilit-
tJ. cı~ .... ~ar henüz bize müracat satışının tasfiyesi dün yapılmııtır. 

'ıııty0 •miştir. Müzayede neticesinde Duyunu mu-
8,ıQ g(i DA İHTiKAR VAR MI? vahhade, iştikrazı dahili ve ikramiy
~ bi~l:rde ~ambiyo fiatlerinde eli demiryolları hisse senetleri repor 
~n ıo24ereffu baş gösterıniıtir. fiatleri, bundan evvelki likidasyona 

128 1029 k kuru~ta açılan İngiliz niıpctle çok ehven olmuştur. Bu va
~u turuıta Urufa kadar. çıkmış ve ziyet, Türk lirasının piyasada fazla 
1' husu kapanmıttrr. bulunmaaı ve lı&u bankaların likida-

lıtı te~ta tahkikat yaparak gay- ıyon işlerine çok alakadar olmasın
evvuçJerde ihtikarın amil dan ileri geldiği söylenmektedir. 

• • • 
/(ambio Borsası 151101929 
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l MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ il 
'~------~~~~--~--------~ 

J)işçiler arası uda 
m:;:: ........... liEll ... llilll• .. 

istifalar kabul 
VllAgette 

Kazanç vergisi 
Maliye şubeleri dün geç 

\.akta kadar vergi aldı 
Beyannameye tabi birinci kısım 

kazanç verıı;ioi mükellefleri yilnındaki 
memur ve müstahdimininin kazanç 
vergilerinin eylUle ait aon taksitleri· 
nin müddeti dün akşam bitmiıtir. 

Bu sebeple bir çok müesscsat dün 
sabahtan beri şubelere müracaatla 
yanlarındaki müstahdiminin eyli'ıl 
taksitlerini vermişlerdir. Bundan do
layı dün şubeler çok kalabalıktı ve 
geç vakta kadar da memurlar çalışmış 
tır. 

iSKAN MODORO 
iskan umumi mlıdürü Hacı Meh

met bey ayağrndan rahatsız olduğun 
dan ı\nkaraya hareketi ıı:eri kalmıı· 
tır. 

ViLAYETiN SIVASI 
Dün yağan ıiddetli yağmurlardan 

dolayı Vilayet kapusunun tavanında
ki sıvalar bozulmuş ve tavanın kireç· 
!eri kalıp kalıp dökülmüştür. 

L.;~°I 

ESKi ASAR 
Asmaaltmda yapılmakta olan kana 

lizasyon ~snasında bazı iıarı atıka 
meydana çıkmış ve kanalizasyon işi 
tatil edilmiştir. ----

Mllte/errik H. 
KAzlM PŞ. HZ. 

B. M. M. reisi Kazım P,. Hz. dün 
sarayda istirahat etmiı ve hiç bir ye· 
re çıkmamıılardı. 

- ..... ·-
SABIK AFGAN KRALI 
ŞEHRiMiZE GELMiYOR 

Sabık Afıı;an kralı Amanullah Hz. 
nin yakında şehrimize geleceği hak
kındaki haberler doğru değildir. Sa
bık kralın şehrimizde bulunan kayın
biraderi de böyle bir ihtimal mevcut 
olmildığıru söylemiştir. Sabık kral va
aiyetin inkişafına intizar etmektedir. 

Coban klJr ı~zetl 
meçhul bir şahıs 

6/dllrdll 
Çoban kör İuet namında biri dün 

mezbaha pay mahallinde durmakta 
iken henüz kiııı olduğu anlatılama
yan biri arkasından gelerek İızeti a
ğır surette yaralamı9tır. İzzet hasta
neye götürillürken yolda Ôlmüıtür. 
Tahkikat yapılmakta ve katil aran
maktadır 

= .. 
ARNAVUTKÖYÜNDE BİR 
TRAMVAY EVE ÇARPTI 

Gece sut 24 te Bebekten Eminö
nüne hareket eden ve 1271 numaralı 
vatman Mehmedin idaresinde bu
lunan araba seferden kazan
mak için süratle tahrik edilmittir. 
Tramvay yoluna devam ederken 
Mumhane sokağının başındaki ka
vişten tramvay birdenbire yoldan çık 
mış ve köşedeki 1 numaralı eve olan
ca şiddeti ·ile çarpmıştır. 

Tramvay evin altındaki dükkin 
kepenklerini göçerterek dükkftna da 
girmiş ve ancak bundan sonra tevkif 
edilebilmiştir. 

Sademenin şiddetile ev halkı Yil· 
taklarından çıkarak korku, tefa~ ve 
heyecan ile sokağa fırlamışlardır. 

Mamafi kaza nüfusça zayiatı mu
cip olmadan s~vuştu~ulabihniştir. 

BiR SAA TLIK SEFER iÇiN 8 
LiRA ALAN ŞOFOR 

YAKALANDI 

l\'lüstafa dişçi nıekt<-l)i ı11uallin1 
leri Server Kan1il Bt>ye 

cevap veriyorlcır 
Darülfünun dit tababeti şubesine 1 allimlere, henüz heyetin diğer azola· 

Konservatuvarın faaliyeti hakkın- diplomasız diıçilerin imtihanı mese- rı orada bulunduğu halde imtih•ıı 
da müdür Ziya bey şu malumatı ver- lesi yüzünden çıkan ve ıiç muallimin yapılaııyacağı bildirilmesinin "" h;.ı 
mittir: istilaaile neticelenen hadise hakkın- suretle günlerce teehhürü mücip ,J. 

- Müessesenin beş senelik bir ha- da dedikodular tevali etmektedir. manın sebebi nedir? ... " 

Bu sene 400 talebe 
müracaat etti 

yiltı vardır. Şimdiye kadar musiki talı Mektebin müdürü Server B. iıti- Dit tabipleri cemiyeti de, cemıyc-
sil etmek üzre Avrnpayil gönderilen faların l<abul edildiği doğru olmadılı tin mektep muallimlerine tesir icril 
talebenin miktarı (25) ı tecavü.ı et- nı, Tıp fakülteıi müderrisler meclisi ettifi iddiasını tekzip etmiıtir. Ceml
mektedir .. Bu sene talebe t•hacümü kararile vaziyetin tavazzuh edeceğini yetin idare heyeti dün akıamki içti
h.~r senekınden fazla. old~ .. Bu toha- ve diplomaaız ditçUerin imtihanları maında bu hadiaeyi de tetkik etmlı 
cum meyanında gayrı muslım talebe-/ bugün eaat on dörtte yapılacağını ve dit tabiplerinin hukukunu muha
den baıka ecnebiler de müıacao: et- :öylemittlr. fau etmek üzre teşebbüsattı bulun-
mektedir. Me~tebe gi~mek şeraitinin Mektep idaresi, bu imtihanda bu- mata karar vcrmlgtlr 
çok ağır old_ugu~~ ~e ım~~honfa tale- lunmak llzre, imtihan heyeti azaBın- Muallimlerin iotifa11 dlı tabipleri 
be kabul edılecegmı t.e?lıg ettikse de dan istifa etmiyenlerl davet etmiı- araomdı çok teeosilrll mılclp olmUf
ıı;ene mektebe (300) ıla (400) talebe t" 1 ti"h b 1 t 1 d ,. yilpıta- tur. 
m. ür t tt' ır. m an un ar ara ın a B d Aı. acaa e ı. kti un an eve! imtihan edilen ....,.10. 

Biz bu sene ılk devreyı ( 32) tale- ca İ ~f d ilim Hü . Hi masıt: dltçllerfn <1Myalar1nda aJ 
be almak istiyorduk. Fakat imtihan- . atı ~ e en mua aeyın - meslek dersleri mualllmlerfnln l=ı
da muvaffak olan (40) talebe almak mıt, RuştU-ve Mustafl Mehmet bey· 1 bul d 1 1 1 ı. dlL.rln eh 

1 h d . b"Jh .. d . S arı unma ı ı ç n ••n .,. e _ 
(280) talebeden ibarettir. Bina büyük er, a ı~eye . 1 assa mu errı• er- llyetname veriltııtyeceil aöylenınelo
allim kaddrosu kafi gelmediğinden ver K~il ~eyın hattı harek_etl sebep tedlr 
fazla alamadık . Hali hazirdaki mual- 0_1.duğu ıddıaamdadı~. _Hlm'.t " 1. RUt (iç MUALLiMiN ISTfFASI 
liın kaddromuz (14) muallim ve tü beyler, Server KimiJ beyın dünkü KABUL ~DILD 
( 280) talebeden ibarettir iBna büyük beyanatınaJu suretle "1Ukabcle tt- nw-ı kt b' d dl 1 dlf 

. kt di k b" llim1 ri Dl -:-s1 me • m e p omaıu • olsaydı daha fazla talebe ı>lmak kabil me. e ~: ~ te. ":' mua e • . 1 ~erin ımtlharu meseleainden çıkan 
olacaktı Mütat konserlere on bet ~ün tabıplerı cemıyetının nufuz ve tesiri . ihtı"••f "- in D" . ._ bi il 

· 1 d k ldı,.. ldd" · k 'i ri ır .. .....- e ltÇ& m•on• m -sonra baflanıcaktır. Nazari dera eri a ~ ~ 8 ,.. ıası at yen va t derrialerinden Hlmit, Rllttll, Mutta-
tevai edilmittir. ılcgildir. . . . . . fa Mehmet boyler iıtifa etmlflerdL 

E;ıasen m_~allımler.de~ bıç hırı böy- _ Dl ilerin imtibanlannın ıcra11 Emanette 

Düyunu umumiye 
---......... ......-

Eman1:t biııayı tekrar 
hükumetten istedi 

le hır ıey ıoylememııtır. ahlı:lmr ~uniyedendir. Binaenaleyh 
Biz hadiseden evci mektebe gele- imtihanlar bil;i teehhür buglln icra e

ceğiınizi bildirdiiimizt CÖZA vulfeyi dlkcektir. İatifalar kabul edilmit ve 
ademi ifa mevzuubahs olamu. Ser- makamı aidine ıı;llnderllmittir. lluıu
ver Kamil B.in ileri ıürdüğü "vazi- si teşekküllerin, difçiler cemiyetinin 
fei kanuniyeyi ifaya llltfen tenezzül mekteple ve bu !ole bir allkaaı yok
etmiyen" tabirini reddederiz O gün- tur. Şu itibarla dllÇi comiyotlnln melı 
kü hatb bareketlerile imtihilnın icra- tap ldareıine gönderdiği protestonun 

Şehremaneti hükilmete müracaat- sına mani olan kendileridir. Diğer söy manaaı yoktur. 
la Düyunu umumiye binasını istemit- lenenlere gelince, sadece fU noktalara TAHKiKAT MI YAPILIYOR7 
ti. Son zamanlarda mezkilr bina he- nazarı dikkati celbetmelde lktlfı ede- Geçen Cuma ctınü dit tabipleri cı 
men hemen tamamile bop.lmış bir ha- riz: mlyetlnin içtimaı eınaımda Sdıhlro 
le geldiğinden Emanet bu baptaki mü 1 - Kıea bir teehürle, o günün vekili beyin aleyhinde buı toleritl· 
racaatını tekit etmiştir. Cevap beklen tamamen imtihana hasred.DdlıJini na- hatta bulunduklan yanlmıtt<. Dl1n 

Sulh konferansı azasından M. Loi'den mektcdir. zarı itibara alarak mektebe geldlli- bunlardan bir 891 hakkında takibata 
iki gün evci bir şoförün bir saatlık - miz halde niçin imtihanları yapmak batlandığı pyıaaı deveran edlyor4u. 
bir yolculuk için sekiz lira aldığı ma ŞiŞLi - MEZBAHA YOLU iatemcmi!lerdi? Geç vakrt poıt. mlldllriyetlnden aldt-
lumdur. M. Loi bu hareket karşısın- K.EŞIFNAMESI z - Mektep müdüriyetinin telefon tunu malt\uaata ııöre bllyle bir tald. 

M AARIF VEKiLiNiN da otomobilin numarasını tespit ede- Parke olarak inşasına karar veri- la daveti üzerine mektebe &iden mu- bat}Gin .,.._ 4elmem.İftlr. 
TEFTiŞLERi r~k _kel'.fiı;eti sey~_Useler merk_ezine len Şişli - Mezbaha yolunun k111ifna- ~rA~;~•j.;•,..•~·~---:;;;;~::.ı--~~"''~ 

. . . .. .. . bıldırmıştır. Seyrusefer merkezı me- mesile ıartnamesi Emanet heyeti fen- TACİRLERiN ODAYA KAYIT 1 • ~ 
Maarıf vekili Cemal Husnu B. dün 1 e muttali olur olmaz derhal ta- niyesince hazırlanmııtır. Bir kaç ıı;ll- MODDETl '111. kteplıler 

öğleye kadar .~arif emanetinde meş ~~~a geçerek goförü yakalamıştır. ne kadar münakasaya konarak inşaa- Ticaret odaarna kaydly~ ücreti ver ırıe 
cuJ olinuı ve ogleden sonra refakatın Sekiz lirayı alan şölör, 2246 numaralı ta baflanacalrtrr. miyen tacirlerin cezalarını tecil için a b 1. ' 
~e kB;htj~ ~- ?!dutu bal~e ~ız ~ :j otomobili idare eden Asımdır. ...,,.,..., tayin •eli' ~ son mühlet dlln akfam m IB 8ftBll 
Be b o_~ ınSı sıy~ret kte~ış.tır.f. e d Asım, sekiz lirayı kendisinin alma- BEYOOLU DAIREI BELEDIYli: bitmi', 2a " •• haft 1 

.ktiugun anayı me e ıru te tıf e e dığını iddia etmektedir. Bunun üze- MODORLOôO Bu '·n ıtib>r-.n, odaya kaytlc- ., UllCU 1 
1

. 
ce r. rine dün, M. Loi'nin görm.,.i için ıo- Münhal _b~l_unan Ka~aağaç mile~- rini yaptırmıyanlardan hem kaydiye 

YUMRUKLA DERi YOZME fllr Asım bir memur refakatinde To- ıesatı mecli11 ıdare azaliğına Beyog- ücreti alınacak ve hem de bu ücretin BOtlıı lata.aba! ••kt•ert- ; 
USULÜNÜN MUCiDiNE katlıyan'a gönderilmiştir. Tahkikata lu dairesi müdürü Kadri ve Beyoğlu iki misli nispetinde rnayı nakti tah- ah lıatta rekabetle allta 

HEDİYE devam olunmaktadır. d":~re•i mUdüdU~ı;ı• de . Ka~caç ıil edilecektir. •68terdlklerl mılı:teplller -~ , == = muessesatı mlifettııı İllaamı bevın ta- Oda "d h · · t• da • Evvelce mezbahadaki deriler bıçak 
la yüzülür ve bu suretle züzülen de
rilerin kıymeti u olurdu. Sonradan 
yapllan teşebbüs üzerine derilerın 
yumrukla yüzülmeğe başlandığı için 
çok kıymet kesbetmiş ve cihan piya
sasında birinci derecede bir mevki 
tutmuştur. Bilhassa son zamanlarda 
Amerika bu suretle yüzülen derileri 
fazla miktarda çekmeğe başladığı ı:i
bi ceçenlerde şehrimize gelen Ame
rika müesseselerinden birinin mümes 
sili bu usulu icat edene verilmek üzre 
pili.tin bir saat getirmiştir. 

YENi ANTREPOLAR 
Rıhtım şirketi mevcut antrepoları

na ilaveten yeni antrepolar yaptırmak 
tadır. Altı bina yapılacaktı. Bunlar
dan üçü, Istanbulda, Re.şadıy.e cadde 
sinde yapılmıştır .. Dördu~cusu der
desti insadır. Eskı ve yenı antrepolar, 
50 bin ~etre murabbaını tecavüz ct
mi9tir. Bu yekuna Kuruçeşme ve <?•
mi altındaki antrepolar dahıl degıl
dir. Bugün mevcut antrepoların ek
serisi boştur. İleride bir antrepo buh 
ranı melhuz değildir. 

·-·~ 

SEYLAPZEDELERE GÖNDE
RiLECEK MISIRLAR 

Istanbul Hilaliahmer merkezinece 
Rize ve havalisi seylıipzedelerine tev 
zi edilmek üzre (45) bin kilo mısır 
mübayaa edilmit ve bugün Karadeni
ze hareket edecek vapurla sevki ta
karrür etmiıtir. ........... 

HAYVAN SERGiSiNDE KA
YIT MUAMELESiNE BAŞLANDI 

Istanbul baytar müdüriyetince 
Dolmabahçede has abırlard:- açılacak 
hilyvan serğiaine dünden ıtıbaren ka
yıt muamelesi baıtanmıştır. (21) Teı
rinievel Pazarertesi akııamına lradar 
kayıt muamelcaine devam eclilecek-. 
tir. Serginin (25) Teşrınevelde rcır:mı 
küt~dı icra edilece~ir .. Bu ocrcıd_e 
aytır, kısr~k. tay, tıofa, ınek, koç, dı
•i ana koyunlar, merkep, _katır! ve 
katır yavrulu kiııraklar kayıd edilecek 
tir. .,.._, 

KESİLEN KESiRLER NE 
ZAMAN VERi LECEK? 

lltanbul Zat maaş işleri muhaıibi 
mes'ullüğünce ke•ilen (50) ve (100) 
kuruştan aşaği kesirler birinci kinun 
ikinci kanun ve Şubat oyliklarile bir
liktt tediye edilecektir 

KOMISYONCULARIN iMTiHAN! 
Dün Istanbul Rüsumat ıdarcsinde 

26 komisyoncunun ımtihanları yapıl
mıştır. 

ı\TlF B IZMIRE GiTTi 
·rapu ve kadastro müdlri umumi

>i Atıf B Bursadakı teftişatını ikmal 
ederek lzmire gitmiştir 

MUNTAZAM BORÇLAR 
MODtıRO 

Ank::ı.ra Zat mae:1ş işleri muntazam 
Oorçlar mU.Jürü Hilmi bey meYunen 
~chrimize gelmiştir-

t Mlş ·nı . h 1 .. ··ı k d' . ı are eyetı oon ıç ımaın ı •abaluı11 deva• etmektedir, ı OTOMOB L ALTINDA KAL yı erı mu teme goru me te ır. yeni ihdas edilen beılnoi 11nrfa dahil al 
A 1 d K 1 b k k - d 1 bil k · 1 · · · · tldk ~ HaftaBlft n mlllılm lıalıerl ' yna ıçeşme e e e e ~ agın a ŞEHiR KLOBOO o a ece tacır erı teıpıt ıçın te - 1 

1 1 
ta 

8 numaralı evde oturan kunduracı . . ata başlamııtu. Tetkikat odanın dör- Jı UflDakln baret o aa ve • 
Diınitri İstiklAI caddesinde İsvirre Şehremilnctı, bu senekı blltçeıine d .. cü 1 f na mtıka~·t taelrlecin 1 beml:ı:la ••mleket lflerlne 

• şehir klübü için tahsisat koyacaktır. un . ı~ ı . , • ıı -
grupu direktorunun 22 m.maralı lıu- T h"t dil k E ti ıı• tın" llatelerı üzennde yapılmakta olup aJAkUtDI celbe mabıf olan ba • b·ı· 1 d k 1 -• ev ı e ece mane e v aye . 11 da 

5 00 1
. , 

susı otomo ı ı a tm a a mış yarma- sabık Düyunu umumiye binasına nak ıermayelerı 1500. r~ n o. ıray_a mU•abakanın as Oacl Jı.afta• 
nmıştır. ti ile şimdiki Emanet binasında şehir kadar _olanlar betınc_ı arnıfa ıthal edı- ıuıdayı:ı:. 23 Uncl hafta ya. 

klübü tesisi mukarrerdir. Emanet ya- l~cektır. Sermayclerı 5~_oo den_ UOOO nnld pertombe akfamına MUALLiM MUAViNLERiNiN 
iMTiHANI NETiCELERi 

Erkek muallim mektebinde açılan 
muallim muavini kursunun imtihanla 
rı neticelenmi,tir. Kursa 388 kişi gir
miş ve imtihan neticesinde 140 kiti 
kazanmıştır. 

ACABA ÇALINMIŞ EŞYA Ml 
ı\yazmakapıda sahilde demirli bu

lunan Şahini Bahri kayı~ınd.ı ılün 
on bir teneke gaz ve iki yorgan bu
lunmuşt\.:r. Bunların bir di.:.kk~ndan 
çalmdı(;ı ihbar edilmiştir. 1'ahkii<at 
yapılmaktadır. 

,..~ 

HIRSIZLIK VAKALARI 
1 - Veznecilerde otura" ı\bdurrah 

man efendinin evine hırsız girmiş. 
bir takım elbise, üç tahanc.t çalarak 
kaçmı~tır. 

2 - Feriköy sakinlerinden Zehra 
hanırnın evine giren bir hırsı~ evde 
ne kadar kap kacak vaısa alıp git
miştir. 

3 - Kadıköyünde helvacı Hakkı 
efendinin dükkanında misafir olarak 
bulunan hemıehriıi Mehmet, H•kkı 
efendinin 100 lirasını çalarak kaçmıı
tır. 

4 - Beyotlunda komisyoıı'u Ha
yım efendinin evinden bazı eıya ça
lınmı,tır. 

kında •imdiki binamın klüp haline !ıraya kadar olanlar dordllnc:u sınıfı 
' • idi d kti' kadar devam edecek ve ıe-ifrağı için yapılacak in•aatm plinla- tct e ece r. 

rını ihzar ettirecektir. · Bu tasnif dolayıailc vaziyetleri tet· lecek cevaplar cıımartesl 
'="""' . kik edilmekte olan tacirlerin miktarı l • ıı "~tamına kadar kabul edlle-

RESSAMLARIN TOTON 6000 kadardır. ktl 
INHISARINA BiR MORACAATI 1930 senesi iptidasından ibaren bu • · ce r. . . --

Resaamlar, tütün inhisarı umum yeni smıf te_şkillltırun !atblki~e başla- GOMROKLERDE MOV AREDAT 
müdürlüğüne müracaat ederek. siga- nacaktır- Bır çok tacırlcr ıılerinın . 
ra paketlerinin üzerindeki tezyinat azaldığından bahisle sınıflarını tenzil Gümt rUklerde möY&redat artmalo-d"-'' 

. . . . b" . . k . t d'kl . d si su t tadır. ıtanbul cUmrllk bqmll ..... ve resımlerın yapılması ıçın ır mü- ettirme ıs e ı erın en esa ı re - . . f 1 1 kla be 
sabaka açılmasını istemişlerdir. Siga- te tahkikat icrası tekarrür etmittir Seyfı bey, iflrifer 

1 
aa a b"~ ~ 

ra kutularının yapılacak zarif tczyi- RUSLAR TÜRK EMTIASININ her. yem ta en n tat 1 en eve 
nat ve resimlerle daha fazla satış ya- SATILMASINI TEHiR ETTiLER fe~k~ledelllln zall olduğunu a6yle-
pılacağı muhakkak görülmektedır. Odesadaki 1•1ıbenderliğimizden, mı.;;;;ş:.;tı;;;r;;.. ___________ _ 

DARÜLFÜNUN DİVANI 
Darülfünun divanı dün öğleden 

sonra Neşet Ömer beyin riyasetinde 
içtima ederek dersler ve kürsüler hak 
kında konugulmuştur. Divan içtimaı
na Pazar günü devam edecektir. 

KAMBiYO GAZETESi 
Kambiyo borsası ııazetesi imtiyaz 

muamelesi bitirilmiştir. Bu, yakında 
neşredilecekt~-~~-

ZAHiRE NUMUNELERi NASIL 
ALI NACAK? 

bazı tacirlerin müracaatlarına ceva- lstanbul birinci ucaret dıirHindenı 
ben, dün gelen malumata göre, Ru- Mıbmut paşada Kıfeli Hını olnn• 
syaya ihracat işleri yeni bir safhaya da ı nuınerolu mıtazıdı icrayı 
girmiştir. doarıt ermekte iken ıllru iflasına 

Buna na.zaran, Ruslar vukubulan kanı:_ verU~ olan Yorgt KUrkçU 
teşebbüsler üzerine, kazanç vergisin- I 

11 den matlilplarına milkıı.bil evelce mü- oğlu Efendinin muamı lıı i aJlye· 
sadere ettikleri mallan, bu mesele sinin rüyeti zımnında avubt lsmatl 
halledilinceye kıı.dar mühafaza etme- ~evket Bey daimi sendik uyin kılın
ğe karar vermitlerdir. mış olduıundan mUIUs ztmmetlndı 

Rua ambarlarında vaziyetin tavaz- .ıacatı olanların uribl lllrun ferda
zuhuna intizaren milhalaza altına alı- sından itibarın yirmi gün zulında 
nan Türk tacirlerine ait emtia kıy- yani 4- il . 929 paul'Ull :1- 11-929 
meti 600,000 liril kadardır. Bu vazi- ıolt 6- il ·929 Ç&rfaıabı günleri ilet 
yet dolayısile tacirler Rusyaya mal ıa,ao doe 15,30 tı:aıbc ıeaed.atını 

Dün zahire borsalı idare meclW cöndermemektedir. bk Lltlb" ti ı 1ı: 
1 . h k TiCARET ODASINDA YENi ma em• ~ ıne tos ıa ve ı ıca -toplanarak bucday nümüne erı a -

kında •ukubulan ıikiyetleri tetkik et RAPORTÖRLER !arını kayıt ettirmelııt illn olunur. 
mittir. Bu içtimada zahire nümune- .lıtanbul Ticaret odası "vergiler, ltıanbul Aallye matıkemul birine( 

TRAMVAYDA KAVGA !erinin avuçla alınması maksada lrift kredi ve müde-.venat .. raportörlllfü- dcareı Dalretiadeıı; 
Gece, Yediktıleden cclen bir tram- görillmcmit ve çu..allarm alt lmmın- na Franaa Hukuk fakültesi riyaziyat Mahkemece lllnı iRa11nı bru 

vay içinde ön sahanlıkta durmak yü- dairi mtlların cinıini doğru olarak tea ıubelindan muun nbık İzmir Tica- ... rtıaa Klork i(uaı,aa efeadl,e 
zUnden müfteri Haçlk ile vatman pit için nümunelerin sondaj tara-ında ret oda11 kltibl umumlai İbrahim alt olan bir klQl!k daalr kua ile 
Mehmet kavca etınlıler, Haçik vat- almmaoı .. t:karr,~r ·etmittir. Bun~an Hak~, Galip Bah~yar beyin ilti~~- bır yıa mU• 1 2t/I0/9i9 ıalı Jllııu 
roanı ve kavcaya müdahale eden mil .onra bu tun n~uncler bu tekilde le münhal_ ~~lan ticaret raportörlü- tut 10.00 da lrullt odllecclfnd• 
fettiJ mua..ini Cemil beyi dövmü• ve olması mecburıdır. fUne Darülfunun mesunlarından Hak taltp olanllJ1fl ynmö ,. .. kurda fi. 
yaralamıştır. kı Nezihi beyler tayin edilmitlerdlr. 

edilmek üzre Slhhat yurduna yatml- Yeni raportöder bugün vazifelerine tanbulda Marpuççulardı Koban Ha-
iNTIHARA TEŞEBBÜS ltuf, şoför de yakalanmqtır. bqlayacaklardır. nında hazır bulunmalan illn olıınut 

Beyoğlunda Venedik sokatında Ka hli • • 
marya apa~nmda_o~ran 18 yaıı~ BEŞYOZ LIRALIK BANKANO- Hay\'anatı e ye sergısı 
da Boğos ısmınde hır,.. kız kardeıı TUN MACERASI 

No~içenin e_vde_n kaç~~mdan müte- Zayi oldutu teıpit edilen beı yüı 25 Teşrinievvel 929 Cuma JİİRİİ Dolmabahçede eski hasa-
esaıren tenturdiyot ıçmıt. hutar.oye liralık bir varakai naktiyenin unayi hır! rd 

1 
caktır 

kaldırılıruıtır. bankasına verilmek iatenlrken yaka- a a açı a • . . • 
SULTAN AHMETTE iKi OTO- !andığını yumııtık. YaptıtımıE tah- . ~aydiikabul 21 Teşnnıevvel Pazartes1 ak1amma kadar ser 

MOBiL ÇARPIŞTI BiR YARALI kikata nazaran hadişe ıudur: g!!.:.ı.!.y.::.e::.n=n=d::.e::.:;__ ____________________ _ 

VAR Bundan epi bir müddet eve! Mür- E k 1 • d • l"I• d 
Dün öğleden sonra Sirkeci istika- teza isminde bir dolandırıcı İstelyo y a u~ın ınuuur u nnuen: 

metinden giden şoför Salibin idare- namında bir rumun altı bin lirasını 
sindeki otomobil Gülhanc parkı ö- dolandırmış ve bu dolandıncıhk vak Şehremininde Gurabayı müslimin hastanesinin ameliyatha· 
nüne geldiği zaman Sultan Ahmctten asına vaz'iyet eden zabıta dolandırı- nesinin tamiratı 5 teşrinievvel 929 tarihinden 6 teşrinisani 929 
inmt:kte olan şoför Ziyanın otomobi- lan paraların numaralarını icap eô~n . rf rı k". 
Ele kar~ılaşmış ve iki otomobil çar- yerlere ve bu meyanda Sanayi ban- tarihine kadar bır ay müddetle ve kapalı za usu ı e mev il mü• 
pışmıştır. Müsademe neticesinde, Pa- kasına da vermiştir. Bu defa bu aih nakasaya va~edilmiştir. Talip olan mühendi~ ve mimar mütea· 
ris tıp fakülte.i talebesinden olup ho- bin lira meyanında olan mcıkUr beş hhitlerin şartname proje ve mükavelenameyi almak üzre heı 
rayı seyahat verjil vapuru ile dün ş•- yüz liralığı Sanayi bankasına vernı~k gün İstanbul Evkaf Mürüriyetinde inşaat ve tamirat Müdür 
hrimize gelerek gezmek üz .. Ayaso- isteyen Mürteza bu sureti~ yakalan- muavinli~ine ve yevmü ihale olan 6 teşrinisani 929 da saat on-
fya camiine gitmekte olan ve şof,,, mıf ve hakkındaki tahkikat polis mü - İ 
Salibin otomobil i~inde bulunan mat- dirlyetince ikmal edilerek Adliyeye beşte kapalr zarflarını stant.mi Evkaf Müdürlüğü idare eneli• 
,...azel Jermin yaralanmış ve tedavi verllmiftir. menine tevdi eylemeleri ilan olunur. 



MiLLiYET ÇARSAMB.~ 16 TEŞRi: ·tr.VEL 1929 

AS!lN UMDESI "Md.LfvlT. TD 
16 T~rtnievel 19!9 

BUGGı'\KÜ HAVA 

lanmıt ve Mr Macdonald bir nutuk 
ind ederek; lisanlan ayni olan bu iki 
bilkilraetin tegrii tetkilitırun da bir

Son içtima 
birinin ayni oldugunu söyledikten eon (Birinci sahifeden mabat) 
ra ~erika ile lı_ıgiltere ara.aında o- mlt bulunuyordu. 
lup biten ıcylenn batka milletlerin Esasen Yunan bUkUınetinin de 29 
-!eybin_?e olmadıitmı da ılive etınl§- Ağustos 1929 muhtırasında ayni ar
tu. Dıger _taraf~~ Japonyada da- zuyu izhar ve Yun&n delegasyonu-1 

Diln hararet azami 18 ugart 14 ~ olmak uzr~ bütün mille.tler Ame- nun ayni noktai r.azarı evvelce komi-
derece idL Iluguo riizglr poyrazdan rikanın da ııtırak edeceitı Londra syonda müdafaa etmiş olduğu malum 
esecek. hava kapalı ve yağmur mub- babrı teılibat konferanıına davet o- dılr. 
temel. Dün yağan yağmurun miktarı lunmuşlardır:. . . . Komi.yonun kddroau tam olmadı-
45 milimetredir. Bu. t~zahura~ cihan tarihınde .ga- ğma ıı:öre teklif ettiiim sureti tesvi-

ı..;:::..,:~::::.;;.:.:.::::;~-----·_. yet mühim bı_r 11yıı:ıt İnkıl~ba d~lalet yelerin ittibatla kabulu lüzumunu tek 

FELEK eden pek barız aitim teşkil edıyor. !ilimi yaparken ileri ıürm\lştür. İade 
Bütün bunlar bize anlatıl;'or. ki cihan- b.:.kkındaki teklifim bizim için bayati 
da bır ~n~lo-Sakson hakınuyet ve ya olan ve şimdiye !radar filen icra edi
tahak~u va~ ~akat •'!raamda un~t lememif bulunan bu mükellefiyeti NEYl MEŞHUR? 
myalım ki bu ıki devletın bırleımesı kat'i tekilde teminata raptedeçek ma 

ILLIYETIN EGLE CELERI 

Tekirdağı karpuzundan hı· 
tun, her ıey bir memleketin töh 
retir.i teyit eder. Eğer sorarlar-

aleyhinde her ilı:i taraftada büyük bir biyette idi. 
~ubalifet cereyanı devam etmekte- Bu teklif Yunan heyetince bili iti- Bu gilnkQ yeni Dftnkil bllmecemlzln 
dir. raz kabul edilmif olaaydı etabli me- bilmecemiz halledllmlf şekli 

sa: seleainde La Haye Divani adaletinin SOLDAN SAGA: YUKARDAN AŞAGI; 
- Istanbulun nesi meıhur- Dünyaya hayret istişari reyi daireainde bir karar itti- ı - Hörmet etme (7) 

dur? Hiç tereddüt etmeden: hazmı kabul edecektim. Maalesef um 1 - Şuurlu zekivet (7) 2 - Mükemmel (3) Boyun aksi 
- Durup dinlenmiyen yağ- Veren İnkılabımız duğum netice tahakkuk etmedi. Tek- 2 - Göz rengi (3) Azanuzdan bi- (2) 

murları! liflerim üzerinde ittihat temini im- ri (2) Nida (2) 3 - Sabır (8) 

T ASANIN SEBEBll (B" · . h"f d ,__ ) kansız olduğu tebeyun etti. 3 _ Kadm papıu: (6) Kırmuı (2) 4 - Göstermek (4) 
ırıncı sa ı e en ma,,.,,t Bu tcrait altında iade meselesin- 4 _ K külah (?) 5 - Yerden biten 

Yapılan bir istatistiğe göre okumak, yumak bilmiyen y,..ıılar de Yunan heyetinin igtiraki olmadan 
5 

S ~ İ . tatlı (3) 
lstanhulda iki sene zarfında kısa bir müddet zarfında okuma ve ekaeriyetle verilecek bir kararın da - ?. gun (3) sun (S) 6 - Kalbur ( 4) Karıunı doyur "em· 
1000 den fazla tüccar ticareti yazmayı öğrenmitlerdiz. B~ eıki ııaı:- bir lriymeti kalmıyordu. Diğer taraf- 6 - Çıgneme (4) Dost (3) ri ba.ıır" (2) 
terkederek piyasadan çekilmif. felerin yıkılm21ı.mcmleketımizi yenı tan diğer me•elel~. üçüncü aza işe 7 - D~ha f~ (S) 7 _Anut (6) 
B k rde Is b : ufuklara ve yenı yollara sevkedıyor baflamadan eve! bitırmek doj!ru ol- 8 - Bır yeDUf ~) 8 _ Havada uçan (6) 

at a ye.. o • U lf .1;1Z'81 U- ve hakiki bir inkılap teıkil ediy~. mıyacaktı. il - Zaman (2) El çırpma (5) g - Yazı yazılan tey (5) Nota (2) 
ıadıya munakqa ve mutaleayı Fakat bu inkılip ıulbpervuanedir. Bu noktayı takdir ~en reiaimlıı: 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii;i;;;;i;;;;;;;;;;ii;i;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;i 
hattı\ enditeyi mucip olur, bizde Bu bizin, sulh doıtlarmın ıevcliii in- M. Holatatd celseleri i!loriye talik et- Harik, hayat, kaza ve otomr>:ııl sigortaları:ıızı il 
de Ticaret odası bu itten dolayı kıJi~larda~dır. Ç_üJ1k!i in~nların e~ meğe kara~ v~~ij!ini !e~llğ ~ 11!· Oalatada ünyon hanında kAlıı -Onyon Bigort.a. kumpany.ı~ına 

k t l aktad )ikin büyük neft ve faıdeaıne hizmet edı- dal ve ba11retinin yenı bır nıtanesı-
ço • aaa anm . ır ! . • ae- yor. Beteri yetin tarihinde yeıı:ane o- ni cöateren M. Holatatd ile faaliyet pyatınnız. 
~bı lstanbul :'~rehnın ı~aıne lan bu au~~~r ve parlak ~~P ve kiyaaetine yakından tabit olduğu- Türldyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 
tı kayguıu degil, Oda vandat.. tan bunun ıçın ııze bahsetmek ıstıyo- mil% M. Rivaa cenaplarına iglerin hak 
nm azalma1tdır. Temıil ettili rum. İtte bucün bizim 1 'saiyatınu, ve adle muvafık bir surette itmamı o N y o N 
tüccarları da bir oda ancak böy Iatanbul Darülfünununun ve Türk uğrundaki yorulmak bilmeyen gay-
le d .. - .. ı milletinin hissiyatı aynen budur. retlerinden dolayı teıekkürlerimizi 

Utunur • Siz sulh mürıitlerini, Darülfünun takdim etmeği kendime borç bildim. 
UÇMUŞLAR! namına selamlamak ve insaniyetin te GAYRI MOBADILLERE ;Kumpıınyamııa bir kere uğramadan Blgorb yaptırmayınız. 

Londradan gelen bir telgraf rakki ve saadetine matuf olan mukad TEVZiAT "~~~~~~~'.!T~e~le~fo~n~:_B~eyyo~ğ~l~u~-:2200~2~~~~~~~~ 
J ngilizlerin R ı 01 isimli balonu des. vazife~de en büyü.k m:ı".affak_ı• Gayri mübadill~r ~ev~iat komisyo- ! 

700 000 ı.: •. h d 'lk yeti temeruu etmek beıum ıçm bir nu tarafından yeru bır liste hazırlan- Tı·caret 1·şıerı· umum mu··dur·· ıu·· ın;nden 
nun _ ! ,...ı uzurun ~ ! zevk teıkil eder.>. mıştır. Cumaerteai gününden itibaren o" : 
tecnıbesı yapılmıı. Hazan bızun Neşet Ömer beyden aonra Beynel- 42 emlak sahibine istibkaklan nispe- Sigorta şirketlerinin tefdş ve mürakabesi hakkindaki 25 haziran 
borsa aleminde de balon uçu- milel ıulh kongreai reisi Belçika ayan tinde para tevzi edilecektir. 927 tarihli kanun hükümlerine ğöre yangın, Nakliyat sigorta işle· 
nırlıır ama böyle de "il gizli u- meclio.i ikinci reisi M. Lafontain mu- riyle çalı<mak ;;.,re te 0 ci1 edilml' olan (La konkort sigorta şirketi) 
ruru ı ' kabeleten bir nutuk irat ederek de- Devredilecek ihtira • - 0 

• 

" r ar. mittir ki: beratı bu kere mliracaat ederek şirketin Türkly~ umum vekllllğine ~lrket 
KARA BJTTI 1 - Iatanbul'da bir kaç saat dene- namına yangın, nakliyat sigorta işleriyle i~tigal eylemek ve bu 

Dün saat 4 raddeleriude Bahçe cek kadar kıaa müddeti ikametimizde •Alkol F.ılli bill mayi kılmığa 
kapı tarafından geçerken orala- cerek bize gösterilen samimi biso.iyat mahsus ameliye. hakkında onbeş işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddea-

d . h I" ld""" . h I ve g-erek sulh haklmula izhar edilen ıene mnddetle Sıınayi müdidyetın. aleyh ve üçuncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzre Apti Vehbi 

- dan•h 
Pırı• hayırını_ mu av' er 9 k"ımhk ~emsm•n sözlü, şarkılı ,.e ıısl 
filminın ırseıı muna•ebeıil• B 0 Y 0 K G A LA MÜSAMER aııııl 
Bu ıuvarede R AKEL MELi.ER dahi ıon Paris farkılan tag 
ed:cektir. 
ltfiveten: ~özlü dıinya hav1<füi filmi Foks Jurnal . Jçlıl 
Yerlerin evvelden tedarıki rica olunur. Bn ~ala müsaınere!l 
flıılar uir y;ilnkü fi.atlardan fazla dej!"ildir. . ase· 
Hamiş: MORIS ŞÖVAl.YJ: fılminin umumi repetl•yonu ınün 

betile hu gun ELHAMR A da ınadneler olmayıcakrır. 

Opera Sinemasında .. 
Vilma Banki nin nıükenııııel temslı 

SEHER VAKTi 
filminin ve söılü ve tartılı duetocınn muufferiyetl devam eınıek~ 

OPERA SINEt'VIASINDA ARTiST MUSABA.KASI YOJC1 
mamafih meşhur yıldız VlLMA BANKl nln SEHER V AKTI fılıııl'" 
de 20000 perestişklnn reyini kazınmışrır. rJl1 

Bu münasebetle OPERA SINEMASI müdiriyed bu ıne1ıı[)S 
göstereceği, ve RONALO !<OLMAN, JOHN BARİMOR, Dt~.rrı' 
FAIRBANKS, ÇARLI ÇAPLIN, NORı'VIA TA~IAÇ. LlLI Dj\JW~ 
SU7J VERNON gibi muazzam san'atklrlınn ıemsU edecekleri j(ı1 
ve sözlü filimlerln hepsi VlLMA BANKl nln temılll SEHER V/t 
filmi kadar kııvvetll 

" EDDABDO BIANK nn enız a ıne ge ıgını ve a temayülattan ~k müteba1111111%. Bü- Be"! tavin eyledlı>ıni bildirmiş ve lılzım gelen kaı<ıtJarı vermiştir. km b al t d k ..1 ka den 24 ıe,rinievel 927 tarib ve 653 ı ı ı;• ı; 
am .• ~ır. m .. a .~rtı"~ r tün mede~ alemin anlıyabileceii ye- Keyfiyet tetkik edilerek muvahk görülmüş olmakla ll!n olunur. ile methur Arjantin orkuıruı dün akşam 

tıya geçtıgmı gornıutlerdır. Be nı barflen kabul etınelde sizlerde me- nümero tıhnndı bir lbılra beran 1•· ~ ı d 
lediye memurlan tabiatin bu i- deni devletler arasına girdini&. Bu ılhsal kılııım11nr. Bu kere mezkdr ~~ ~~ ~ ~ pera sıneınasın a 
tirıe karşı eı oğuıturmaktan bat suretle oütün medeni dünya ile ola- beraı furuht ve ya ıcara verileceğin· Romatızma ağrıları ~ 
k b. I rd cak temaslarınızı kolaylaıtırmıı ola- d 1-' ı rı·car na ıaı· " " ır şey yapamamıt a iT. Va cakııınuı. Bu inkılibın bu kadar gü- en , •• ruına ve ya s ı ıp ~ • 
kıa Emanet lat için kar makina rültusüa ve ıeasiz oluıu sizin çok a.ı olan zevııııı lsıanbulda Yeni Postane aıbk hiasediln>iyecek, çünkl lbtlkanı demden ~ billf 
1 arkuında Aşır Efendi ldltilphıınesl mütevellit romatizma ağnlan için en müessir ~ parlak bir eurette icrayı ahenğe başlımışnr. Salonu blnCI ıJJ 
arı ve kamyonlan pey edi, 1500 bir zamanda diğer medeni milletler ttdblr olıın ~ dolduran ıemllf&]<tran dünyanın en muktedir ıolo mugannıY~...ıı 

amele ted~rik elti fakat bütün derec.:ııinde acri bir aurette teali ede- sokağında Türkiye Hanında 18 
• 2'l QANS L•Nı AN beraber 14 vlrtüozdan terekküp eden bu maruf orkestranın buy-

bun1ar kıt içiı.di~' halbuki biz ceğınizi ve mede_niye?n sırlarına va- numeroda mukim vekili lsıok Efen- SL 1 M ~~ • bir meharetle rı_ ldı&ı çok mües"slr ve rubnevaa ıangolan ve IJ)9lodl" 
yazd B' f ~ h 'k& kıf olacai!Jruzı gostenr. diye müracaat eylemeleri llAn olunur. ~ • a 

. ayrz. ır u • 
1 ye: M. Mac Donald M. Hoover araaın-1.!!!lııiıı••••İıllll••••••!: istimal ediniz!.. Her ye:Je im med!t ve sürekli bir aııreııe alkışlanmıştır. 

Bır yelkenli gemi seyahat e- da vukua gelen mülakatlar dolayısile SATILIR. . Nümcrolo mevkiler her gün aaıılmaktadır. 
derken kaptanı ölmüt. Y olculn buıı:ün bir Franaız muharririnin ma- Doktor 
arasında gemi idaresini bilir bir kale&ini okudum. Onda sulh emelinin 11!!1-----lllll!!l!llmGllllllllllll~~lllll! ~fili[] İl~ • 
adam arann,Iar hiri.t· 1Sakal yüz sene meselesi olduiu ya- Celal Rasim 

B ' I ~:.__,_ ,._ zıhyordu. Halbuki memleketinizde ALKAZAR A k p t 1 
.-. • en y~~ ........... .._ yapılan inkılap ve sulh hakkında gös n ara o s as mınm ıdareaını tevdı etmitler. terilen aamimi aıruıa cöstermiıtir ki Bahrtue haıtaneıiı c11dıue Bu akşam 

Bir müddet seferden aonra re- emellerimiz ne bir hayaldir ve ne de oe zilhreolge miltehauı&l Sinemasında 
mi çatrr çatır luaraya dütmÜf. yapılması gay~ mllırikün bir feydir. • -Kadın·. Erkek-
Hem k t k 1 M. Lofontaın bundan aonra mera. 

en. ap ~na Of, mut ar: leketimiıde gördü"'' hü&nü kabulden 
BI h herif i hani 5

M Cilt, fren ... , bela"'"'klu .... 
-. !"e aın • - memnuniyetle babıetmit ve eon söz •' ~ .. M .,. 

ClhlDlD en bUyiik fUınl olan 

YOLG1 M18l&MLABI ı~ı ... ılıkten anlardm? Neden olarak tunları söylemiıtir: ve idrar yolu bastalıklannı 
karaya dü9tün? -•Türk Darülfünununun medeni eıı emniyetli ııauller ve en Büyük muvaffıkiyetle denm 

- Ayol 1 demit ben ve sulba ait meaaide ön ayak olması elverl,U tartlarla tedavi eder. etmektedir. • 
yım? K~· deniz İ>itti. ~ yapa- ~~t~:.~dedir ve bizler için iyi bir ali- Adres ı Beyoğlu, Mis sokak Her gün 4,~ matinesinde ve 

Belediye ne yapsm? Kara bi- Ziyafetten sonra kendiaile konu- No 11 telelon Beyoğlu 730 her akşamlan 12 kişilik Ruı hey'etl 
tene 1 pn bir mubarririmize Hollanda mü- gün saat 8-1 O 14-20 muğınnlyesi tarafından Rus şar-
________ ....;F:..:;E:,:L~E:::=K:._ measili M. Hfıgenbolı: 'ıı izahatta bu- ill•••••••••••• kılan sıiylenmektcdir. 1 

ıı.,~ lunmuştur: Zayi - Fatih şubeslndeıı 16978 •Iİııir.;..fm•••••••-
nılBPIRlr llÖH/ııkası -Türkiye'de büyük bir hüınü ka- numerosunda mukayyet pederim Bin· DBILLll 

bul gördük. Bundan çok mütebasaı-

Amen' k a seyah ~t sız. Cuma günü hareket etmemiz mub başı Adil beyden muhasses maaş ıo 
• a. l temeldir. Buradan ıurasile Sofya, Bil- ctizdanı ile heraıı ve mührümle nü- f \\V JIE 

•. 22 inci haftanın 4 üncülüiünü Da- kreş ve Belgrada gid...:eğiz. Türk Da fuı tezkeremi zayi ettim. Yenileri j H T f R A $ 
runafaka Liıeainden 255 Kanal Bey rülfünunu çok mükemmel bulduk. alınacağından htikmü olmadığı J!An 
luwuunııtı. Bu yazı ıudur: Türkiye bir iktıaat ve raf ah memleke olunur. Küçükpazar Hoca Hayret- FiLMiNDE 

lqiltere 8&1 vekili ve ıın:.~le fır.. tidir.> 
kaaı reisi Mr. Macdonald Amerikada Heyet aıaai dün sabah Topk.apı tin mahallesinde 4 numero/u ha
çok büyük bir merasimle karşılandı. sarayını, müzeleri, Dolmababçe sara- nede müteveffa Binbaşı Adil bey 
Amerika reiııi Cumhuru Mr. Hoover y!rlr ve Ayasofya, Sultan Ahmet ca- mahdumu KEMALETTiN. 
in !>u yeni misafirine cösterdiği mi- miıerini ziyaret etmişler ve gece vi
aaf ırperverlik cidden zikre pyandır. liyet konağında .Muhiddin B. tarafın 
Bu iki büyük hükumet recülü siyasi- dan şereflerine verilen ıuvarede ha
li. ar~sında. vuku bulan miiUkatlar .ur bulunmuşlardır. 
Jı!ç ıupheaız he~ hüki\metin büyük Suvare çok mUkemmel olınuş ve 
bir merakla takıp ettiği ehemmiyetli ıece geç vakte kadar devanı etmiştir. 
müzakerelerdir. Bu müzakerelerde Misafirlerimiz bugün Süleymaniye 
Jalın~.z,. Am.erika ve İngilterenin de- camiini, Evkaf müzesini, Kariye ca
l!J butün cihanın mukadderatlle mü- miini gezecekler ve arzu edenler & 
hım meaeleleri görii§tüler. yip ve Edirne kapıya kadar gidecek-

Mr. Macdonald Amerilnt aeyaha- !erdir. Öğleden sonra Boğazicinde 
tine ?kdritJ umen tüpb..U Amerika bir gezinti yapacaklar ve şereOerine 
meclisi meb'uaarunm tatil devreoıl idi. Türkiye matbuat cemiyeti reisi Mab
Jl'.~kat 90n günlerde haber aldıimma mut B. tarafından Perapalas'da bir 

ore fevkalide olarak bu meclia t zi afet -.erllecektir. 

Sınama ve Tiyatro Alemi 
Yarın çıkıyor 

Sinema hlklyeleri, telrlka
lar, tablolar ve daha bir çok 
kıymetli yazılar, resimler. 24 
sahife 10 kuruf. 

Zayi: lstanbul lisesi beşinci 
sınıftan aldığım tasdiknameyi 
zayi eyledim. Yell.İii çıkarılaca

ndan hükmü oktur. Tahir 

lstanbul birinci tlcareı mahke-
mesinden: 

Istanbulda Kara köyde 318 nu
merolu mağazada kundura tlcaretile 
müşteğll iken lilnı iflasına karar 
verilen Moiz Alfandarl efendinin 
muamel.l.ıı lfllsiyesinln ıedviri zım

nında daimi sendik intihap olunmak 
üzere esbabı matlubun 30· I0-929 
tarihine müsadif Çarşamba gUnll sa
at 13,30 dan 15.30 kadar mahkeme 
de müteşekkil ınasa hey'edne müra
caaı e lemeleri Ilın olunur, 

ı•ı.".ıelek sinemasınd Rejisörü: ERTUCRUL MUHSİN 
Cidden berkesin görmesi ltzımgelen bu ilk m!W 

ve muazzam film 

Bugünden itibaren 
Ayasofyada Şehzadebaşında 

ALEMDAR HİLAL 
sinem.ılannda birslen gösterllmege başlanacakur. 

izdihama mahal kalmamak üzre lüden oyun wıtlerinılı 
teşrif edilmesi 

gündüz 2 ve 4,1 12 da gece 
2,1 '2 ve !S ,, 

1 

lslan~ul ~ı~~al ıııü~ürıoınn~en: ~ 1 Ettibba odaları kayt ücretlerile aylık taksitlerin oda bttf 
idaresı işe başladıktan sonra alınacağı ve 18 Teşrinievvel ~ 

:\fart Astor ve Jilhcrt Roland yalnız intihap yapılacağı ilan olunur. ~ 

~l~t~~~~i~de.GÜLü Devlet ~emir yolları ve limanları uıııuıııi i~aresio~ 
A moldi Zirkin orkestrası 13 - 10 - 29 tarihinde yapılması mukarrer 60000 M 3 ~ıi' 

filmin iraesinde ve ezcümle 1 . münakasası 21 - 10 - 29 pazartesi saat 10,30 da icra edilece ~ 
Zarflar mezkur günde saat ona kadar kabul edile'~ 

aktörün dans ettikleri tanğo Şartnameye merbOt mukavele projesinde gösteril en tesliJJl ~ 
ile teneffüs ve iki kısımlık deti 31 Mayıs 930 tarihine kadar temdit edilmiştir. M~ 
oml.k filminin iraesi esn.sınd şartnamelerinde açık kalan fiat silsilesini öğrenmek içiJI # 
icrayı ahenk edecekdr. lerin Maliye ve muhasebe işleri reisliğine ve ya maJzerflt 

resine müracaatları ilin olunur. 

hafı gövdeden ayrılanları sey- şey! Biz bütün dünyanın ay- nokta: Aailer henüz şehirle şma geleceği anladı da burala- hiç olmazsa 
rediyodar mı? Yoksa ııadece dmlanmasını, Tilrk yıldızının mi çarpışıyorlar, yoksa bir kıs- ra sokulamadı galiba. Belki de çalışıyoruz. 

"Mllll11rt ,, f n edebi t!(rilıası : tl8 

• milletin arasına aoktuklan kun- yeniden parlamasını istiyoruz. mı da Bolu'daki, Adapazar'- ıimdi bir yerde vurulmuştur vo §ey ne var?. . .-
dağı fitilleyip savıı§tular mı?. Yoksa bir Gavur İmamı, onun daki asilerle birleşip Anzavur it gibi can çekişiyordur. Bun- Bir saat sof11' fil 
Tahmin ederim ki savuşmuş- kışkırttığı bir hiyanet alirüaü- kuvvetlerine yardım için gitti- ıar kuvvet kartmnda köpeğe Gücümüz kınlıyor JJJll .,1 
lardır. Onlar için yapılacak bir nti yere vumıakta ne var iri?. 1er mi? •• Şehri tamamen ken- dönen, zayıflar önünde de ej- Satrlmışların sokak ~ 

Ef#Jaı hzel tek iş vardı o da oldu. Her hal- Bir saat sonra ..• di hiikiimleri altına almış bile derhaya bcmzeyen imansızlar- Ömer, daha bir kaç rı_: .. ,,.~ 
~ de ceplerini doldurınu§lardır. Hiç bir yerde artık tüfek pat- olsalar ne ehemmiyeti var ki? dır. delikanlısı Hediye baCJJ,,_.,; 

AŞK GÜNE 1 
Artık durup ta ne yapacaklar? Jamıyor. İki. taraf ta dinlenme- Yerın gene gelir, gene Türk 2 saat sonra ... hizasını tutmuşlar oradall ~ 

'avanaklar da i§in böyle olmaya-, kadar yanar ne yapalım. Top- Ah şu kadını bir görsem de: ye çekildi galiba. Ah şu yan- bayrağını kaleye dikeriz. At~şin içındeyiz. Kurı,,unlar ediyorlar. Fakat çok .Yer (JIY 
cağına in.aııımşlardır ya ifte: rak yerinde duruyor ya. Topa. - Al. . sana 1. gın bir sönseydi. Şehir kim bi- Bir saat sonra. . . sağdan soldan vız vız geçip gi- kurşun pek azaldı galı~~ ;I' 

- Hem ümit <lünyası, hem ğın tapusu bizde oldukça diyip yüzüne ağız dolusu bal- lir nereye kadar yanacak?.. Si.lih sesleri ve .. gürültüler diyor. Hiç korkmuyorum! tar on bizimkiler beş bl 
de ı:e talan edebilirsek kardır ..• klrk sene de geçse gene gam atsam! Ona daraiacı: ia- Şa/akta ...• yakmlaıııyor. Bizim mahalle Dört saat sonra .. mıyorlar! 

11
!1' 

Dıye çapula çıkmışlardır. Fa- yaparız. Buna hayflanma ha- ter ama ben ba kadannı yapa- Çat •. Çut. Gene ateş yer yer daha yeni ate§e girecek. Ah.. Kur~un azaldı. Uzaktan İbiş Yanm ı;aat ıJ 
kat yağma yok •• Dedik hemşe- nımcığım. bilirim. bqladL Bir tüfek te bana veren olsa. on-ı ınun sesi geliyor: Durmuş: • 
ri.Türkün çöpü bi.le kalmaz sen- Benim hayflandığım yoka- Yarım saat sonra.. Güneş doğarken ... Vallahi bir köşeyi de ben tu- j - Çocuklar ben yaralandım - Yürüyün arkadaşla!· jJI'.' 
del ma yazık. Gece. Artık göz gözü gör- Bir muharebe yeri de ancak tar, ne yapabilirsem o kadarını ha gayret! dedi. Müdafaadan hücurfl11 'g11"~ 

· • • · • • • · • • • Dava kazanılsın da hiç ev müyor. Silah ıesleri de azaldı. bu kadar gürültülü olabilir. yapanın. Benim cannn Hasa- 1 saat sonra. . tı, galiba kurşunları ıarP 
.Bu yangın fena; sönmüyor, kalmasın! Evler ölüp giden- Ne oldu ne bitti? Bilmiyoru;ı;. Makineli tüfeğe, bombaya ben- runkinden daha tatlı değil ya?. Arif beylerin Aydın da vu-\bittil . rıt' · 

gıtti~çe artıy~ • Gök yüzünde lerden daha kıymetli değil ya?. Netice bu karartı durulduğu z~r bir şeyler de patlıyor. Ah •• Hiç bir şey yapamas'1?1 yara- ruldu .. İs~a~ ağa ölmüş. Yara- .. .. .. !.s d~kıks 5Sif. il"" 
mavı, bey~ 11y~ yer kalmadı. Bunu ben de böyle düşünu- ve günet tekrar ~~ğduğu za- ~r k~layını bulsam da şehr~ lananlan da k~l~ıp bır kena· lılar yımııyı buldu. _ Goz gozu. !\'omıuyor. JJJ')r 
Durınut dıyor ki: yorum ama gene ne de olsa man alınacak. Ya ıyı, ya kötü. gıdebılsem. Ne oluyor? Hangı ra çekemez mıyım? Yarım saat daha .. guşmadır gıdıyor. Baka 

- Erkekler aailerle çarpıt- Tilrk malı. Ben: taraf kazanıyor? Yangından Hele şu Yırtmaç oğlu da Yaralıları Süleyman ağanın olacak! . rtle. · 
maktan baş almuyorlar ki, yan. . • . .. . . . . . • . .. . .. . . • - Kötü olamaz... çıkanlar ne oldu? • Sokaklar karşıma çıkarsa. Elime taş mı bahçesinde topluyoruz. Sargıj1 Sanıyele vel" 
gına baksınlar. Kadınlar çaba- Gavur ~marnla Feleknaz ha- diyorum. Sabahı olmıyan geçe ne halde? Belki kadın, ve ço- kiremit mi, ne geçerse kaldırır bezi, .doktor, ilaç hiç bir şey . Yukarı başta bir kaç e 
layıp duruyoclar ama, ne de ol- nnnefendı ne ilemdeler aceba?. yoktur. Bu gece de geçecektir. eukların çoğu köylere ~ekil- bqına vururum. Irz düşman; yok kı?. Yatak çarşaflarını dılerl 
'l8 önüne geçemezler. Yanaca2;ı Bu yangını; kamı c1eşilen ve Hem yalnız bumu?. Bu hiç.bir miştir. Sonra bilmediğimiz bir herif dün akşam gelecekti. Ba- yırtıp yırtıp yaralara bağlıyor) .......•....... · · ·siA 
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MiLLiYET (ARŞ:\:\IBA 16 fEŞRINIEVEL 1929 

"' 'or\7 <'Ç\·a11111 lıalis l\Iorina llahğı 
l>asnıalislılti alcı11si1n11ıl 111ark.a , ' BALIK YAGI 

G.ıyet taze olarak gelıniştir: kiloluk şişe JOO yarın1 kiloluk şjşe 6~kuruştur. f!ASAN ECZA DFPOSU toptancılara büyük tenzilat 

Pa!'fü.nı Pudra:. ·· 

MflSK RUj 
VL · ·-" 

GÜZELLİK KR~'f 
~ ·~ 

Basııca tlcarethanelerda satılır. • 

. Piyanko tehiri 
fülalia~nıer lslan~nl nıerkezin~en: 
Hilaliahmer sanat evi 

?~ya piyankosunun ke
~ıdesi t~ Teşrinisani 929 
~inetehiredilmiştir. 
~.~~let ~eıniryolları ve limanları uınnnıi i~aresin~en: 

aıı ~~~~ri - Sivas ve Turha~. - Sivas hatlarına 100,000 adet ah
l'Vı:iLıa~rs kapalı zarfla munakasaya konulmuştur. 

)e111ct b:sa 6 11;929 Çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
Miinak llııryollan Idaresinde raptla~aktır. 

·at t, . asaya iştirak edeceklenn teklif mektuplarını ve muvak 
~~ k~~ın~tıarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 

't;ıli llline vermeleri lazımdır. 
all;ı .Ple_r ıniinakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde Anka
as~ •11 alıye ve muhasebe işleri reisliğinden, Istanbulda Haydar 
~zasından tedarik edebilirler. 

~~ıeı Demir Jalları ve limanları nınuıni i~aresin~en 
M.tagıda yazılı eşya aleni müzayedeye vaz edilmiştir. 

~kta ~Yede 17 Teşrinievel 929 perşembe günü saat on dört bu 
'tar · ~mağazasında icra kılınacaktır. 

~ıkd~Plerın yevmi mezkilrda müracaatlan ilan olunur. 
~~2o r Vahidi kıyası Malzemenin ismi 

8 Adet Çimento çuvalı 
1720 A?et Drezin için bandaj kauçuk 

71 8 I<:ı!o Hurda lastik oto lastiği 
~o3 I<:~ıo Eski lastik şofaj hortumu 
sa 1 I<:~ıo « « çizme 

2 I<:ııo « « oto iç ve dış 
3 Adet Çadır dört köşe 

1"3 l Adet « araba örtüsü 
12, kilo « hurda bez 
s~ k~ıo (( (( pçavra 

aı0 kıto Hurda bataniye 
ıı15 A?et " « 
~Ss ~~lo Kö:ıne ip halat 
481 <ılo Keten « 30 m/m 

4 Riıo " « 20 m/m 
ıs l<:ılo « « 23 m/m 

'22 l<:ito « « 25 m /m 
h kilo « « 38 m/ m 
3o I<!to « (( 27 m/m 
72 l<ılo Huda ip 

244 l<:ııo " « 
69 J(iJo Köhne yün 
3 ~det Ot minder ve yastık 

det Araba örtüsü 

~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;~ 

1 
.. 8 •vıarıncs.n ltlb&r'ı9ft •Ott9ft k .. 11~ c:amanı 

Ve neşvU nlJm&eı eenaetnde letımal edllen ve 
--- •m .. ıeıa bir uneyru aıdaı oı&n"' ---

FOSFATİN 
8~ FALİER 

l'eıllna 
>'a.vruıa • temtn edlllr,. f'oafattn Fallar 
&de141 ''n YUzıerlne tazellk ve penbalik 
~ a l<u r • ~ııa.,. • vveı •er r . ve onları ıı4rbel~ 

J 

, !1~ıeı Demir Jolları ie liıııaüları ııınuını illaresiôlleo: 
ı,.. o 9(:9 t ·ı . . 
~ecekıe . ar, ıınden ııılitıbar içme katarlarınm seyrisefer et 
~"? n ve 9 10 N . Ad . 'l<' l<'v k ' o. ıı apazar katarlarının da ıçme nam 

a ku etıı1, ;1".:ekleri muhterem ahaliye ilfın olunur. 

lstan~nl vilaJeti sı~~at ve i~tiınai ınuaveüet ınü~üriJetin~en: 
Tababet ve şuabatı sanatldrının tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun 1.J. üncü maddesi 

mucibince tesis edilecek etıbba odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı az'bl intiha
batı teşrinievelin l 8 inci cuma günü saat on üçte Darülfünun kon[rans salonunda içra olunacaktır. 
Kanunun 15 nci maddesi Türkiyede icrayı sanat selAhiyctini haiz serbest veya memur bilumum ctib
banın ( Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dahil olması mecburi olduğu \ e etihba odaları 
nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelerek rey vermesi icabedcr. 
Mahalli intihapta ikamet etmeyen veya mazere•j sebebile isbatı vücut edemeyen zevat imzalarile 
musaddak ve ayn bir zarf içinde konmuş ve kapanmış rey pasolarını bir mektup derunindr · ayni 
günde ve intihap reylnde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben gönderilmesi musarrah.ır. Talip 
diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olan 18 teşrinievel 929 wma günü saat onuçte Beyazıtta 
Darülfünun konfrans salonuna teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

BÜY~'K TAYYARE PiYANGOSU 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ SANI 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Bahçe kapıda ~. ~-~ Avrıca : 

. 20,000 
Ertuğrul mağazasından: 

B A Z 1 D A I R E• L E R D E 

15,000 
12,000 

TASFiYE 
MÜNASEBETiYLE 

10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 .. !~!r ınükafat 

•HAKİKİ BÜYÜK TENZiLAT 
40,000 lira isabet eden (58960) numaralı bilet; lstanbul, 

Edirne, Cebelibereket, Gebzerle satılm ıçttr. 

Eczacı ve ~is~i ınektenleri ınü~iriJetin~en: 
20,000 lira isabet eden (1 ().'>97) numaralı bilet; lstınbul, Bur

sada saolmışnr . 
15,000 lira isabet eden (J0494) numaralı bilet; Bergam .. 

lstanbu~ Çıldır, Kaşda saolınıştır. 

Pratislyen dişçilerin imtihanları 16 teşrinievel 929 çarşamba günü saat ikide icra edileceği cihetle 
dişçi efendilerin saat ikiden evvel mektepte bulunmaları ilan olunur. 

10,000 lira isabet eden (4438) nu".'.laralı bilet, lstanbul. Sam-

KARON Alman kıtaphitn g~ı 
lkyoftlıı Ttincl mcyd'"'"'d l '>2J 

DevJel ~enıir101Jarı ve Jiınanları umumi idaresin~en: 
155 adet vagonet madeni aksamı kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. Münakasa 12 teşrinisani salı günü saat l 6da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

MLınakasaya iştirak cdecekkrin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni gllndc saat l 5.30 ıı kadar umumi müdürlük 
kalemine vernıeleti !Azımdır. 

Talipler mu na kasa şartııamclcrinı ( 1 O) lira mukabilinde Anka
rada, l\Ielzeme dairesinden, lscanbulda l l aydarpa~a mağazasındm 
tedarik edebilirler. 

frl 

1 -inkibazda,~u
1

i
1

eh;; • .:, ekşilikler-, J 

lsarra ve sarılık ~olgunlu~unda, ga;cyan, karaci~er ve böbrek hastalıklarında 
Yarım !'ardak su ya lıir bh \'e kaşığı 

MAZON -MEYVA TUZU 
almak pek ııafidır. lstaııhulJa fiatı (80) kuru1tur. ----- - ----- --• 

ViM 

T ra~ bıçakları
nın 114 adet 

tastiknamesi 
T,.ı oldu§unuz Oill•tıe bıçat, 
ır 4 muay<rı<Jcn C<çlriln\ffili _ 
bu ıebtı>dtn bot on hı çaklar n. 
D>Osı<ri!ı olaraJc lft• ..t--~-
caılo olabilirllııJz. ...,. --

~ 
-~ 

Gillette 
ISchreınaneti ilanları 1 

Beyoğlu dairesinden: Daire binası 
bahçesinde teslim edilmek şartile 
( 400) metre mik'ap kum kapalı zarf 
usuJile münakasa}a konulmuştur. 
tasına talip olanlar şeraiti anlamak üz 
re daire heyeti fenniyesine ve % 7 ,S 
nisbetinde teminat akçasinı daire vcz 
nesine yatırdıktan sonra ihale günü 
olan 6/11/929 Çarşamba günü saat 
15 te daire encümenine: müracaatları 
ilin olunur. 

' 
latanbul İkinci Ticaret Mahkeme

sinden: :ı.:üflis Süt şirketine aıt Kara 
gümrük süt toplama mahallinde mev 

!vrupa müsabakalarına girınif lalebeye: 
lstanbul maarif eminliğinden: 

Selahattin Ef riyaziye 
Orhan 
Sami 
Ihsan 
Melahat H. 
Cemal Ef. 
Ludi 
Baha 
Adnan 
Refii 

Müsabaka 

tabii yat 

.. 
,, 

fizik. kimya 
.. .. 
" tarih cografya 

imtihanında ka -
zanan ve tahsil için Avrupaya 
gönderilecek olan bu H. ve Efen

dilerin maarif emanetine gelmeleri 

* * * 

PiyasjJ:ı ;atılan santler ntcyanında 
9 büyük mükafat kazanmış 0lan ye
g:lnc saattır. 

L ·mu mi accııtaları: btanbulda 
ı,.ıırıııı kcbirue 

N. K. C'EZ\ !<:< 'lYA .. Ye mahtumu 
YlJRTLARJl\'·!ZI 

F'ERAH ve NEŞ'ELİ 
GÖSTERMEK iÇİN cut süt güyümleri 17 Tcşrinievel Per D . ı t ı\ k . J 1 

şe~be gün(; saat onda m~hallinde bil o i o r .L'°"i.• u tı e 
1 
miızayede furuht edılecegınden tahp 

Vİı\I. y·orgunlukstız ve üzüntüsüz hanelerinizi olanların yevm ve saati mezkurda Eld-tiıık r.ı•kine;erıyk ~looğuklııgu. idrar 
' mahalli mezkilra müracaat eylemele- darlığı, prootar, ade"!ıokttdar, bel ge'1d<-

ten1iz saklanıakla rolünü ifa eder. ri ilan olunur. liği cilt ve fıten~ivı •ilrısız tedavi eder. 

N b. l .. . kt l vı· 1\1 ~araköydc ~rıreıcci fırını sırwnda 3.t. 
en1 lr ){'Z UZerıne az ll11 an. a ıf ser- Liseler Mübayaat komisyonundan: 

perek eşyalarınızı siliniz Ve anide lekelerin gaip Selçuk kız san'atlar mektebinde ber- ~en, 
ld ğ H l • • l\lr ] • • l k ! mucibi keşif yapılacak olan inşaat 1 ~, d rn 

0 l1 unu gorece {SlnIZ. ı.nerıner erı tenllz e1ne ı 10/11/929 tarihine müsadif Pazar · 10 c .. 

içim "ViM e çıkışan yoktur. Beyaz tahta günü .. saat on a1uda iha1es~ icra ~ılın- :•<lm g~· 1 
• • • mak uzre k pah zarf usulıyle muna- zellıklerıne 

111asalar1, 111Utfak raflarını, Çlnılerı, velhasıl kasaya konulmuştur. Taliplerin şerai ait nüınu-
d d h k d b l b H t ·• ti anlamak üzre komisyonumuza bü-, ne sipariş aın an n1a zene a ar u unan u un eşya racaatlarr. albumleri 

ve teferruatı temizlemek ve parlatnıak için ----- 1 ve :3 liraya !'Onder;lir. Siparişat 
VI M b• • "d" Sultanahmet 6 ıncı Sulh Hukuk ;ur'atle irsal ve Türkçe de mtıha-

' f • l~Inc:ı ır. HakimHği':~•n: Bir din mahkilmbi-1 bere olunur. 
VIM l hıç hır zaman kuru olarak kullanmayınız hın temın ıstıfası zımnında tahtı ha.c- l'rit7. Lewin Berlin ·. \\" 1 

' • za alınıp furuhtu mukarrer olan hır 
ı d k k ı "' l.cıı etZO\ • str. ı<ı 4 • .__ııi l.::VER 6:101ıi~ .J L ·ı ı tU .ı ::;, ;._ıCrlT, er.CLA a et esme sarı aryo a maa somye ,. 
iki adet Anadolu kilimi Çarşuyu ke- D 

1 birde sandal bedesteninde teşrineve- r ı 1· M a z lı a r 
!in yirmi dördüncü Perşembe günü 

1 
8 

saat on üç raddelerinde furuht idile
ceyınde talib olanların yevmu muay-

1 yende memurine müracaatlad ilin o-
1 lunur. 

Cumadan maada her gün Fatihte 
Sırrı Enveı eczancs~ y:ınındaki mu
avenehanesfndc hssra kabul eder. 

- -----
.. --"' Znm yok 41---.ı 

l\l~bur 

Standard 

lngiloz 

1 

t 
~~~.!.~!~'!!'~ 1 

14 ve 16 liraya 
Beyoğlunda 370 numerolu 
Baker magazalarından 

tedarik edebllJrslnlz. 
En mükemmel karyolalardır. 

lstanbul yatı mektepleri mubayaı 
komisyonu rcisHğinden: 

Ortaköyde Gazi paşa , Balmumcu 
da Dumlupınar.Yıldızda Hakimiye~ 
milliye yatı mekteplerinin 930 senee 
mayısının sonuna kadar ihtiyaçla~ 

olup12-26 ağust. 929tarihlerinde ihal• 
edilemeyen ekmek tekrar kapalı zan 
usulile münakasaya konulmuştur. 2~ 
10-929 perşenbe günü saat 15 te Ortı 
köyde Gazipaşa kız şehir yat: mektı 
binde müteşekkil mübayaa komis. 
yonunda ihalesi yapılacaktır. 

IBelsoğukluğu frengi a olanların nazarı dikkatine ı 

Dr. Horhoroni 
ı~~ennin en son usulile k:ıt'i 

olarak eski ve yeni belsoıl;uklu,ı-u, 

frengi. idrar darlıll;'~ bel gevşekligi 
ve mesane ve bilcümle kadın ra-

hats11.lıklan tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No ,;5 Tel: B. O. 3152 il 

Kiralık apartın1anlar 
l ler ıiirlü esbabı isdrahatı haiz 

aportımanlar müsait fiatlarla kiralıl-.tır. 
Galatada Tünel karşısında tQt·.ıncü 
.J. Sa; on cfcndly• müracaat 
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Şehrimize gelen Amiral gemi•i hulk ıarafındpn ıeLilınekl•ıllt. 

Sıcak ve ılık günlere veda ediyoruz. Sert ve ıslak gUnler ba11ladı. DUn şehrimizin Uzerlnde toplanan 
bulutlardan bardaktan boşanır gibi bir yaj!:mur sağnagı, kışın yaklaştığını haber vermektedir 

1 
JST ANBüL \'İLA YETi 1 Mehmet: Ziyaettin efendiyle Şükriye 

ve Mihrışah hanımlara ait odanın 16 

Etıbba muhadenet cemiyeti dUn içtima ederek etıbba odalannın teflı:lllnde 
ıosterllecek mazeretler! tesblt etmişıerdlr. 

Hanımefendiler DEFTERDARLIK JLANATJ hissede 12 hissesi batılacaktır. Mez-
kür hissenin muhammen bedeli 300 

Satılık arsa: Beyoğlunda Feriköy dır. Müzayede 19 Teşrinievel 929 ta- lira.dı_r miizayede 5 Teşrinisani 929 
ikinci kısmın Şişli kağıthane soka- rihine miısadif Cumaertesi günü oaat tarıhıne mt!sadif salı günü saat 14 te 

Tefri~ata ait her türlü ihtiyacatınızı 

ğında No; 33- 45, 1390 artındır. Be- 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. Defterdarlıkta ya~ılacaktır. (1006) 
Şimdi tam zamanıdır 

deli 8 sene ve 8 taksitte verilmek şar ( 588) * ·• * 
tile muhammen kiymeti 5560 liradır. * * * SATJLIK FABRiKA, FAZLA BA 
müzayede pazarlık süretile 4 Teşrini SATILIK ARSALAR : Edirne lıa- HÇE, IRATLI ARSA: Gögsuda Ba-
sani 929 pazartesi günü saat 15 te pısında Hacı Muhiddin maballesiı>in ruthan~ _ ~addesinde 3 Numaralı ~eş 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (741) Yusuf ağa sokağında 7 9 11 13 15 katlı kagır muhtacı tamır ve makıne 

* * * No.lı 540 arşın miktar.;,d~ 5 İ.ıt"a' ar- alat _ve edevatı kı~men noksan da~ık 
Satılık Ev: Gedik paşada Divanı sa satılıktı_r. Bedeli 4 senede ve 4 tdk fabrıkası ve Kan~ıllıd.e sıra mah_allıde 

Ali mahallesinin kandilli sokağında sitte verilmek şartile 6!3 liradır. Mü- 2 Numaralılı_ bır ~onu~den ıb_a~et 
No: 5, Bodrum katında Odunluk, kö- zayede 19 Teşrinievel 929 tarihine :"azla bah~enın 5/~hıssesı ve Vanıköy 
mü~lük,_ mut bak, 1 inci katta 1 oda 1 müsadif Cumaertesi günü saat 15 te unde Vanı cad?esın~e 16 : 8 ~uma-

lüden ziyaret ettiğiniz takdirde en mükemmel tefrişat kumaşları, perdeler, storlar, gayet şık till 
perdeler, haWar, duvar k!ğıtları, Mantarlı muşambalar ve sair her türlü telrişat levazımatının en 
müntahap çeşitlerini gayet tenzilı\tlı fiatlarla bulacak ve son derece memnun kalacaksınız. 

Aynı zamanda ıayet tık ve modern mobilyalar ve bilhassa Maroken lı:anape ve lı:oltulı: 
talı:ımlarr vesaire dahi bulacaksınız. 

ha!a, 2 ıncı katta 1 oda ı sofa 3 üncü Defterdarlıkta yapılacaktı ( 880) ralı 13500 zıra dan ıbaret ıratli arsa-
katta ı oda ı sofa 4 üncü katta ı da- * * * r. nm _2?84 his~eden 2332 hissesi sahi-

KUPONLARDA, 

•ı,30 
Tefrlşat kumaşlarında, HALI ve MOBiLYALARDA, 

racayı müştcmildir. Bedeli 1 senede SATILIK DENİZDEN DOLMA bgülerını~.dvderglı borç!arınddan dolkayı 21 
2 taksitte verilmek şartile muham- MAHAL· C"bal"d . k 1 . k n mu ete muzaye eye onul-

b 
. ı ı e vapur ıs e esı ur muş isede tal' h tın a· ~· d 

men edeli 5500 liradır. Müzayede binde No. ( 17 ,1) 182, 34 ar ındır Be .. . . ~p zu . ur e e _ıgın en • 
pazarlık suretile 9 teşrinisani 929 Cu deli 4 senede ve 4 tak ·u ş ilin k muz~yedesı ılan tanhınden ıtıbaren M KORIS 
maertesi günü saat 14 te Defterdar- şartile 1276 buçuk lira:~ eMv:ra ~ 10 gun daha temdıt edilmiştir. Talip r.,... , ;ı 
lıkta yapılacaktır. (S93) 19 Tcşrinievel 929 tarihi. ~- Y~.fe o!aıı_ların İstanbul Vilayeti İdare He KORK MAÖAZASI * * * C . . .. ne musa ı yetme muraraatları 

1 umaertesı giinu saat 15 te Defter- * * · * 1 Beyoğlunda lsttklll caddesi 
SATILIK BAHÇELİ KAGiR EV darlıkta yapılacaktır. (891) No 409 Hazır ve ı•marlama 

Fenerde Tevkii cafer mahallesinin * * * SATILIK DÜKKAN, Galatasa- • 1 
zamba sokağında No. (12), 331 ar- SATILIK ARSA Unk d f rayda Hacı Mimi mahallesinde Kum- her nevi k~r~l:r n en11ıon şın arsayı ve 7 oda 3 sofa ile miiste- ra ı K apanm. a I_a haracı sokağında Saidiye apartmanı ( moda ve m n a ap çeş teri. I 
milatı saireyi havidir. Bedeli bir s~ne ç.ç b ara M~hme~ maballesırun ko- ve Ünyon sigorta yazıhanesi ittisa- ( Flatlar rekabet kabul etmez, 
de 2 taksitte verilmek şartile muham k~~ı !3şıNmelybanın af yUenık 13•15 es- !inde 104 No bodrum dükkan sahı- • "'" • 

kı . 
7 

. , . ı ır tara ı n apanı P<J- b · · · b d d 1 .. .. 
men ymetı 000 lıradır. Müzayede !is merkezi b" t f L ... t . . ının vergı orçun an o ayı 21 gun ~ Operator 
pazarlık suretile 9 Teşrinisani 929 kumpan ır ara ı h ~ı tıryantıne müddetle müzayedeye konulmuş ise- ı , 
Cumaertesi günü saat 14 te Defter- yersima~~~~ab=~~nm~r~in c~ı~J~ratı de t~l~p~ zuhu.r _etmcd~~inden müzay- H ALiL SEZ AJ 
darlıkta yapılacaktır. (9! 2) ğazalari 1 b" f h·f· bı ma edesı ılan tarihınden ıtıbaren 10 gün ' * * * 1 hdy e ve ır tara ı sa ı ı ahır- daha temdit edilmiştir. Talip olanla· BASUR MEMELERi 

SATILIK ANKAZ· An d 
1 

H" e ~~ ut .1376 ~r}ın arşa kapalı zarf rın İstanbul Vilayeti İdare Hey'eti- --' 
sarında kü .. k '. .. a. o~ ı: uBsudıl~ muza ye eye konulmuştur. ne müracaatları. F' t ·· ı 1 

çu su camıı ıttısalındekı e e 1 8 senede ve 8 taksitte verilmek * * * ıs u ve sıraca arı 
karakolhanc ankazı kaimen satılacak şartile 16512 liradır. Talipler 19 ameliyatlı ameliyatsıı elektrikle 
tır. Muham .. men bedeli 264 lira 56 ku- Teşrinievel 929 tarihine musadı"f ctı- . K_l~AL .. IK BO_ STAN, Silah tarağa · 1 t M d ftl - il" d cedavi ve bilclimie ameliyan icra 
ruş_ ~r. uzaye. e 23 Teşrinievel 929 martesi günü saat 15 te 1240 liralık çı ıgı muştem .. atın an ağa bucağın 
tarihıne musadif Çarşamba günü sa- taminat para veya mektuplariyle te- da Ç~yır~an mufrez . 80 dönümdür. eder, ~aat 1 ;' Uivanyolo Acı 
at 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. klif namelerini İstanb 1 D it d 1 Senelık kırası 253 !ıra olup 3 sene -~ Hamam N. 20 ..... u e er ar r- .. dd ti ki il 

(941) ğında müteşekkil satış komisyonun mu e e raya v~r ecektir. Müza-* * * vermeleri. (664). a yede pazarlık suretıyle 31 Teşrinievel 
SATILIK ARSA: Gedik paşada , * * * 929 perşembe günü saat 14 te Def-

Esir Kemal mahallesinin tatlı kuy"' KIRALIK PLAJ K d . terdarlıkta yapılacaktır. (710) 
_ , ara enız Bu- * ,_.. * 

sokağında No (12} 35 arşın mikta- gazı haricinde Kilyos kariyesi bud _ · 
rındadır. Muhammen bedeli 120 lira- du dahilinde 15044 metro müraba~- Kantar Adet 
dır. Müzayede 19 Teşrinievel 929 ta- ı~da (Ba~yo ittihazına elverişli) de- 400 • Birinci palamut 928 
rihine musadif Cumartesi günü saat nızden mutabassıl mahal 3 sene müd malinde 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. detle Kıraya verilecektir, senelik ki- 200 • Birinci palamut 928 

( 666) rası 1300 liradır, müzayede temdiden malinde Bahçeli ka-
* * * 23 Teşrinievel 929 çarşamba günü sa- riyesinde 

SATILIK DIVAR TAŞLARI: Top at 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 2500 > Birinci palamut 928 
hanede İlyas çelebi mahallesinin akar (985) malinde Tabaklıda 
su ı d 2 4 N * * * 200 bakıyesi 

yo un a - o.lı arsanın cephe 250 > İkinci palamut 928 ma-
ve cami tarafının yanında 90 metro SATILIK DÖKME DEMiR, BA-
mik'abındaki drvar taşları satılıktır. KIR, DEMiR, ALEMINYOM, Pi- ~-nkd~ Ki e~alli Firan-
Muhammen bedeli 81 liradır. Mu··za- RINÇ KURŞU ı oy erınde • N, Rüsumat muhafa- 186 B. · · t k 

DOKTOR 

iZZET KAMiL 
Yeni \e eski bebo~uklu~u. em· 

razı dldile \e frenp;i tedan eder 
Bahçekapı şekerci l ları Bekir 
karşısındaki apartmanda l • I 2 dan 
6- l .'2 ğ• kadar. 

Liıeler mübayaat komisyonundan: 

•ı,20 • '',10 

MEVKİLERİNİ 
Yt'rKSELTMEK lSTEYEN 

GENÇLERE 
1\ltvkiirıiz:n \t ~aışınızın yUkst•:rnesinl isterseniz mılOmıtınııın anması 

mutlaka li111•ndır. Fron'1:<ra. lngilizce, defter usulü, plan okumak. resim 
yapmak, d•ktilagrafi, kali&rnıi ve iş bilen kimselere ihtiyaç vardır. Yukan
dakl del' lu mukt ·rlir muallimler ·.aralındın, mutedil şeraltle, proğramlannı 

.ıen~•:İt ~r!rnıiş olan "Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret Dersanelcrl. gece 
kücslaı .oda iigretilecektir. Kursları muvaffıklyetle bitirenlere şehadetname 
verilir. ve v•ziyetlerinln iyileşmesine milınkiln olduğu kadar yardım edilir. 
Kurslar 1 (ı Birinci Teşrinde açılıyor. Fazla malQmat için lstanbu~ Çarfılcıp~ 
\ledrese sokak. l ve Beyoğlu, Kabristan Sokak, 42 müracaat ediniz. 

?lha[faku olmak için hazırlanınız! 

§!§~ -L-e-yı:iı~v~e-:n:,eh~a:r~i-:::;;;;;;;;;;;;;ç;ç;.;;;;;;:;~ 

istiklal lisesi 
Tam devrelidlr. BUIUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kıydın. bqlanmıştır. Her gü·1 ııüracaat olunabilir 

ŞeJ'ızadeba,ında polis mtr.<ed arkasında. 
Telefon lat. 2534 

Türkiye Milli Sigorta şirketinden 
Mer~lnde Mahkemei asliye bafk&tlbl AbdUrrahman bey namı

na tlrketlmlzde 20 temmuz 1928 tarihinde tertip olunan 326!1 
numerolu ve bin liralık Hayat sigorta mukavelenameslnln zayi 
olmasına mebni ahiren nushalsanlyosl tanzim kılınmıştır. Bina
berln ( nüshayı sanlve , kaydını havi olmayan diğer mukavele
name kimin yedinde olurea olsun her tUrlO hUlı:Dm ve kıymetten 
sakıt olmuftur. yed.e 20 Teşrinievel 929 tarihı"ne mu- "d . > ırıncı rrna 928 ma-za 1 aresınde mevcut tahminen 6420 r d 

sadıf Pazar günü saat 15 te Defter- kilo dökme demir maden, 13 kilo ba- ın e 
darlıkta yapılacaktır. ( 951 ) k 13052 k"l d 515 > Birinci palamut 928 

Kadıköy erkek orta mektebinde ya 
ptırılacak olan tamirat 1 O - 11 - 929 
tarihine müsadif pazar günü saat on~ 
altıda ihalesi icra kılınmak üzre kapa
lı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Taliplerinin ke§ifnameyi gör
mek ve tafsilat almak üzre komisvo- -----------------------------
numuza müracaatları . - Ticaret işleri ümum müdürlüğünden: * * * rr, ı O emir 154 kilo alc- malinde Odunluk is-

SATILIK 
minyom, 212 kilo pirinç, 30 kilo kur- kelesı"nde h" d O 929 ın· · 

ARSA 1 tari ın en 9 - 1 - tar ıne ı<a-
. .. LAR: Boğaz i- ş~n sa~ı ıktır. Tahmin edilen bedelle- 100 çınde Ar~avut koynde Dolaplı kuyu n cem an 358 liradır. Müzayede tem- > Kara palamut 928 ma- dar müzayedeye vaz edilmiş olan ba-

ve yahudı s?kağında eski ı 6-lS yeni dıden 23 Teşrinievel 929 tarihine mu-
0 

linde 13da nev ve evsafı saircsi muharrer 
16-3 ".'1~.lı bır tar~fı !"!ihal ve İstavro sadif çarşamba günü saat 14 te 200 Müştamel Çuval 928 emvali menkulesine talip zuhur etme 
efendının hanelerı bır tarafı mezkılr Defterdarlıkta yapılacaktir. ( 660) 445! 200 malinde Mağarada mesine binaen müzayede müddeti 20-
hanelerin bahçeleri ve kuyulu sobk * * * . Salamya.Ro~o efendinin Kulekapı 10 - 929 tarihine kadar temdit edil-
ile mahdut 2 kıt'a arsa satılıktır. Be- ç k k 1 d malıye tahsıl şubcsıne kazanç vergi- miştir. Talip olanların şeraiti müzaye 
d r 4 d 4 k . a -ııa ~ı ar a J?ayehatun mahal- sinden medyun bulunduğu mcbaliğin deyi anlamak ve pey &Ürmck üzre me 

e 1 sene eve ta sıtte verilnı. k lesınin Buyük Yenı Han orta katta temini için Ezine kazası malmu·"du··r-
t ·ı h k · zkfir ke a malmtidürlüğüne müra~ 

şar ı e mu ammen ıymetı 626 lira- 5R N. lı Sakıt hanedan 22ası •. dil!ı lüğünce tahtı hace alınıp 21 - 9 929 caatları. 

Sigorta şirkttlerinln tefti~ \e murakabesi hakkındaki 25 haziran 
927 tarihli kanun hükümlerine güre yangın, nakliyat sigoıta i~lerile 

iştigal eylemek üzere tescıl edilmi'i olan lwıçre tabiiyetli ( Kom
pani Dasiirııns :"o<asyonal Sııis) ~igorta ~irketi bu kere müraı:aatla 
Türkiycdeki nakıırnı 'lg"firta muamelatına nihayet vererek yalnız 

yangın sigcırta,·ı ıi(ılc i~tıg-:ıl edeceğini bildirmiştir ~irketin nakliyat 
sigomı kı•miyl, al:ika-i bulunanların şirkete ve icabında lstanbul 
ınıntakası Tic ırct mudurlugıınC' mliracaat eylemc:lcri il:ln olunur. 

:\ı'lerkez Acent&!ll; (_,s •.t ~ı.ıbe 
bışrnda, Be"o•lu 2362 ' •ı ' • H airı<• 
acente11: Mahmudiye an< 

l!!anbul 274-0 __../ 

Trabzon ikinci ,o~l~~ı 
[A."lKARAJ vapuru l ı . 1 

. . 1 be ak~'" 
rınıevve per~em 11 ekr1 
Galata rıbtımındnn har 0 SiııO· 
Zonguldak lneboiu • J~ 
, ' F a (lr• Samsun lmye ats 

Gireson Trabzon Rize ı ıopıı· 
gidecek ve dön ıı~tc pa1.ıır ,. 

c .. rnıcnC 
keleslvle Rize Of ~Lı 

1 
.. e\l(JJıl 

Trabzon Polathane ır P 
~ nı'° Gireson Ordu Fatsa • 8 • k 

. ı·•f' Sinop lneholuya u~ra 

ı;elecektir. ___..,./ 

lzınir sür' al ,osta~ı 
( Giilcemal) vapuru 18_

1
;;1, 

rlnievel Cuma 14,30 da L• , 
rıhtımından hareketle cuııı~, 
test sabahı lzmlre gtdece~ ti 

Pazar 14,30 da lzmtrdeO ~1 
ketle Pa7.artesi ~abahı geıece tıif 

Vapurda mükemmel ~ 
orkestra ve cazbant mevcu;;, 

K. z. A yekta vapurları 
. cı&• 

Munıazam Akçeşehir · 
haftalık postu• 

İnönü 2 ,~ 
vapuru teşrinlevelin l 6ınCI çaı: tr 
günil skşamı Sirkeci nhtınınd;~ef ' 
reketle ( Akçaşehir, Alaplı. j{ur~,;· 
Zonguldak, Baran, Amasra. ı•~ 
şile ,.. Cide i i•kelelerin• 

1 

ve avdet edecektir. . s1l r 
Müracaat : Eminönü lzrıt)~~ .ıı 

No. il Ahmet \'akta vapu~ / 
resL Tel l.t. Ia99. ~ 

k'aııı .. , 
Millet tiyatrosu bu a ' 1ıır 
Şevki B. temsilleri Div•0

' ,.~.~~ 
k di S d •cc« -~><: ome 4 p. lnema a: ' ~~ ~ 

~ııııı!li!.mımsım~~~~ıJ ~ 
~ Belsoğuklıl)i,4~~ 
~ ERENGI ve ADEMi lı<~,,~eıl~ 
~ Paris (salnt Louls) ve ~un 1 ~ 
~ t<llniklerlnden NıııecCiJ ~ ~ 

~ Dr. SITKI 11~8;4:: ~ ;~. 
~ Bey<ığlunda lsti!ılA 11 kı~I Jil' ~ ~ 
~ sinde 3 numaralı ıs ıcst•'' e ~ lijh 
~ partımanının birinci cıviY: ~ ~ ·• 
~ Frengi en müessir e .. gu~ 1 1 ı ~ ~ muhtelit usul ile, bels:ı,usnn ı ~ 
~ ğu ve ihtilltatının en n0ıcrf11, ~ 
~ şekilleri aşılar ve ~ıoe ııe ',ı ~ 
~ gibi vesaiti elektirıklJ ıe~a ~ 
~ nUksetmem~k uzere . ~, 
~ 1 ~"'"' ~ ounur. ~ .• ::•ı' 
~~ ~::ıııı::::•·~ lı 

1i';i1U'RA~ı : 
: - jlk·Jıı•:~ .\ 
! orta mektehınde anı, k3'" 1 

, j' lıı 
•• k k tıi<b• .,.. .. ~' 
:; sınıflara kız. er ·c . ~ıt g" , :; ·~ı 
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