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Mı;ıiunı~.;ı,....._ 111 idarehane: ~ ı 
lstanbul, Ankara caddesi, No 100 

Telgraf adresi: if Telefon numaraları: 

btanbul, MiLLiYET ff lstanhul, 3911-3912 -3913 
Gazete ve matbaaya ait hususlar irin mOdiriytlt müracaat tdUmelidır. 

Mııddeti gt~·en nushalar 10 kuruştur. Gelen filrak geri ı•erilmtz. 

Nwa•ha•• & -...:--··- """----

uncu c~c • ~ c 1 .l~..! 

. ufülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r 
Abone 

Gazetemizde çıka:ı yazıların hukuku mahfuzdur 
, .tohc "artları lıan tarifesi: 

l' 2' 
Türki}'e Jlariç 
100 kil. 800 k•ı. 
750 • uoo 

uoo . 210/J 

N-h•8• 

"' 6 ıncı .... ahi/ede santimi 

il
;t .5 inci ,. 

4 üncri' 
~~ 2 inci .. 

a u:....--.... ~ 

~~:~~'.~.~::~H:,..'Siyasi hedefler.imiz den biri de: yeni hayat ve yeni telakki 
~ıııa ata?bulda DarüJfünunıa l • • b [ '[ l k t l • kt • 
~~\:t~~~~~-:E erin emrettığı eyne mı e mu arene yo una gıtme zr 
Pıy0 essızlıgı fazla göze çar

':ıck;~ ı>: eni neslin okuduğu 
":ıaıı h~ kı~aplarını açtığımız za 
lCııı ç bırınde esaslı bir mal-
C~~ği~ikligi görmüyoruz. 

en v Urı Yetin üstünden ge
lcneı: artık uzun denilebilecek 
Yat v r, Darülfünunun Edebi
'ıtı ka~ Bukuk fakülteleri için 

estia.r bo~ gec;memelidi. Ye· 
:at_~ te~bıye edecek olanlar 

~gını}·ektıfleri Darülfünun o
~~at d~n al~rlar. Bir devrin fik
~afaı ırektıflerini orası verir. 
llıa31 arın disiplin altına aJm
-atııa:e gidilecek hedeflerin 
tiıı ol ınb?~ı ancak böyle müm
~ a ılır. 

ı· ektep k ıııe k ıtabı yazacak genç 
§ıııı alerni aldığı vakit kendi
ı\ U sorar: 

~'' Caba Da ·· 1f·· du"su··. ·~or> ru unun ne _ 
'lav· 

~e•ıdiJ~ Yavaş bütün kaflarm 
~kılll 1 lerınden doğru, iğri bir 
~e ink~?llara sapmış olduğunu 
~Sit v ap denen şeyin git gide 
~l7leın e ~ansız anlaşıldığını 
llir. ek hıç te tehlikeli değil-

lt\~ir harpte b' ·ıı · b .. ·· e~se . ır mı etın utun 
"~ açık:elerınin hedefi vüzuf, lu 
'!ın; k 

1
1r. Herkes vazifesini ve 

1tjjllldo ayca bulur, fakat yeni 
~1k ve e ne hedefler o kadar a
•dar dne de hedefin yollan o 

h uza·· 
"U ı ur. 

~et "e~nlarda rehber, istika-

Sulh kongresi azalarından bazı zava• 

Sulh ve insaniyet 
Dün ak~am Sıılh kongresi azala

rına parlak bir ziyafet verildi 

Baş muharririmiz Tilrkiyenin sulha ve 
saye ne kadar samimi bir arzu ile bağlı 

bulunduğunu izah etti 
r an y 1 ş olduğu kalabalıgı 
~1ında \nıı bırakınağa, belki Kongre reisi ve nutuk söyleyen diğer dele-
eh~bıır<Iu:r Btashih yapmağa geler inkılabımızı muvaffak ve olgun bir 

1 erler b u rehber yahut l 
• varı~<ı.rülfıinun fikir labo- inkılap halinde bulunduklarını söyledi er 
1• ( 'r 1 calışan müder- Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Atina aulh kong-

llı Caıete resı reis ve azaları diin sabah Süleymaniye ve Kaariye 
~•:Yıre li ltıtaplar boyuna milerini, Evkaf müzesini gezmişlerdir. Kongre azaları öğleden 
l~r n ııren ıpleri tekrar e- sonra Boğaziçuıde bır tenezzüh icra etmitler ve Tarabyada 

.llt-ıt~r Bu prensipler git g;de çay içmişlerdir. 
~'Pler Ve yosunlanır. Bu pcen Akşam saat 20 de Siirt meb'usu, Türk matbuat Cemiyeti 
,1 ~linı:aşarnak ve gönüllerde reisi ve gazetemiz başmuharriri Mahmut Bey tarafından Pera-
i;"ll l7e~?"1~k. için Darülfünun- palas otelinde 100 kişilik bir ziyafet verilmiştir. z 
'icl.illleı 1 ~ıkır rüzgarları esmeli Gece yarısından sonraya kadar devam eden ziyafette vali 

1 l\ı taı erın ve sözlerin renkle- vekili Muhiddin Bey, Hakkı Şinasi paşa, gazete baş muharrirle
fltıdan e emelidir. Klişe olına- ri, şehrimiz kibar malıafiline mensup hanımefendiler, Güzide 
~ıı• k Ve tozlanmasından en Zevat ve erkanı matbuat hazır bulunmuşlardır. 
1/'. keıfrku~a~ak kelime inkt· Ziyafet gayet samimi olmuştur. Ziyafetin hitamına doğru 
b "llı ve ~~Sıdır. İlk adımda bir baş muharririniz tarafından atideki nutuk söylenmiştir: 
~ıı.a ihti ır vatan bilgileri kita- Mahmut B. in nuth11 
llı~1lll t~aç vardır. Eski tarih Hanımlar, Efendiler ... 

1liıı ak . bugün olmak isteği- Yürekleri Sulh ve insaniyet hislc-
'lııştır sı olmamız için yan!- riyle çarpan, dünyada sulh idealini 
. V <it· hakim kılmak için çalışmakta en yük-

lıfe] an Yan)ı t . f d' 
1 

. sek bir vicdan zevki bulan güzide in-

Etıbba odası 

Halk Fırkası, idare 
heyeti ve haysiyet 
divanı namzetlerini 

tespit etti --
Etibba odaları ıntıhahatı yarın 

Darülfünunda icra edilecektir. 
Bu intihabat için gösterilecek fır· 

ka namzetleri tespit edilmiştir. 
Fırka tarafından namzetlikleri ko 

nulan zevat şunlardır: 
İdare heyeti azalığına: Tevfik Sa 

!im paşa, Tevfik Recep Tıp fakülte 
si muallimlerinden, Haseki hastane
si baştabibi Esat, Şehremaneti sıh
hat i~leri müdü Neşet Ocman, GUl
hane muallimlerinden Reflk Münür 
Beyler. 

Yedek azalar: 
Tabibi adli Hayrullah, Gureba has 

Jlaseklnl~• na•ısnesl l'ışheklml 

Esat bey 
tanesi baştabibi Ömer I.utfi, Gülha
ne muallimlerinden Abdülkadir, ço 
cuk hastanesi baştabibı Rıfat beyler 
le serbest etibbadan F at Sü•o a 
paşa. 

Tevfik Salim V< Ali Pa.şalar 
Haysiyet divanı: 
Hilaliahmer reisi Ali paşa, Bursa 

hastanesi baştabibi Yusuf İzzetin, 
dişçi Hüseyin Talat beyler. 

Yedek aza: 

Soı1 vaziyet 

Mübadele komisyo
nu bir tebliğ neşretti 
tebliğde bütün muza-

kerat nakl ve izah 
edilmektedir 

ISTANBUL, 16 (A.A.) • Muhte
lit mübadele komisyonu katibi umu
miliğinden tebliğ edilmiştir: 

Muhtelit komisyonun Ankara mü
zakeratından beri tavakkuf etmiş O· 
lan mesaisine yl!niden başlanması i
çin iki heyeti murahhasa tarafından 
dermeyan olunan teklifi kabul eden 
bitaraf ha kendileri tarafından 12 
EylOI 1928 de tevdi edilmiş olan ve 
komisyona mevdu vezaifin ifasına ma 
ni bütün meselelerin sureti hallini ih
tiva eden muhtiranın müzakere edil-
mesini ve reye konulmasını talep et· 
mi§lerdir. 

Amiral Cenapları Haydarpaşa istasyonunda 
bahrlY'tlllerlnl ıeliınlıgor 

TiJrlı 

Bu muhtiranın müzakeresine 26 
EylOlde başlanmıgtır. Bunu müteakıp 
bitara.f Aza emlakin iadesi takdiri kı
ymet ve saire gibi milbadcleye tabi 
mıntakalara ait bütün meselelerin 12 
Tctrinievel içtimaında reye konulma 

sını ve 15 Tcşrinievel 1929 Salı içti- Amı·ral Ankaradan do·· nd u·· 
maınm ":ta·oıi nüfusun tanınma9::, 
garbi Trakyadaki müalUmanların me-
talibi ve aaire gibi mübadeleye tabi 
olmiyan mıntakaıara müteallik mese- Gemideki Masonlar 
lelerin rey~ konulmasına tahsis olun-
masını teklif etmişlerdir. T •• k k 

Son celsede Türk heyeti murah- Ur ffiaŞrl tazamlill 
hasası mütevassıt bir teklifte buluna- • ·ı 
rak 15 Teşrinievel Salı günü emlakin Ziyaret ettl er 
iadesi ve etabli nüfusun tanınması hu 
&usunda ittifak ile iki karar ittihazını 
tavsiye etmiştir. 

Bitaraf aza Türk ve Yunan heyeti 
mııranh~ıarı bu iki me9Clc hak
kmc'a bir itilafa isal etmek için bil· 
tün gayretlerini sarfetmişlerdiı. Son 
Perşembe günü bitaraf Aza Türk he· 

Cuma gunü maç yapı
lacak, Pazar günü 

Abideye çelenk 
konacaktır 

4 jeti rnurahhasasmm emlakin iadesi 
1 hakkındaki projesini almıştır. Bu pro· 
je bitaraf azanın huzurile iki heyeri İki gün Ankarada kalan ve 
murahhasa reisinin hususi i~tinıala- Gazi Hz. ne arzı tazimat eden 
nnda tetkik edilmiştir. Etabli nüfus İngiliz filosu kumandanı Ami
hakkındaki Türk noktai nazarım ih-
tiva eden muhtıra kendilerine bugün ral Field cenapları dün sabah 
tevdi edilmiştir. şehrimize avdet etmiştir. Ami-

llit;.rd Ha QL .:•o,ole •. nzarı du<- raJ cenaplarını istasyonda mer
kate almak suretile son içtimada Tiirk kez kumandanı MiraJay Rahmi 
h.eyeti .murahh~sasının eı;nı~.kin iade- Bey karşılamış ve bir mürettep 
Si ve bıtaraf azanın. etablı ~ufusun ta- tabur polisler tarafından selam 
'nınması hakkındakı p.oktaı nazaı·ları- l ' 
nı ihtiva eden bir teklif tevdi etmişler anmıştır. 
dir. Bu teklif, iki heyeti murahhasa- Filo zabitanı ve efradından 
n.ın ittifakı arasını temin deı":'emiş- bir kısmı dün İngiliz mektebini 

tır.B d ba k T 1.k K' .1 be ziyaret etmiştir. Akşam saat 21 
un an ş a ev ı dDll ye d d fil d b l İ .1. 

fendi Türk hükUmetinin Lozan mu- e e O a U unan ngı iZ ma 
' ' sanlan Türk maşriki azamını 

(Mabadi dördüncü sahifede) ziyaret etmişlerdir. 
~==~ 

Haydarpaşadan çıkış 

Aldığımız maJfunata göre İn 
giliz filosu namına Tat<simdeki 
Cumhuriyet abidesine pazar gü 
nü çelenk vazedilecektir. Mera 
simde Amiral cenapları da hazır 
bulunacaktır. ~ er ters .. ş a~ı e. 1 .mış va- sanlan memleketimizde görmek, on

~ .ırıııa gosterılmıştır. Bun- !arla böylece beraber bulunmak bi
Q~tıı d r:? okunmuştur diye zim için müstesna bir saadet teşkil e. 

b ~ e.gıldirler. diyor. 
tp~· <larıf vekT Bütün vatandaşlarımın bu hissi-

• •j t l ktiltürJ" 1 ı ve .)?tın yatta benimle beraber bulunduğunu 

l 
Sıhhat müdürü Ali Rıza, Gureba 

hastanesi mütehassıslarından Hacı 
Kemal beyler. 

Etibba odalarının azası takriben 1 
2,000 kadar olacaktır. Bu yekOnun 
1,300 kadarı Istanbulda bulunmak
tadır. te :rbiy u .. olan ve hepsı ye- bilhassa temin etmek isterim. 

'-lrl\ı terb~ rnuesseselerinin ve Türkiye n:ıatb•~at .cem~y~ti, bu m~i-\ 
1._ lui:u Ye kıymetlerinin ne nasebotle- azız mısalırlerını en derın 

~~ " nu hilen arkad 1 T.. bir muhabbet ve samimiyetle seHlm-
"U"'h aş ar-ı u- ı b' 'f b·ı· Ytı ''' Uri · . . f' 1 amayı ır vazı e ı ıyor . l ağın Yetının yem ı r Aziz misaflr!erin bir çoğu bize 

' 11~1lll !?;el~~. ?asıl yaratılması memleketimizi. çok beyen.diklerindrn 
it er v b ıgıni bizden iyi bi- halkımmn necıp karakterınden mem
~ "elli e Unun ne kadar Ü ve nuniyetle bahsettiler. 

Yarın yapılacak intihabata dokuz 
vilayet etibbası iştirak edecektir. 

Bu vilayetler Istanbul, Edirne, 
Kırklareli. Tekirdağı, Bolu, Kocae-
li. Zonguldak, Bursa, Bilecik. 

Bu dokuz vilayet bir mıntaka sa
yılacak ve merkeıi Istanbulda ola
caktır. ------·ad Oldu• U . g ç İtimat ediniz hanımlar; efendiler 

L~~rbiliyo~u~u da bız onlar eğer Türk Milletini.n ~ubl?a, intizam,a Afgan KrallıX.ı 
'~r Ya ·· saiyc ne kadar samımı ır arzu ı.e ~ 
1t aq 1tı~a1ırn harpte milli mu- bağlı bulunduğunu biraz .d~ha araıa- N d · H K ı 
t ~ bUr·Uessesesinin eline dü- rında bulunarak ~örseydınız b~ tak- a lr an ra 

... 

Terhos s11 şirheıtnin ihtiyaca tekabül elmiyen lerşlk havuzlarına bir nazar 
trbiy Un Vazifele lht 'Jl' tiratınızın derecesı daha çok yuksek mı oldu? 
\~iikı~~:s~esei~i!uom~z~~ı-

1 

ol~~~~an sonraki ilk sulh kong.ras;- Mahm . oey Efganistanda vekayibirbirini sür'- Bu i ~i yürütebilmek için ne lazım 
)ıı Ulhte · nın Istanbulda toplanması hakkında- . ~· .. . . atle takip ediyor. Habibullahın vıı- T 
ı, nı~ ın atılan her yeni ad :ı ki temayülatın tahakkuku, size bu im bır uçukr~~ bul.undduğunf f.~zledrınızkle binı hezimetinden sonra Kabil~ gi- _..... ... • .,.__ _______ _ 
l·tbik es'ul vekilliklere onu kanı da bahşedeceğinden ümitvar g.o~ece sınız, vıc anınıza ısse ece - ren Nadir han buıı:ün Efeanistanda Terkos şirketinin ağır ~eralt mukab·ıı·ınde 
•l]j · · etmek d -. • olabilirsiniz. sınız. . hakim biı· vaziyette bulunuyor. Son Y 
~ .. ·~ırıe on egıl, Maarıf ve- o vakit insanların mevcut yanlış Sulhu sevmek ve sevdırmek .. Ha· 1 b h he 1 .. N d' H yapmak ı•stedı•g~ •. yenı• tesı•sat lstanbUIUn 
ı..~ Olaraku terbiyenin bir :ın- nımlar, efendiler.. gEef en krazalı 1 ~ r deredgoreht a tmır. t~ 

~,"il~ n Umumi harbin fe13ketine iştirak gan ıgını . a eru e e ış ır. • ht• t t • d V<l•ı'f · a.zan dikkate al- 8 h t T t 1 f SU 1 ıyaca ını emın e emez • es etmiş, bu hailenin bütün beşeriyet u us';'• 8 as aıansı §U e gra 1 ver- • • • 
1i~İ 11 

llesil ını. V~rir. Terbiye ·. tahmil ettiği iztırapları çekmiş olan mektedır. --------•••••••--------
~ Ve b rn_ıllı marşın güfte- insanlara milletlere sulhu sevdirmek MOSKOVA, 16 (A. A.) - Ta• A- E t h flll T k 1 k ti 1 b 1 1 hl" 1 d ğ T k 
'İi~ kolay~Stkesıni .bilir gibi o ka- müşkül bir şey değildir. jans~nın Termezd~n istihbarına _!:Öre, ' m ane m a a er OS ' r 8 n n U ' n 8 1 O ma 1 1, er OS 

ts<lsJ 1 la mılli idealin >Ü Galip veya mağlup zümrelerden Nadır Han Efganıstan kralı ılan o- SUJUnUn pis Olduğu kanaatindedir 
arını bilmel'd' hangi tarafta bulunursa bulunsun, o lunmuştur. - Istanbulun en büyük derdi olan ilaveten daha (1,800,000) liralık te- ne başlanacağı tarihten itibaren bit 

........____ FAT.~~r·~r iztırap günlerini yaşamış olanlar da MISIR SEFİRİ GELDİ şu işleri nihayet düzelebilecek mi?•. sisat yapacak, yangın musluklarını buçuk senede yapılacaktır. 
1 
~ f mutlaka bu hissiyat yaşayor. Geçenlerde Sofyaya giden Mısır - Hükumet, eski •levirlerde çok ih- arttıracak, bunlarda daima kafi su bu Nafia vekaleti, kumpanyanın fes-i\ l~ Bütün mesele, devlet adamlarının sefiri İbrahim Ratip B. dün şehrimi male uğrayan halkın bu mühim ihtı- lundurmağa mecbur tutulacaktır. Bu hi için Şehremaneti tarafından vuku-

tel
nl\afa -Jstanbul siyasi cesaret, siyasi fazilet göstere- ze avdet etmiştir. yacını nazarı dikkate alarak esaslı suretle şehr~ . şi~dikini.n bir mi~li bulan müracaatı tetkik etmiş ve hu 

rek meseleyi nazari sahadan fiil ve ı--------~-----ı tedbirler ittihaz etmek üzre istihzarat fazla su getırilebılecektı_r._ Fa~at şır- hususta istical etmiyerek ecnebi ser-efo b tatbikat sahasına intikal ettirmelerin BU GÜN ta bulunmaktadır ket, bunları yapabılm•k ıçın agır bazı mayesinden muhtemel olan istifade 
1 ~·., nu ozuldu - · kı·t k d. B d dedir. Vakıa son günlerde siyasi ma- Bu hususta yakında faaliyet• gc- şerait te ı etme te ır.. u. meyan. a imkanını selbetmemeği tei'ih etmiş-
~~~ d"'1•adan d 1 hiyetteki bazı tezahürat yüreklere bi- çilmesi beklenmektedir. bıtmesıne 3 sene kalan ımtıyaz mud- tir. 
:•q1ı;,h Uıı akş 0 ayı Ankara tele- raz ümit veriyor bununla beraber 2 inci sabllemlzde: Son tetkikata göre, şehre günde detinin (20) sene temdidi ve bir met· Şehremaneti ise terkos şirketinın 
~Ilı, :•at ge am bozulmuş ve hatta hakiki vaziyet, sizler gibi muhterem Mahalle a.alarındoo ancak (25,000) metro mikap yani ro mikap su fiatinin (15) kurustan htanbulu susuzluktan kurtaramıya-
ı,,~ı~tir. ç vakte kadar temin edi zevatın ve beyndmilel bütün sulh 2 Son haberler (1,350,000) teneke su veren Terkos (20) kuruşa çıkarılmasını istemekte- cağı kanaatindedir. 

' 11ııt~•ııııı ner d teşkiHltının bu yolda daha faal •bir 3 Uncu sahilemlzde: şirketi ihtiyacın yansını bile temia dir. Dikkate şayan olan cihet. şırke- Emanet erkanından bir zat kuır, 
; ı,~~ 1•dir. e e olduğu taharri e· tarzda çalışmalarını icap ettirecek ka 1_ \l,ıhkemc inıihal.ırı etmekten uzak olduğu için Istanbıı- tin (20) miıyon Franktan ibaret ola., panyanın vaziyetini şiddetle tenkıt 
11~ •ra ik· · dar Müphem değildir. 2_ Unnomi !un her tarafında yeniden tesisat yap sermayesini bu işe ki\fi görmiyerek ederek demiştir ki: 
ltı~'~ hit~~~ı t~lefo~ hattının ya· Onudulmamalıdır ki Türk milleti, mağa lüzum görülmü~ ve bu cihet ye- bunun tezyidi için kendisi için kiırlı - Istanbulun su ihtiyacı günu~ 
~tı, abıosu ~zredır. Bu ikinci Ruşen fi:şref bey her hangi bir milletten fazla harbın 4 Uncil sahlfemlAdc: ni hazırlanan mukavelede tespit olun tekliflerde bulunmasına mukabil yeni dsgari (60,000) metro mik.ibidir. 
~~ha ya ında denize kona- ma!Omat ve hasmane propagandala- feca:ııiini çekmiştir. Bu itibarla, ~Üp· ı - ıı.,·a rapora muştur. Henüz mali noktaları ve im- mukavelenin de su ihtiyacını ancak Halbuki Terkos şirketinin isale ettı-
•'a~,1 t diğer hat bo ld • rın tesiri altında her hangi bir millet hesizdir ki, sulhun lüzumunu ve te- 2- !'dek tiyaz müddetinin temdidi hakkında ktlmen temin edecek mahiyette olnı<:· ği miktar haricinde şehre tevzi edi'e::ı 

•<aktır. zu ugu zaman hakkında edindikleri yanlış kanaat- min ettiği refahı layık olduğu veçhi!e J • Roman: lqk riln•ıl mutabık kalınmıyan bu mukavele kat' sıdır. 
!erle asıl hakikat arasında ne büyül: ( Mabatfi ikinci sahifede) ı--------------1 iyet kesbederst kumranya m<vcuda Y•ni tesisat. muka,•elenin ta•biki- ( Mabadi üçüncü sahifede) 
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! Mtul\'!T PERŞE~BE - ı 7 1921 

,.••·································~ 
!:.M~~~!!~ll~~!!!!!!.1.1}.~.~.:~~ ..• i il HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER l =$ Son Haberler -

Afganda son vaziyet Bayazıt meydanını dolaşalım \;: .. s ______ ııır.rJı----~----~ 
l la\·tız lıa~ı safası, carı1i, kütüphane Fransada Tahdidi teslihat Almanyada Nadir Han l(endisini Afgan 
, .e eski sara)'Ill )'erindeki bina: Sulh için Fransanın noktai Mesele çıkıyor Kralı ilan etti göre 

D ·· ıf ·· nazarı nedir? MOSKOVA, 1s (A.A.) - Termezden bildirildiğine 
artı tın un... Fransa Harbiye nazırı Çelik. miğferlileri Nadir han Kabilde kendisini Afgan kıralı ilan etmiıtir. uJıabiJ'İ 

nın mu"'hı'm bı·r nutku PARİS, ı6 (A.A.) - Le Joumal dağltmıyacaklar mı? LONDRA, 16 (A.A.) - Daily Mailin Peşaver ın _,, ı· 
Oraya kimi Bayazıt, kimi Be-ı de Fatih Mehmedin oğlu ikinci cazetesi, yalanda akdedilecek olan mahsusundan: Nadir han Beçe saka tarafından rehine o~r;; ı· 

yazıt, !'imi de Bayezit der. Ay- Beyazıt zamanında başlanmış Ask lik .. dd . . b" bahri konferansta Fransarun bulun- Rusya Dahiliye nazırı Iakonıılan zevcesile akrabasından bazilerini kurtarmak. ıç lıaİI 
ni şek!lde telaffuz eden iki ada- ve inşaatı altı sene sonra 911 se- er mu eunın ır sene durabileceği tahtelbahirler hacını iı- !er -•-: Kabile gelmiştir. Gayri kabilitakdir bir kıymeti ·ıe çt 
ma raslamadım. Bayazıt, Beya- nesinde bitmiştir. ye tenzili ve Alman dostluğu ti.abisinin hiç bir suretle takyit ve verilen emri kabul etmedi ganaimi naklettig"i Kabilin iç kalesine en sadık taraftarları · ~1 

tahdidini kabul etmiyeceğini ve de- t ver" 
zıt, yahut Bayezit ••• Ne olursa Cami eski Türk san'atmın PARİS ıs (AA) H b" . "·tün·· d iri mil hakkın~- w _ BERLİN, ıs (A.A.) • Milliyetper kilip kapanan Saka rehineler için pek ağır bir fıdyein_C':3 .. r.dit 

1 h haıd ı bul • • b""tün"' • 1 • • k li • .1 0 • • • ar ıye na• nız ua C &'• er W& a • •• • d" • • l•P 
o sun, er e stan ıçın- .u ız ennı, ıymet çını e- zm M. Painleve, bfr senelik askerlik shington konferansında ittihaz edil- ver çelik ınıgferl~r tc_tkili~ Ren mc ığı takdirde bunların kaffesini kılıçtan keçireceğtlll uııaJıll! 
je erbabınca buradan daha nn çok uygun düşen reııklerin- hizmetini ifa etnıek üzre çağınlan ye- mit mukarrerat dalıilinde kalacaeıru ve Vestfalya daki çelik .. mılf_er ıru- hana bildirmiştir. Esirler meyarunda sabık kıra! AınaI1 1eıııel revkli ver bulunamaz. Bütün de, cesim sütunlara istinat eden ni kura efraduıın hareketi münasebeti beyan etmekte ve kuvvetlerde nıüsa- punun. dalı~ama mu~eallik kara- biraderi de bulurunaktadır. Bir gün tahta geçmesi nıulı te~tit 

kemerlerde canlandırmaktadır le bedeni terbiye cemiyetleri birliği vat ve taadül uaulünün kabili kabul ~·-~ refıne dair olan talebı Pruı~ da- olan mumaileyhin katli Afganistanda büyük bir hey~ecaıı ,.u. 
T . · tarafından yapılan merasimde aöyle- lnıadı" .. ~' F sahille ı ye nazırı tarafından kabul cdilnıc- ..,.,.. 

epe pencerelerden gıren bol ı- di"" b" tukta L liL ildd tinin" • 
0 .,mı, çun.... ransanm - mlf· tir. Merkez ve halk fırkalan reis- edeceğinden kendisine dokunulmiyacag" ı zan ol -'"t 

.,ı ır nu , as .. er .. m e . . .. daf .. mliki il uııı:ı>r 
şık sayesinde cami, çok aydın- bir seneye indirilmesinin Fransanın r";t" ;:'~-ı aa~ _ve muı~ ı!rı e !eri millicilerin arayi immeye nıüra- Sakanın mezalimi hakkında mühti§ rivayetler deveran e .ı.ıtııll 
lılı:tır. sulh arzusuna parL.lk bir delil tetkil m ~a a a •nı e~ıın ~.tın• mec • caat hakkındaki talebinin kabul edil- dir. Onu yakından tanıyanlar kendisinin son ta}ıassUJlg'aı.~şııe 

Cami binasının hemen sağm- ettiğini ve harbe müracaat husuıun- ye~nd~ bulundugu mutaleasmı serdet memesine ~ mÜf~erek bir beyan- bir hücuma uğradığı takdirde elindeki rehineleri en ~f.d~· 
da imareti tabhane ve medrese- da ilk adımın Fransa ~~~ın~an atıl· nıe te r. name nqcctmi§I 1

0
erdir. ve gaddarane bir şekilde öldürmekten çekinmiyeçeğİlll &Dı 

. .. .. .. Balı . . . B ınıyacağı hususunun butun cıhan kar Rusgada B R M SADEME lar 
sı go~ur. çenın ıçınde e- şıaında r.lenen beyan edilmesine nıua- yor • 
yazıtılekızı aynayrımezarlar- dil oldug"unu kaydeyleıni•tir. · HAN~v~. ı 5 <~:~> -Milliyet BEÇE SAKANIN KUVVETLERİ . . 1>11' . .. • ' yeni itilaf kabul edildi çı IOllyaliatler ile komunıatler aralın- . . . ııv-

µ.ı ,, da ~etfundurlar. Camının mu- . Hudutlarda eınnuselime~ mesele- .. da şehir civarında bir çarpıtma olnıut MOSKOVA, 15 (A.A.)_ - Tennezden bıl~ril-~n. ııoll ~ 
'°"P ··"] A kabil kapısından çıktım. Bura- •~de temas eden nazır, milletlenn LONDRA, ı5 (A.A.) - Rusya hu- tur. Bir polis ölnıii§, bir kaç ki§i de lere nazaran Beçe sakanın bır kısım kuvvetlen GühistaJlll 
~ - • .. • ı ~an eski sahaflar çarşısına giri- ~~!"~~:~~~u:e~e~:!=~::,~ ;;il'::~ kumeti, İngiltere ile Sovyetler_ arasın yaralanllU§tır. mağa muvaffak olmuştur. c# 

lir. Yüzlerce güvercinin baygın . . b' ki t .. h 
1 

k da akdolunan protokol metnin• kabul TAHLiYENiN DEVAMI . 
IJtı)'tWd,11 lllf~/ıur •. a:ıı~:' vr ~ul/Iİİ sesler çıkarıp havalandıklarr ~~n fa~~z~;eı:;:n~~as~~~:u·d~~~k~- ettiğini Londraya bildirmiştir. KOPLENÇ, ıs (A.~) - İ§&'al al- Sulh ve ı·nsanı·yet 
tramvaylar, şehrin dort hır ta- bu kuytu yer türbe ve mezar tan artık nefret hissettiklerini söyle- BiR NEHiR TAŞTI tında bul.una~ ~en era~ne ~ur 
rafına buradan dağılır. Halice kokan küflü ş'arkm esrarlı bı"r miştir. M. Painleve, bir Fransız-Al- MOSKOVA, ıs (A. A.) - Neva beynelnıutteflaılı:in ili koçhınıulıyonaliletlAI- - ..,ı, 

- - · · k · · ko af ı hri T f 1 ·· manmemur nveme eye er til"',-Beyogluna, Bogazıçıne uzanan köşesidir. Nargile tokurdatan man mu ar:netının yu tar ~n ° - n~ ~şnuştır. ramvay ae er erı ın komiseri Ai.ıı-la-Chapelle in yakında (Birinci sahifeden mabat) tiği cehennemi vasaitle is •r . 
bütün yolların en kestirmesi bu kitapçı acemler işsizlikten es- duğunu te~t ett!Jrt~n ~nra, aılilıla- kitaa ugramıftır. tahliyeai dolayısi.le üçüncü işgal mm- takdir etmeğe nıuktcdirdir Türkiye- tenenler'. ~ürkle.~ değildi: ıııet'~ 
meydandan geçer Müstacel ' rından tecnd edilmiş bir Fransarun BEYAZ RUSLAR takasının şimal hududunun Venıay . Ih . · Abalının nıubadelesı • ııı 

. . · .. . neyen adamlarla dolu olan bu fena ve muzir kuvvetlerin hırııuu ve MOSKOVA, ıs (A. A.) - Beyaz muahedesi ahkamına öre ta ini hu- nın au. a ".e onu t~vlıt ed~n ~paba vaziyetin zaruretlerinden dogııı ~f~ 
randev'.'1lar_ ıçın en musaıt yer, taş meydanın karşısında umu- tecavüz emelini tahrik etmekten baş- Ruslardan beş ki§i Tiyen Çindeki susunda mutabık kaJ!ılardı:. mer~utıyetı, ?:~lruz ıdeolo~k bır kon· alikadar devletlerin hüanÜ rı::ı,,r 
şuphesız ki, buras~dır: .. A~am- mi kütüphane vardır. Kapısın- ka bir !OY• yaramıyacağı m~taleası- Rus konsoloııhaneaine girerek yağma ZEPPLIN BALKANLARDA ::,:;r.~n~~·~~a:t =:.1ı:ı:~~· yapılıru§.beyne~el bir nıulO 
!arı sıra kahvelenn onwıden ın üzerinde cu kitabeyı" okuyo- nda bulunduğunu ilave etmıftir. M. gerlikte bulunmuşlar, mühürleri kır- FRIEDRICHSHAFEN ( .A.) ... ba • k b . t" d . _ meye ıstınat ediyor. ., .~ 

.. ·· ·· 1 f tkik Y Painl · ·· 1 · milli ··daf h k 15 A l§lnı şarma mec unye ıne e '" Daha ,_ 1 ,.,a~....., 
şoyle alıcı gozuy e, etra ı te rum: ev~, soz erme •. mu aa a ınışlar ve iki kasayı açmqlardır. Bun Zepplin Balonu balkanla~ itmek ü.ı tinat eder. on ~7 sene ~ve oıaıı ·ı;;,. 
ederek geçerseniz "Keyif" deni- $ehinsahı devran edip himmeti kındtil~ bırnihtakını fennı_ ız:ınat Yermek !ardan ikisi tevkif olunnıuıtur. Evle- re saat 2 26 geçe havalan.!ıştlr. Ba- Biliyorsunuz ki, Türkiye asırlar· ~~· Rım;e~dede~endiyey~euer efll...,ı 
len sey ya bir kallavi fincan. ~- lditiipbane ,..ptı nic6. sure e ayet vermıştır. rinde yapılan taharriyatta bir yazı !onun •• ;ahali aglebi ihtimale göre danberi bir taraftan haricin teairatı B"er:ın aer •:;n :ı:= uhacitl~~ 

Y
a koc~ göbekli bir nargı"le ya- Fd!bdiilhami11 "t hanın """'.•dır, lPTAL ETTiLER malı:ineaile, konsoloshaneden aldıkla- iki buçuk gün sürecektir. diğer taraftan dahilde saltanat ve dea ızdun Be mdyo barckaa nıb :avP . ..,,1 

• ebe :rdt buna serfuru İ l b" k b" b l tik "da . taz iki it d ili var ır. un an ş u ,. ev>': 
hut ta heniız demlenmiş bir ka Dedi tim tarih, Saip kulu VAL~!llS YA, ıs (A.A.) - Nazır- rı zanno unan ır aç el ıse u un- ŞAYiALAR TEKZiP EDlLIYOR !'° . 1 re~ Y a m .a.ez . Y?r. barındırmak ve az çok terf~· ~ı 

Açılcb umumi kütüphane bu. !ar meclısı, Atlas Okyanusunda va- muııur. BERLİN 1 S (A A ) F Al ınki!!'lf edemıyocdu. Onun ıçın 1 ıstık- · · . tikr tı" 1 ned• :ıl 
deh cay olup karşınız~ rıkar 1 , . . - cansız- - ,~, .. d 1 . d "dar" . . ıçm ne ıs az sure y c, e' F 

, ~ " • 1301 pur işleten spanyol seyrisefain kum- ÇINDE MUHAREBELER t tlı:ikat h tı" . la da da"- "' muca e esın en sonra ı ı, ıçtı- ld hi b" t fta nıu•""P "''' 
B l -be ·· d"" ... A 1 d Abd"" • .•. man e eye nın ya n ı;•- , f"k • sah 1 d b" . kil' .. yo aır ç ır ara n .:rt(; 
uranın ası rag t gor ':1gu n a ınız ya ulhamıt ha- panyasınm devletle akdettıgı muka- TOKYO ı 6 (A A ) _ H b" de laca - d . 1 d d la ..,...:.1 •• ınaı ve . ı n . .a ar a ır ın ap mu- medik. 0 A allı! nıenıiek.e.,... 

"k" d"d d Ö 1 · · F l k rf· 1 · · t 1 tın" tir ' · · ar ın " gına aır ora a 0 f&ll .-ı- cadelesıne gırdı . v an .,.şa 
zk~man dı . .'fn 1 en 1sonrad~'.· yde nın1~~r.ı ımyışık. ~ e se ~ru ~t- ve eyı ıp a M.e BışRIA. ND bildiriliyor: 2400 kitiden nıürekkep tekzip olunuyor. Yakın vakitl~re kadar bu nıemle- ~mahdut menabiile ancak r ~ 

ı tesa u en, yo unuz U§Se e me ı ımış. tıgı şeylerın mıl- bir Çin livası, ceçen pazar vukua ge- ~- ·-- kett tı1a ka nlık fikirleri nıa· ımkSrunı buluyoruz. .. . b~ ı. 
bir yorgunluk almak isteseniı: yonda birine değmeyen bir kü- Paria~ ıs (A.A.) - M. Briand, ~o- !•n ve bir kaç cambotun batmasını Süt _{:İrke/İ zin~ :;nele~ ~rtadan kald.;acak .. Biz Tü.~kler ş~na.~ ~~ 
boş bir iskemle bulup oturamaz- tüp hane için mi bu serfüru? . , n_ıanya tıcaret nazırını kabul etml§- ıntaç eden muharebede Ruslar tara- V olan bu inkılabın, ayni zamanda mü- nun. en buyu~ _aıyası faziletı ııaj,.lı'~ı 
smız. Bahsettiğim sıra kahve- Zavallı (Saip kulu) her kim i- tır. VERGlLERIN TENZlLl fından zaptedilmiş olup Amour ve hinı bir sulh amili olduğunu elbette ~·~.u!ıy~tler:,.r•:r~~ni tı•~.-
1 l v . b " "h" "'·ı .. Sungari 11ehltlerinin mültekaaında Davası dün neticelen takdir edersiniz. Şimdi inkılip Tür- ır ır~ze a . . ee; • •'i bC.,,;ı. 
er, tramvay yo unwı eznecı- se u tarı ı tamı ı e çok gu- PARlS ı 6 (AA) Nazırlar mec k"" bul ç· h .. ku tarma' ki . ff ki t 1 da .. .. ve yenı teliklı:ilerın ..,nırettıg _ _,,,J':, I d"" k . d l l 1.. l , . . - aın unan ın şc nnı r K dl E f b k yeaı muva a ye yo un yuru- mil 1 b.r 1 gııv· L" 
ere onece yenn e ? an ar- unç o muş. lisi vergilerde tenzHat yapılması nıe- için o tarafa sevkedilmİ§tir. Çinliler, • Sna an BSı yor. e • ıı_ıu .. e~e.t Y~ una ınıal'"",ır 
dır. Bunlardan roada hır de ca- * * * selesi hakkında maliye- nazırı tarafın Sovyetlerin nehirlerde Çinlilerin sey- Ü:"li i .ı. t JOOOO Bazı ecnebi dostlarımdan i.ıittim. Buna bırbırıffi;1Z1 eyı_ tan !dU'• 1'~_.,,. 
mi sırasındakiler vardır ki da- ·Beyazıt meydanındaki abide- dan alınan vaziyeti tasvip etıniıtir. riseferini menedebilecekleri Ling- m 1 1 S Ş r.«e e diyodar ki: ıam:k en keıtırnıe bır_yode aP11_ı;;, 
ha kuytu ve ağaçlık olmak iti- lerden bahsederken Darülfünu- Me~lisi, bahri konferans~ iştirak için kaing şehriı:ıi istirdat maksadile iler- fira tediyesine mah- -"ReisirJ.zin ?ahası '!"l'_e~inde bü- ye I~ memlekett~n ı:~~lerl• o& 
b -1 b"lh .. kil . . . . • İnciltere tarafından vaki olan davete lemektedirler. . tün bu ycnü.'tlerı yapabildıruz. Fakat nr? _uzumunu acı ecru r 
an. e ı assa YV:ID ote ere nu nasıl geçebılınz.Bır takı an- müsait bir cevap venncği kararlaştıı · • k A Ol l bu radikal i•liihatın bütün millet ta- mııtır. . . . 0ııı1" · tercıh olunur. Genış meydan ve dıran büyük cümle kapısının ınıştır. Fransa hükumetinin İngiltere- Jngifterede um muş Ur rafından seve seve kabul c:dildiğinden Yalnız ?JC~·~~ı;::; ~ 
meydanın iki taraf mı çevrele- üzerinde kocaman bir yazı: ye vereceği bu cevabın Fransanın Bundan bir müddet evci iflas et- emin misiniz?" der~'hlrb-'? T'k:.yo ~ ıil1~ 
yen yaya kaldtrım, bu karŞtlık- Dairoi umuru .. ~eriye. . . ~udra_ ~e~iri. ta_rafuıdan bugün tevdi BiR ~ ;v APUR BA rrı miş olan SiiS' şirketi heaabatı masa Bu zatları~. bö~le ~üş~nm~kte hak ~ıİmpa~a':rıuk ~:kjyesi ~o~!·~ 
1ı sıra kahvelerin daimi müra- Burasının vaktıle Serasker edil~~e~ı s~:yı7ruyor .. B~ cev:ıp\a Fr~n LİV.ERl'QJı., ıs (A.A.) - Pamuk, heyeti tarafından tetkik edilınit ve !arı vardır. Çunldi bır _lnllletin .aJılak bir hük\lmet idi. Yeni 'türldY" 
kabesi altmd~dır. Buradan e- kapısı diye anıldıgım, meşruti- sa hu~uıı_ıetının tah~ıdi teslihata dai· nitrat ve " ıeker yüklij Oklahoma is- bu meyanda müessislerle Esnaf ban· ~nevıy;at _ve karakten.nd.~ yerleş~n bir cumhuriyettir. . t>i 
- - .. g etten sonra me um mütareke ma musaıt bul~dugu hususun~ ha- ınindeki Fraıısu: npuru tutuşmuş ve kası aleyhine matluplarının iadesi i- ~kıd~len bır llamlede soküp atmaga Hatırlı orum bir gün b•' p 
,en _her .?'ole~, ~ut~aka ı_n~te~ y . . -~ . tırlatıldığı ve l>ınaenaleyh, vakı olan batmıştır. (ieml batmadan ever içinde çin dava açılmışı.. imkan yoktur. . .•. . aı:etelİ ..,l'uhbiri ba vekili""'" ' 
:~ssıs _gozlerın ı:zerıne _dıkıldı- devn?ın son ~unlenne kadar dave~ ıı_ıe?1nu~yetle kabul ettiği ili- vukubulan iştialler mühim hasarata Esnaf bankası müflis şirkete ıs . Fa~t "":~~ bilme_digı şey, Tü~k ~uttu: ı . ·ııi 
gınl hıssedecektır. Camı sıra- Harbıye nezaretı olarak kaldt- ve edildığı de rıvayet olunuyor. sebep olmuıtur. Bu esnada bir çok bin liranın depo edildiğine dair bfr ta mi!letinin butun b~ _Yüksek __ ve necı_p "O halde ne dememizi ıst•~ı ~ 
sında oturanlar ise daha ziva- ğını herkes bilir. TENKiT EDiYOR kimseler de yaralanmııtır. alıhüt mektubu vermişti. Dava bu akakib~l".lere tmalesaı:.~p lıdçı~ ne yukse~ bktır Başvekil Hazretleri ıu ce"" 

. F k t .. l ki b d t K1.L ktu .. . dm ti B ka ı ıyete "' o ugu, esasen ın - . 1 di ı~I' 
de insandan kaçınan kendi ale- .. a ~ oy e sanırım un an . PA~ S, 16, (A.A.~ - Kıralıça ~fa· YENi BA-ŞVE NE DiYOR? nıe P uzerıne aç .'I !· an lap prensiplerini ıatbika ötedenberi lll?, 11t : • . • iSiol• ,r 
minde ya5ar adamlardır. Emin dort yuz şu kadar sene eve! bu- rıe Uı:ııve_rsul gazetes•.m";11abırlenn- MELBURN, 16 (A.A.) - Avustu- m~ktu?.uı:ı m~tevasnu ınkir etnıe~e ı.ıe kadar eyi hazırlannıış bulunduğu- Av~u.paya rıca edinız, :Jı;.ta ,ı4iJI, 

f d. l k t ·· .. d k .... k rada Fatih ikinci Mehmedin bir den bırının sordugu bır suale ceva- al bük" ti üttehid . . .. _ ı?ı. Muflıs şırket. b~ par'.'~n ı? bın aur muz gıbı tanısınlar. Bun rıdillğ 
e en ı 0 an ası onun e uçu • . ben Manyu kabinesinin polıtikası hak r ya ııme m . . esını? mus lirasını dava etmıştı. İkincı ticaret ·.. .. . . . · 1 il d" dildilcten sonra dostluk k.• • 
bir koru haline gelen sık ağaç- saraJ'.1. oldugunu pek az kımse- kında tenkitkara11e mutaleatta bulun· tak~! yertı ba~v~l<if Md Sc~n Rue· mahkemesi dün bir celsede bu davayı B~~k reıaımız, bur vesıy e e ı- den doğar." ' d rt~" 
!arın altı yaz günleri masa ku- ler bılır. Evet... Osmanlı pa- muştur. 1".r ıanııı mu a ır erın en ırıne va· neticelendirmiş ve bankayı bu 10 bin yor ,;E. . tund . lfilıat hare- Ayni temenniyi tekrar • • ı' 
rup keyif çatanlarla dolar dişahları tarihinde eski saray iLK ELÇi kı olaknAbeyaııatml dadgehr:~!ngilterede liranın tediyesine mahk<lm etmiştir. ketlerind~·~~:ınin ~~~n ve hissen zünıü keseceğim: .<uJ'~ıı' · 

• . . . t . d gere vustura ya a u .. umet mev- Mahk · k • Eğ d b lundU• * • * dıye anılan saray ışte burada 1• PAR s, 16 (A.A.) - M. Brıan , k" d b 1 1 el f k eme yenı anunun muavazavı beninıle beraber bulunnıadığına kani er aramız a u ··;-Ot! ır 
. d" Ü r ı d h"k " ı· · Pa ·se t•yı·n et un e u unan arın am e ır asına akitlere dair olan yeni maddelerın· c ı·· · · bil 'uli bir ka• gun·· zarfındaki go ~e • 

Yakıt akşama yaklac•yordu ı. ç kapılı, etrafı, ancak ya- r an a u ume ının rı A - mensup olmalarının iki memleketi- ı· t d k "lm"..: • olsaydım, bır dakika e nıes yet b•il l b" . tanıına1' .. ~· 
.. .. ~ · . tiği ilk elçi olan M. O"Kelly yi kabul . ına e ere ven ış .. r. mevkiinde kalmazdnn." - az e o sa - ızı eıı>"• 

Bd uyuk ha~zun etrafında ka- rdım bs~a~tkeb. dolaşıldabı!Becek ka- etmiştir. Bundan sonra M. Briand, çi~.d~ çok hay_ırlı ~e~ıcele~ h11asdı~ ede· Şu itibarla bu karan aynen yazı- Esasen, Hanmılar ve Efendiler, ta- nıtmayı teshil ederse çok f1I •• ~ 
ınlı_erkeklı gruplar henüz yer- ~,uyu ır sa~ay ı.. u ~~r~y Parage hükümetinin yeni elçisi M. ce_gını ve şımdıye a ar .. a. e ılme- yoruz: . ... . . rihin tecrübe ve delfiletleriyle de ko- lacağu: . . . . UJI ı...-;ııı" 

lennı almışlardı. Fıskiyeden hıcn 94 7 senesındeki buyuk Caba ileri ile Nikaragua. hükumetinin ınış olan mese~ele~e ·~ musa~t surette "Bankaya verildıgı ıddia kılınan E- !aylıkla hülanolunabilirki, eğer Türk Necıp mısafırlenmı •uJ!' ı;rl<1 1 I' fıskıran suların karşısında si- yangında yandı ve Kanuni ta- yeni orta elçisi M. Castıllo yu kabul temas edılmcs~e ınıkan temın edece- mauet paradan nıütebala ıo bin lira- inlalabile Türk milletinin hissiyatı a- kukuna vakfeden azız ı:ıı~ d>'' 
gira t"'tt" e k t tl t tl k rafından Mimar Sinana yeniden etmiştir. ğini söylen)iştır. Avusturalyada ikti- nın tahsili talebine mütedair olmasına rasında tam bir muvazenet ve tena- zin ıerefine hepinizi içıneg• ""° 
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u ur re a 1 a 1 onu- t ld F k t b . . . . AMELE BIRL1Cl KONGRESi dar mevkiine gelecek olan amele hü- ve mübrez mektup mukırrünbih olup zur olnıasa idi muvaffak olnıak kabil diyorym. ıJ ııı~: 
~anların ~ra~ına s~kuldum: Şu yap ırı .. ı ... a a u .. ıkın~ı b~- MARSİLYA, 15 (A.A.) - Yer al- kümetinin Amerika ile ve daha başka indettetkik 25 bin liranın Emanet o· olmazdı. şimdi Türk milleti iktisat Mahmut Beyin nut~ 1te>11 Iıtı 
sıraların ustunde dınlenmege a- nanın omru de çok surm~dı, yı- tı amelesi milli birliği kongresi tara- memleketler ile sulhperverane itilaf- !arak alındığı hususunda sarahat ve ve irfan sahalarında ki noksanlan do- addit defalar alkışlarla 1 ~ . 

• ~aba kimler gelmiyor? Hem de ne ~andı ve ~ca~ 1139 hıcri se- fında.~ kab';'1 ~dilen bir ~ar.ar suretin- !ar akdi için İngiltere ıle bırliktc ça- i~ahatı kafiyeyi cami bul~nnıasına ve )durma~ çalıııyor. . . . . miştir. n ı,, 
bu gelenler şehir harici bir te- n~sınde te~s~ e~ılerek tekrar ?• ~oı:nur ıst.ıh'!".ıı. taksımı kontrol~._ lışa~ağım ve teslihatın ~ahdi~i için tıcarct kanun_unun m~ddeı ~alı:susa- ~a_dd_ı ve manevı ~~retım~ın DİGER NUTUKJ..ı\J' df 
ferice çıkar gibi yanla d _ vticuda getırıldi. ışlerının tanzımı ıçın bır heyet. teşkılı İngıltere tarafından tatbilc edilen ted sında bu kabil taahhudatın ıptıdayı yettıgı nısbette huı:nma1i bır faaliyet . ut!ı:ıJllıol'' 

. . İ . rın a n~ M dd . . hakkında amele entemasyo;ıatı hak· birlere samimi surette muzaherette eınirde sarih ve vazıh elfaz ve keli- içinde bulunuyor bız bunu vatani ve Mahmut Beyı~ n µ# f' 
ler getırrnıyorlar. spırto kamı- .. ercan ca esını~ arkasına kında akvam cemiyeti nezdıı:ıd~ ... uku tıµlunacağıru ilave etmiştir. matmın manayı zahirilerine ittibaen milli bir ihtiya~, bi~en:ıJey.h vatani sonra kongre reisı ~·. rJ. JJ ·~· 
ne_toları, çaydanlıklar,_ hatta na- du':fen yangın yerlenndc bu sa- bulan müracaat tasvıp edılmıştır. LONDRA, 16 (A.A.) _İtalya ve mana verilnıek lii_zumu nıusa~r~h bu- ve m?.fi bir vazı~e tali.kli ediyoruz._ taine, birinci reis veldlı, ell "eıı 
rgıleler ... ~ahv~ler pış~dursun _. YOUNG PLAN! . . . Japonya hiık<lmetlerinin. ~hrı_ tahdi- ı~~masına.~e zahır olan bu gıbı t~ah- Boyle derın ıslaha_~ ve:~~ iene Lefoyer, müteaıı:ılı 1;1,, 
mahabbet kasesı de hır taraf- "~ _ ____..~ PARİS, 16 (A.A.) - Pe_ııt Parısı- di teslihat konferansına ıştırakı kabul hudatın dıger hususatın tetkıke ım- yatına atılnı:,ı 0.1a~f i:k uh bbeth' şen Eşref Bey ve deleg111~ı .• tan kaynayıp duruyordu: • • J -::--- __ __ _ en gazetesine göre M. Brıand, M. ettiklerini bildiren cevapları Londra- kanı kanuni kalnıanıasma ve binneti- ru~unda su! a, ıttı a m bil~ 

1 
ıs- M T . dd t f dan par ııt~~ 

_ Haniya Makbule adam- 'Ô" - ::::=--:_~-- _ Doumerg in seyahatı esnasında M. ya vasıl olmuştur. ce müddei aleyh vekilinin para alın- lerınden ~aş~ ne :r:.!!"da 1:[ _ ibi · uı .. e ara .ın. J3ı.1rı 11,r Jar d · . · · . Jaspar ile Young planını ikmale me· PARİS 16 (A.A.) - Echo de Pa- mamıştır diye itirazı varit görüleme- .. Her ~!e!ın tan .ın .e .~ ugudg . tuklar soylenmıştır. aJl 1>9 • • 

1 ' 0 a gelı vereydı. · · · Bıze mur komite mesaisinin bataati hakkın ris gazetea'i bahri konferansa iştirak diğinden ve takası mahsup keyfiyeti Turk tarihının ~e bır futühat. T~.vrı !arda dünya sulhund iğer1' ı· 
>a.k~aı_ııza cumbür cemaat tek- da göriısmü~tür. M. Jaspar, komiteyi için vuku bulan daveti esas itibarile işbu davada müdafaa teşlı:il edecek v~rdır. Fa~~1• d~rthasırdan ben d ~Ü dilmiş Milletlerin yelı:~ır§.fl't•r 
mılımı7; lıurada... ı~incı Lahey konleransını;ı 15 _Te_ş ~i- kabulü hususunun pek vahim olduğu mczayayı kanuniyeyi cami olmaması- ~~··d·~=~· :;:;.di:~ey:!ını~e ~~-- ne tek:U.rüp etmeleri İ 11""11ra1 ' 

- llahı Hesnanım Bilme~ nısanıden eve! toplana bılmesı ıçın nu yazmakta ve bu davetin kabulüne na ve müddei aleyhin masaya alelusul 1 · .. d f h 1 . . ı:'ğe mec h . d"l . l hinde il 
J ibi söylüyorsun. . Bi.zimkini~ mesa~sini 24 Teşrinievele kadar ikm~I dair olarak ız Teşr!ni~vc_lde. veri.le- müracaatla adi alacağını kayit ve ka· b•:r ~dil:,ltlr.a~Jı~tl~rf~';'ak mazi: a. ~ e 1 ı:ıe;L e . tir. it~~ 

1 
ı;arşamba.~ı persembesine u· u- etmege davet e~ıtır. cck.kat'i ~c;--aöa .•a rılı ıhtırazı kayı~- b?l salahiyeti. ~evcut ise de bu salil: !eriyle mu?aıaa etmek ve ona göreli sozler soy_e~~ış ··erde 11'' 
y or mu' · , "I , • K d• F . ler ıthal edı!nt'esım talep etmektedır. hıyet icra ve ıflas kanununun maddeı hüküm vermek doğru değildir. Yoksa Kongre reısı ıle dig ı:ııd" ıı' 

Y .k . • . . re 1 Onsıye - 1 Vt E• BOLLU""U mahsusasına nazaran filhal takas ve bugu··n en pasifist gednen milletler bi- ler Türk inkılabı kafŞ15."1ı~1>.,. 
- o sa yıne terzıye mı gıt- .KAH "' b k"I d · •· · . • . . · dUr ge 

t·ııer' . Varıilfuııun buıası Kahire 15 (AA) - Yüzde R10D.E JANERO ı6 (A A) mahsu al eısan s ltetş ltı e _emıkyecegını vet le mahkumıyetten kurtul~maz~. ret ve takdır hıslen,.ı -'-"ı ...... 
. . . . . , . • • . . , . · . - ıcraen a e ıu a aa ım anı mevcu Bu ··nkü Türk nıilletı sairin uy- . . . adl1'-'aı'.•: ııll"'" 

_ Sorma karde~ Ne t .. rzi- rayın harabelenne ıhttmal kı tc- üç faizli ve ıkramıyelı Mısır Journal de Brdzı gazetesı Nevyork olmasına mebni meblağı müddeabihin 1 gulh bütün' istik!Aline kendılennı alam ... eli i.11,..:ıt' 
'' · .,.. _, .. f ed"l b"l" h il · b L.o d d k h · a d · · d d · "f '-'- ka sa• su seven ve, 1 · l mu .. ke11l.... · ~ ' leri bitiyor, ne dişçileri... sau1;1 . ı. e .• tr. kredi fonsiye ta vi erinm u- v_eya _ tı ra a_ a ve P~Y sası;ı a ıs- ban_ka~~n istır a ına ıttı aıwt rar atık milletler gibi, ancak hayatına, emış er v.e ıJeriııJ, ıı j:ıl 

Bu arada çocuklar da boş dur Şımdık_ı_ ?maya gelinçe, bu- günkü keşidesinde: ~a1::'~~~~!ı.tı:~;o::'~~;;,:::~i~ui~: verildi . . varlığına dokunulduğu zanıan ııiyan ~arla. avdet edece ve oıgıı~":ıı 
muyor: •• . • :,ası Abdul azız zam~ında aşa- 1886 senesinde çıkarıln:uş o- tikra.r; aı!'di.iqin yapılmış olan teşeb- ~##~..W#/AW..W~&W#&~ eder. . . , ~nkıl~bını mı_ıvaffak buıdıJİ'I 

·Kimi kargıdan· atına binip gı yuka;ı bund~n ~11~ dokuz se- lan tahvillerden 36,418 numara .büslecin akim kaldığını yazmaktadır. ,~ 'llK.eJı ·teplı•ıe,_. ~ S?n seyyahat;ı:'ız ~naaın~a, ~.on: ı~l~ap_ hali.?de . ~ 
koşturuyor k"ro· atl lı ne eve! ınşa edılmıştır. lı tahvil 100 bin ' .. "IKA'VET EDiYOR LV.1.4 1. ~ gre~ın dev~ ~ludddetıncehealin~e. nıut~ soyleınışlerdır. • .. f,:ı.. ~ı 

, ı ı ayıp zıp - Ş V · ı . . . d k ) °" i madıyen mültecı er en, ın mu- tJCr" 3Jı> 
yor . . Kimi de kolunu sıvay u e~ecı ~r~. men yokuşun 1903 ~enesın e çı arı~' 0 - • PARIS, ı6 {A:A) - Matin gaze- müsabakası~ badeleainden ve bu yüzden çekilen iz- RİZEDE SIHHi 1ll li e "'11~1'. 
havuza daldın or Hasılı bur~ başında koşeyı· donerken karşı- lan tahvıllerden _637,254 numa- tes~n Bii~eştl"' ~stilıbarı?~ nazaran ı .. .. Jjl tiraplardan bahsedildi. Bu meseleyi · Riı:e, 15 - Bu ha~.[ b•'ll, ~~ 
_ b" 'l y . nıza gelen binayı bilirsiniz, es- . ralı tahvil 100 bın Uıw(errıuhır":zetesı muhabı~ıne. beya- 23 UilCU hafta bütün nutuklarda, en sela.Jıiyettar ~ec olan ankilostom ve _dıg .J<il• 1~ f 1 

"
1 ır a em. k" M 1. t" D h . 1911 ••nesinde çıkanlmı• o- nat!a bulunan kıralıça Marıe nıyabet ~ ~ mi adanılardan itittiniz. Bütün o söz- r ile mücadele içın .:'.;' ,eft 

ı a ıye nezare ı a a ı- ~ ~ · ·1· '1ı" "'' .. "(i b. kıl ı i ı b rı 1 ·ı •~· · "' :ıo * . . . . . . lan tahvillerden ~ 100 numara- .meç ıs~'' ~l~W . e ıra. mıt o masın- ili Blltlln stan ul mekteple - !erde Türkiyeye atfolunan bir meı'u- mütehassıs dokto~ ı " ilflli~ııı· 
Şimdi gelin sizinle camiyi do- !erde cephe teşkıl eden ve ıçın- . . ~11 . - -dan acı \\Cı şı~liyette bulunmuştur. ~ nin hatta rekabetle allka r . alı bir ifadesi vardı. Ben biye nıemuru tayın e~ ~ 

!aşalı~: Mey~ana .. nazır kapı- de Darülfünunun bazı kısımları / lı tahvıl 100 bın Frank ıkramıye ·'ACLAMA TAŞI iÇiN ~gösterdikleri mektepliler mil-~ ş'?:.~'th:runuzda i~i münakaşa_ .•: HOKOMETI 111'l~ cır 
d an gırınce dort koşe bir avlu bulunan konak ta meşhur Mı- kazanmııtır. AMMA, 16°{A. A.) - Kudüsteki ~ sabakası devam etıııektedlr.1'1 derek ne sabrınızı ne de.~ezaketınm ED1YOR ?4· :ff~';ıı · 
g örürsünüz. Ortada süslü bir sırlı Zeynep hanım konağı idi f Ağlama taşi Jrakkında neşrolunan Y•· ~ Haftanın en miihim haberini suiistimal ed~ek. değ~. :~ı~ız BERLİN ıs (A./\-~ • 'fıtl<'-1~~ 
adırvan vardır. Mermer dire. k- Mısırlı Kamil Paşanın zevcesi. Sfİf 8 yok ni ı:ıizdeamnlıtıamek'.İ7. karşAı pro1testobma.hi- ~ seçmekten ibaret olan ve ta- !fi tyaarnlih•tt bkiarlnı. =~.."lıı bir :,:r~:ı~m"e berg, nıensup b~un~~rsııı' .\#01 ~ I b h . . Ü . . yetın •o a uzre rap ar ugun ~ ~ • • tih h kkı haız " d• r , d 

:erin ara yerinde yuvalarını ku- o.~n u a_yrr sahıbı hanım, s- Atina, 16 (A.A) ~ Reıııcum bütün işleri tatil etmişlerdir. ~ l°bemlzln memleket işlerine~ arzına nıüsaadenizi rica ederim. ap .8 . :'' beyannaı:ıı• iil'''' f 
. ıp nadir müşterilerini hacı bek kudard~ hır ~as tane, şehrin burun iıtifa11 hakkındaki ıayıa -~ _..... u•• •-+ - -- ~ alakasını celbe matuf olan bu ~ Bu zavallı menılelı.ctte cer7yan e- k"f,~ettı~\ ~~ayi aının•Y• 111 

do1'f 
'r gibi hasretle bekliyen ihti- ?1-uhtelıf yerle;~nde hatırasını tekzip edilmektedir. MAHKÜM ETTiLER ~ müsabakanın 23 Uncu hafta- ~ den h_aC!isel7ri yakı~d~n .t:ı-1<1~ ed_en 1 a =~~~ tezahÜ;l'auud:':.~ıt· 

' ar satıcılar, başlarını kaldmp ıhya edecek dıger bazı eserler bağgibiü n.aea.y .. vvabğeı ilar ) 1 1 PAR!S, ıs (A.A.) - İçtimai fecir i sındayız. 23 llncU hafta yarın ~ her bıtaraf uma~ çok 1~ tlir k_ı mu!- d°:tli 5urette tenkıt !U:::;. 1oif 
ze bakmazlar bile daha bırakmıştır. ismile çıkan komünist gazetesinin akşama kadar devam edecek ı teciler meselesınd:.., Thi~r b_yenın, ~e MANE\f~ f..) ·~·~o 
· . . .. · · · PERŞEMBEYE TOPLANACAK miidürü mes'ulü askerleri anarşi çı- maddi, ne de manevı ç ır mea u - AS 16 (1>· · ob ' 
Camının cumle kapısı üzerin- Beyazıt meydanını çepçevre NEVRE ı 5 (A A) Ak k 1 k d'I .t 1 . li " te ilı: ~ve gelecek cevaplar cumartesi yeti yoktur LASPALM • nd• bit,..,~,. 

. A ı...: • ı. d l ld k B. l CE , . . - vam arma c ma sa ı e ı aa sız ge şvı ~ k d k b 1 dl ~ · k . hakaız taa • alar esnası 1 f 0 ...-
cı e rapça u'J ıuare var. Bu iba- o aşmış o u . ı mem unutup . eti meclisi tarafından teşkil olu ettiğ. inden dolayı dört sene hapse ve !il aktamına a ar a u e le-J~ Komtu bir memle eti . r- ~ !"""e~ ü sker t• e 
.·eden anlaşıldığma göre Be ya- geçtiğimiz bir yer kaldı mı? /~~::''~ali komisyon Perşembe günü 3 bin frank nakdi cezaya mahk;üm o- ~ cektlr. ruzlarla, atet ve d~mirl•, ~Ih~: ıun- fil~k e~mış, rala~ınıştır • 
. t camisine 906 hicri senesin- M. SALAHADDİN toplanacaktır. dilmı~tıı. 1"$..V.$'~HV~.@,.,ifalifı di hepimizin aleyhındc muca e e et- as er •ya 
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Ekonomi 

anka neşriyatı 
ı MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLE 

Bankalarımızın neşriyatı yoktur. 
lı Aylık bilançolarla bankalann finans hali meydana çıkma-
0\ aylık taporlarla banka nazarından ekonomi hayatımız tahlil 
Unırıalıdır. 

A llllgette 

Beyaz Ruslar 
~ .. lier ay sonu (ultimo) bilanço ne~retmeyen ban~~m, bu- Bunların emlaki Katil tutuldu ka~iun e~?n?ıni hayatı içinde ifa ettiği rol hakkında, fıkır alınak 
Za 1 clegıldır. Bankalarnnız ne kadar açık olurlarsa o kadar ka- tasfiye ediliyor -
~ırıar. Hangi cesamette olursa olsun, vuzuh gösteremeyen KIJr izzeti IJldllren 

Emanette - ·---
Emanet n1emurları 

Baremin tatbikine 
kadar yüzde 15 zammı 

maaş alacaklar 
kaya tam itimat oimu. Beyaz Ruslardan metruk ve vaz'ı H b 

" ık· d hi kab"l · > tk· aylık yet edilmiı oıan emıik tasfiye otun asan A ba11 imle,, Uç a.,
1
<>e ~ denecektir, aylık bilanço a . t 1 mı· B ı lı • maktadır. Y Cemiyeti belediye dün toplanmrt 

~ , :lt hı!anço olur ama, aylık hesaba tın.ki~ Y?ktur. u m ta- . . . k b H k" d k 1 ve Baremin tatbikine kadar emanet 
ı,_Yl\a <{arşı. den"z kı", ev•t, çapraqık muameleh. b.ır bank .. a' hesap- Tl~ksfıye lrşlerki bıtti ten sonra u b aı oyeçhe ~rb.zzethiımınde bfirdço- memurlarının maaşlar< hakkında ba-
'"l'l ., em a satı aca .~ anın m u ır şa •• tara m an zı esaslar karar altına alınmrıtır. 
l'\ıd ı trıakıne ile yapmayan bir köhne banim ıçı~ bu s?zl.er doğ- TAYI NLER öldlirüldüflinü yazıruttıli Bu karara nazaran Emanet memur 
h Ur: Fakat modem teknikle çalışan banka !çın değildır. Gar- . . .. ~l~ğrmrz malilmata göre, zabıta !arı Baremin tatbikine kadar yuzde 
il\ lrıtl"a 1 ' b kala b"l ııu yaparda bizim mah İktrsat vekiletı umum zıraat mu- katilı bulmağa muvaffak olmUftu.-. 15 1 ki d 

<lııt ·' r a oynayan an rı ay 1 anço ' dür muavini Hamdi Bey ziraat mli- Katil Hasköyde oturan tütUncU ifa· zam a aca ar ır. 
lnı\yonluk bankalarımız neden yapamaz? fettiJl!ği~e. tayin edilmift,ir. Mil~ür san Abbastır. ~ör İ~zetf, apteaane- NUMARATAJ. L'i~HALARI l'IA-

~ıyo Aylık ekonomi raporlarına g•lince, bunu bazı bankalar ~~- muavrnlıiine .de Avrupa. da tahaılde ye ~aJ:ı~ ~v~~ ıı:ırmeııne müsaade ı:t- SiL OLACAK? 
d'• r. Osmanlı bankaııı Kredit Lyonnaiı gtbl. Fakat bu usulun bulunan Tevfık Bey tayın olunrout- mediği rçın oldUrdilğilnU itiraf etmış-
"ıuı:cr ... bankalara, bı"lhaıs'a Türk bankalarına da teqmili laznndır. tur. 'tir. Katil Adliyeye verilmittir. Yeni yapılacak numarataj için i· 
" gu ., mal ettirilecek ev ve sokak ı .. hala· 
rece .n! bir iki bankanın alınakta olduğu ranseymanlann, ;;; de- NÜFUS TAHRİRİ OTOMOBiL ALTINDA KALMIŞ rının emaye olması esası kabul o-
1'\ıı '.t•ınatbahş olduğu meselesini ortaya atmayacağız. 1 _Y'; 930 senesinde yapılacak umumi nü Horen iamindeki demirci ustası !unmuş ve ~ekli de tespit tdilmişlir. 
•aıı k'., ekonomi hayatımız aleni olınaktan çok uzak olduğ~ ı~m fus tahriri için bütçeye tahsisat ko- dün Koıka caddesinden geçerken Levhalar kırmızı üzerine bcya·< ya
bar 8;Yman işine hailler vardır. Fakat, ne kadar çok ~anka .ı~tı~- nacaktır. 1556 numaralı otomobilin altında z~r ?lacak ve kenarında heyu bır 
a•• •der ve ne~riyatta bulunursa, o kadar da ekonomı muhıtıınız Bundan sonra umumi nüfuı tahri lµ.!mrı bir çok yerinden yaralanarak çu:gı bulunacaktır. 
"ııtı\anır. ri hazrrhklarına ba !anacaktır. hastaneye kaldırılmıştır. ~vha yazılarının şekli ~çi~ "~or: 

•,,ı. . Mülaha·'a ediyoruz ki, bankalarnnızın aylık bilanço ve ay- YENİ MEKTEPLER Şoför kaçtığından aranıyor. bon denılen tarz kabul edılD".ışttr ki 
~ ~ s bu en açık ve en okunaklı şeiddir. 
tıiy~>t~nomi rapcıru neşretmeleri, Türk ekonomisinin en ehem- Vilayetin yaptırmakta olduğu ye iKi OTOMOBiL ÇARPIŞTI Yeni levhaları., hu ayın 22 sinde 

tlı meselelerindendir. ni mektep binalarının inşaatı bitmek Pangaltrda Vatan gazino•u önüı-.- yapılacaktır. Levhaların çalıuk tesli-
Bu işe süratle başlamalıyız diyoruz. N. üzredir. de iki otomobil birbirlcrile çarpışmış mi şarttır. Zira bu levha ve numara-

" :t- ;ı,. Bu mektepler tamamile sıhhi ev- !ardır. !arın 1930 da yapılacak nüfus tahri-

G• ·Nu•• N İKTiSADİ HABERLERi safi haizdir. Bu otomobillerden birisi şoför Dira rinden eve! takılması lizrm 11;elmekte-
v nın, diğeri de şoför Sıyametinin i- dir. 

_ MIJ.leferrl/ı H. dareoinde olduğu halde mukabil isti-

od k •• Ü d tJ - kametlerden ilerlemekte iken Vatan iTFAiYE MOTEHASSISI 
t . Un Ve Om r ffiUVare a BiR TAYYARECIMIZIN gazinosu önünde karşılaşrnqlar, fa- NEREDE? 

l:i::.,~nct_~ktioat müdürltiğüniln tet- rada açrlmıt ve .. bir a~alık 1028 otuz MUV~PFAKIYl!:~I . kat s~n sür'atle ilerledikleri için dur- İ_!faiye mlitehassrar M. Kuvnikten 
~ara a gore, bu ıene geçen ıeney• paraya kadar yukseldıkten ıonra ak- B_?RSA, .16 .:-.. Brr tayyarecımız ~ak ımkinr~ bulamamışlar. şiddetli hl!a haber altnamamr9tır. 
lııisu l~z Odun ve kömür miktarı bir f&m Uıt<I 1025 kuruş otu• parada ka- bugun §•hır u.ıtun~e çok !'l~kta~ hır çar~rşma ıle hurdahaş bir hale gel Mütehassısın gönderilen harcrrahr 
li:yını .. ladrr. Son aylarda bllhaıaa panmıttır. uçtu, . Ulu canu mınarelerının ellr mişlerdir. bankadan aldrğr anl8§ılmış, •efarec-
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Mahkemelerde: 

Dört sandalye yüzünden ... 
Listede isn1ini arayaıı adaının 

derdi ııe iıniş? 
Mahkeme kapılarında liste okumak çok meraklı şeydir. Bu 

listeler de günah işleyenlerle bir haksızlığa uğrayanların mahke 
ye girmeden evel duruştukları yerdir. 

Diin yaşlıca bir adam gözlüğünün altından bu listelerden biri
ne dalmış gitmişti. 

Aradığı ismi bir türlü bulamıyordu. Bir aralık bulınaktan Ü· 
midini kesmiş olacak ki çekildi, fakat çok geçmeden tekrar yak
laşarak aramağa ba~iadr. Birisi haline acunış olacak ki sordu: 

- Ne arıyorsun efenrli baba? 
- İsmimi bulamıyorum evlidım. Bugün muhakeme yoksa na 

file beklemiyeyim hari. 
Bu sefer listenin üzerine iki baş birden eğildi. Beraber arayor 

tardı. Nihayet bulu ular. Öteki: 
- İşte, dedı, yedinci muhakeme ..•• 
İhtiyarın yüzüne renk geldi: 
- Hele şükür, .•. Bugün ne olacaksa olsun artık: Ve işini an 

lattı: · 
- E~ndim dedi, bizimkisinin olup olacağı üç kırık iskemle •• 

Tamam altı ay oluyor, Denkleri hazırlayıp hammal bekliyorduk. 
Biz iki. haınmal çağımuşken bir de görelim, kapının önü ham
mal\a doldu. Vur tut derneğe kalmadan yakaladıkları eıJyayı mer 
divenlerden aşğı yuvarlamağa başladılar. Bu kargaşalık arasın
da bizim dört tane iskemle ortadan sırroldu. 

Canuna geleceğine malıma gelmiş de de sineye çek .•. Olına
dı, şeytana uyup dava açtık. Dava açtık ama kime? Çalan belli 
değil ki ... O gün bu gün mahkemeye hammalın biri gider ikisi 
gelir. İyice tanımadan hırsız budur diye hükmolunur mu ••. Bu 
giin bakalnn ne olacak? Ben bu davadan çoktan vazgeçtim ama, 
bu sefer de hammallardan korkuyorum. 

- Neden? Ne var korkacak? 
İhtiyar başını salladı: 
- Ya, dedi, hammallar el birliği edip bizi hınıız tuttu diye 

başıma bir dava açarlarsa ..• 
4 ... • ltıaıııa ıçırıde Belıırat, İltrancıa or- Bonıada muamele yapan müessese· mıtrıhk . arasından ~üteaddit defa- Çarpı!ma neticesini anlam•ya mey hanemizden gelen malüroattan da 

t;de 0~ndan şehrimize külliyetli dere ler ve bankalar_ın talepl~ri gUnU gü- !ar geçtı. Bu geçıılcri caddedeki dan kalmadan şoför Siyamettin ta- mumaileyhin memleketimi• gelmek GUNU"' •• N ADLİYE HABERLERİ 
.\neo~n ve ~ömUr gelmİftir. . . nüne tetkik edilmektedir. hal~ .heyecanla alk':'ladi. . . bancasrna aartmr' ve Dirana ateş ede- Uzrc yola çrktığ• öğrenilmittir. 

!4~a Ilı hl<>n gunlcrde Karadenızdeki Düyunu munhhlde de yilkse!nıek- Sivil tayyare k!Up bınaaına aıt rek lı:açmrya başlamışt<r. Zabıta hu Fakat buna ratmcn mütehassıs ------------
~UY•ıtı u ~lefetı yüzünden kayıklar te devam etmektedir. Ünlflyc diln araanın aatın alınmsar için meı·ker- çarpışmanın tahkıkatına başlamr,, Si· bili tehrimize gelmemi1tir. 1725 küsur lira ihtilas eden Eyip cibayet 
l'•lıııı,etıtıış ve mahrukat muvaredatı 201,50 kuruıta açrlmrt 205 on parada den emir geldi. yametin de aranmaktadir. Al'kadarlar M Ku · · h · 

t .. ır. ·- t~ " • vnıngın şc tı- C d b h k . 
•-. <tıoat .. . kapanmrttrr. =-= 12 LiRASINI ÇARP mize gelmeden evet Avrupada bir ce- memUrU ev et eyin mU a emeSt 
"' Odun ıtıudiciycti tchirde ne mik- Liret 9,06 , altm 898 kuruşta mu- FAKIR ÇOCUKLARIN LiSTESi . MIŞLAR velin a bğı zannedilmektedir 
1uğı,na ·~ lı:öınUr mevcudu bulun- amele gl!rmlittilr. HAZIRLANIYOR Sirkecı otellerinden birinde oturan y p · Eyip cibayet memuru iken 1725 tlbarlle bizim için dava ikamea ıtayri 
<iır. daır bir cetvel ha.,rlamakta· * Hayvaa lıorsa11mn nakli - Hay- Maarif mildlriycti, mekteplerde- Hacı Meh'?et vezir iskelesinde dola· MEZBAHANIN Tli.FTIŞl BlTrl lira 33 kuruıu simmetine ııeçirmekten ınlinıkUn~ilr, dedi.. . . 
•. lı!üdit' van borsa11 bir aya kadar Karaağaç- ki fakir çocukların listesini hazırla- tırken 12 !ırası!." sarJ.>.t<rınıttır. MUlkiyc mUfettfti Sabri B tara- munun 68 ya§larında Cevdet efendi- . Tahkikat.blttijtınden Cemil B. ıd-
h un Old~~et, fiatlerin nisbeten düt- taki binaıundan Mosbaha ite bus fab· maktadır. Liıte Hillliahmere veri- MEYHANECi PARA I I fından mezbahanın bUtiln mu~ele- nln muhakemesine devam . olundu. diaauu der~yan ederek _(:e~det efen 

1 
u llıtva; Una kanidir. Gcçon aene rikaı• araaında yeni yapılmakta olan !ecel<, HIWlahmer de buna öre mu- .. STEY NCE !eri bakında a rlmakta olan teftft DUnkU muhakemede tahkika!" yap-~ 1725 ~ra. l3 kurut ihtilb v~ va 

, ~"atı i , llıde Şehremaneti ve müea- sattı mahalline naklcdilecektfr. avenete batlı ac ktır g Haskoyde oturan meyhaneci Yuda b" . Y ~nkar ö d il llllf olan milfettif Abidin B. dinlendi. zifeaınl sui ııtımalden tecrimlni ıate-
·~'U§ta~n Odunun çekiai 400 lı:IRUr * Oda kaydlyeoini nnniyenlw - y a · Rafael kasap İbrahimden alacağı olan 1~ ve rapor aya g n H - Abidin B. nıaznunwı harclı:itrnın va- dL Munun 68 yqında oldutuaıı ıi>-. 
•u•lir ı.u •lındıcı halde bu ııet\e 300 Ticaret odasına ııeçcn senenin kayıt NiÇiN iŞTEN EL ÇEKTiRDiLER? parayı istemiı, İbrahim de kızmıı, br- mış r. zifeyl sul iıtimal mahiyetinde oldu~u- yledlfindcn nüfuı teılı:erHiniıı aetir-
azaldığ1 ;~:- alınmaaı buna bir delil ücretini ve 928 kazanç yergisi iiccri~ Hadımlı:!Sy poata memuruna iıten çafmı çekince Yudayı kaba etinden HAL INŞAATI iÇiN ECNEBi nu söyiemiftir. B~ndan ~ra nıaznu tilmeıi için dan 26 TetrinieYell talik 

IU;zı;:l>t'ııııttı . dea oday~ _verilecek o~ y~de iki el çcktlrlldfğini yazmrıtık. Buna se· yaralamıştır. Yuda h~ıtaneye kaldırd GRUBUYLA MOZAKERE nu~ l."'.ra~rı lı:e.n~ı nııtasılı rlln~er- edildi . 
. ~1ZEde F'ASULYA FlAtt oda resmını verme müddetı evcik! hep ihbar edildiinn ··re k .. ifil in ttUftrr. Şeh _... b" d be. b" dlfiru ıddla cttıfi Ahmet Hamdı e· KARDEŞiNi ÖLDÜREN 
~n topı._ f uı k ıtiln bittiğinden oda dünden itibaren • •· e ııo ' oy er rcman~ ır ay an rı ır ıı- fendi dinlendi Şahit tahsil memuru AHMEDlN MUHAKE..- .. 1 
. c ~~!fiden ilı n~~::;r ~o y-:'!ı 04Ö iki misli ceulı tahsile baılamrıtrr. havalı pa~alarını alarak bu par~la- SARHOŞLUCUN CEZMi ";'Pla Y•.ptrf• . tema~~r netice~in~e iken Cevdet efendinin hesabatrnı tet- . """"" . 
'l<!,, tı otll% ku~u tu; Par..'!.ut bol- • Ne kadar • it elmi - Ti· ra m~kabil memurun makbuz ye~c Küçilkpazarda seb2cii > Nuri {azla bilJ'.'il< hır hal ıntas• ıçm mUnasıp bır kik etmeden irullyelcri kestllfni ali- Ka_rdcp Hacı Bayramı. Fatma .._ 
l>l~t t · caret ve •ahire Y ı.!:'...!uı ı~n ya b- adt bır k!lrt vermesi ve telgraf uc- sarhoş olarak başını dııf<ara çarpmıı tekil bulm~ttur. . Yeni hal bu. ı:rup yledi. Bu ifade üzerine muavin Cemli imli hır ka~n ytizilnden öldllren ha-
. • Nç S KURUŞ UCUZLA.Dl ğı bWtene nazaran ı llZ!I aeneııi wP.ıa- ret~;ını ~asla "!tı!' halde noksan ve yaralanmıttır. tarafrndan ınf& edılecek ve parası B. Ahmet Hamdi efendinin mevkH mal A!""cd ın diln ağırce:ıada muha-

hııı,-~ündlir tatbikına batlanan yeni yetinden EyHll nihayetine kadar mem ma .. '"' _e•meaı • tabltle Emanetçe ödenecektir. Ema- burasr değil belki maznun sandalya- lı:emesıne devam olundu. M.zowı ye-
~lına Ulc to.rifeoi ile beraber pirinçten Ieketin muhtelif yerlerinden şehrimi- . ~ufetttıler bu memur hakkındaki BORSA ÖNÜNDE BİR KAZA net haltn inşa.• için lbrm gelen para- 1rdrr. Ne yapalım ki memurin muha· kili müdafaasını yaptı. Mahkeme ka-
jtaıd~-rliauınun kilo baıına 10 kuruı ze 22,970 balya yapalı gelmlt ve bun ıddi~arın. doğru olup olmadığını Şoför Ahmedin idaresindeki 1953 nın sarfı cihetini de tespit etmeğ~ mu kemat enctl~c~i !Uzum muhakeme k!' rarm tefhimi için 23 Tqrinievelc kal-

'Pir;gı llıalınıttr. !ardan 18,990 balyesi ihraç edilmit- t~tkik edıyorlar. numaralı otomobil Vakıf hanının önil vaffak olmuştur. rarı vcrmeml§tir. Ve memur olmak ı- dı. 
~~i ta~·~tn.alınan iatihtak resmi, tir. TAPU KAYITLARI NAKLEDILl- nde avukat Mustafa B.ye çarpllllf, ya Yeni bal Kereiteciler yangın yelin UN KADASTROSU D MUHLiS ETEM BEY 
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lltllııt 1 enın tatbilı:ı ile beraber Bu sene en çok yapağı Fenlandiya YOR ralamıttrr. Dikkatsiz şoför yakalan- de yapılacaktır. Hal, Avrupanrn en ISTANBUL I!: BiTECEK ~ da t b il ed &a,metli 
'<nda b-' bunun üzerine pirinç piyasa ya ihraç edilrnittlr. Fcnlandiya 4454 T d . . d ki k k mııtır. miltekimil halleri gibi olacaktır. için- 10 SENED -·• . 

0.Y'!_ ikat 
1 dolı:en M b r ~~ ır te .. bal ,.._ 1 N k apu aıreaın e evra ve a- d b . . 1-0?enmu: .... n ll&t toru u -

U tdit .nezzül görUlmüt iıe de il· ya yapaı;uuızı a mııtır. evyor a· yrtl h . . A ka ki" ka VALID e yat se ze ve meyvalann uzun 2a- Iatanbulda kadaotro faaliyeti de- li Et be g tik taı• Ui lııir 

r 

~ 1lıü,en. 18tihlak vergisinin mik~arı da 2562 balya ihraç edilmittir. arın epıının n raya ı_ıa ,1 
- • E HANINDA Y ANCIN man ınuhafaaasr için 110ğulı: ha ... de- vam edi or. Şehrimizde ıimdiye ka· 1 • cm 'T sene . . 1 ve.. .. 

'tıı •zı olar k kil b k Yapağı fiatlerl Avrupa piyaoala- rarlattrrılmrttır. Bunlardan bır kamı· Vahde hanında Ebuzerin kahve· posu tesı"••tı seb e 1 y . il tahoilden llOnra tchrımıze dömnut-
lı, Ucu la a o aşına 10 U· ki" b ı t · - • z ve meyva arın dar esaslarına ııöre tapuya rapted en tür 

"ak S~ ınası için icap eden pirinç, rrnda bilhassa Londrad~ ~apılan 11- nm na ıne a~".~f rr. •"_':de'.' yangın çıkmış ve söndürül- denizden hal içine ve halden de ha- emlikin miktarı 20 bine baliğ olmuş- · _ 
.llunu 6 kuruş kadar ucuzlaml§trr. cus satışlara rağmen eyıdır. BiR KAÇAKÇI iLE KARiSi muıtur. rice nakline mahsus tertibat buluna- t G kı aaa ikmal c- DON AVRUPADAN GltLENLER 

tilı; h n sebebi ,. S . ba k ""d" .. S 1 O O ktı ur. eçen sene ımı mı 
"ıı arcı, • tilcarın iıtcdikleri . anayı. n 811 mu ~·~ :- ana- FEC SURETTE LD LER TOTONCO TOOORININ ca r . dilen Ad3 1ar kadaatrosundan batka Geçenlerde Avrupaya giden baytaı 

~ •urer~t e~esi birbirlerile anlaş Y1 ve maadın .~nkasr r_n~dilru Sad.et- Niğdenin Yenice mahallesinden saç PARALARI Emanet fen heyeti, Şehremaneti- Eminönünden Beyazıta kadar olan umum mildilrU Ali Rıza, Darülfünun 
,1da.rc e' ~ P•Yasayı istedikleri ıekıl tin ,,. m.:cııaı ıdare reı1~ Y~aur ~ıya lr doru oğlu Necip evinin önündeki Balk d t"'tlincü T d . . nin temas ettiği grupla anlattığı e- sahadaki kadastro teşkilltının tamam müderrulerinden Hasan tahaln, MU-
,._~ını.ly:'G~~i~ir. D"" t "!iz bey~e: s~~~h~t~~~rz~s~~t;:ı,:~~~:"ait b~hçe~e vaktile _bir kuyu kazını§, i~i- 30 lira~ı P~~~~~l ~ir uhırsız ta~af%~".:~ ~as~ar üzerine bir proje hazrrlamağa !anması için bilyilk bir gayret aarfe· ~~i• f"~at'~ Hakkı Hüınll beyler 

1.,· t••eıı.· en - un ngı . hali dil b"l "d" nı magara şeklmde oymuı on küp çalmmrştır aş amrıtır. dil" ~ge_nu_..t~•-r_. _____ _ 
ı""la d'· .. ı günküne niıbetlc biraz baz< rşlerln e e ı mesı ır. k . p . { k .. "ldUğ"' k ıyor. . T~ k • • 
"'·ı· Uşuı. lı'atı k S d . z· b 1 A k şarap oymuş. - -. -- roıe mu va r goru u ve att- Bu sahada evelce 6 mahallenın ka- k t 

"\:? tn e apanıruıtır a ettın ve ıya ey er, n ara- ı·u 1 . . t" . t t k b ttt•...: takd" d . hıll er os şır e l dün b . d" il kat kla d ~ p erın vazıye ınr, şıranın a- FIRTINA DiNDi ye es e •• ır e yeru mu- daıtro usu!Une göre tasarruf senetle-
sa ah 1027 kurut on pa-~da"' ört g n aca r rr. hammürünü tetkik etmek lizre ağzı- Bı"r k .. d"' Karad . d h"" kavelesi tanzim edilecektir. . .

1 
. • ş· di d d"" on a 

4 "'[" b ... . . t h aç gun ur enız e u- . rı verı mı~tı. ım e ır;er m -
:üru~~~~uş:::;~~:!~g~~~:~m~ ~: ~ü'." sliren f.rrtına ~ündenberi ~idde- HALiÇTE ASMA KÖPRO hallenin tasarruf senetleri verll.ecek: (Birinci sahifeden mabat) I<ambio Borsası 161101929 
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"· ııabflar Et Ratıflan 
"''llsi ao.ı l(llo flatı Adet Kilo 11Y' As•arl Aun.ı .. , .. ı ... ıaı i.. K. 

k d ... b • "ld"" .. A tını kaybetmış ve lımanımıza bır kaç MESELESİ tir Teşkilatı biten ve senetlcrı verı- su (12 000) metro mik&ptan ibaret 
mız en ısını ogmuş o urmuş. ra- gün evet gel ele · · p eden ı · i al ' -
dan bir müddet c tikten sonra rcfi. .. . . m rı ıca . vapur ar Halicin inkişafını temin için bu- len mahallelere a t mı satım mua- tir. 

g ç dunden ıtıbaren gclmege başlamr•lar- il kü k" ·· ·· · b" l' k d t il · ö a B dahil ı H "di kası da kocasının nerede kaldığını an d K d . . f 1 . • .. g n oprunun yerme rr asma me atı, a as ro uou erme g re Y - una o an amı ye suyu 
rr. ara enızdeki se er erınden do- k"" rU · h kk da T" d 1 k ise k (1150) (600) ıamak icin 0 da inmiş ve ölmüg. . . op ınşası a ın ıcaret o ası pı aca tır. . ııın , yazm metro 

• . . . .. . . ne.n vapur kap~anlar_ınrn rfadelerı~ıe umumi katibi Cemil bey odanın nok- Kadastrosu biten mahallelerde ta- ırukabıdır. Hamidiyc suyundan şim-
k B~nl~r~n ~az;;etınıl gore~t ı~ı i,eı;ç g.ore, Karadenızdeki fırtına, geırule- tal nazarını müdafaa ederek diyorki. aarruf muame!Atmdan mütevellit ihti- dikinden ziyade iıtifadeye imkin yok 
aça.~· rga ur a~ ? an. ~ a n a rın sey:Ü~eferine mani olabilecek de- . . . . . .. _ ,: laflar ve anlı hklar tamamile halle- tur. Hatta şimdi Emanetin yaptrğı 

erkegı kurtarmak rçın gırmışlerse de recede ıdr. Kaza olup olmadığı henüz - Şehremanetının rlerı slirdugu . . Y ş . . çe•mele bil b k ·· dlizl 
yukarda bulunanlar tarafından bu il<i- bell" d ""ld" mahzura hayret ederim. Haliç bir dilmıştlr. Badema scnetlerı verılcn . • . re e u su an~a gun c-

1 egı ır. . u1 1 d . hi b" ih . rı verilmekte ve gecelen mahzurları· 
sinin hayatı kurtarılm•ştrr. _, sanayi mıntakasr oluyor. Dünyada gayrı menk emva e aır Ç ır b- - b" k .1• k d" 

K k · ·· ·· b " 'k - H r dah . d . k . Hl.f t ddilt h · k. k na raıımen ız:ıarur esı me te ır. .. arı o~nın olumu eş çocu6 u o KADIN BIRLICINE a r1çte~ li a zıyabculsanayrHme1~ .ezbı- ve ere zu uruna ım an yo Binaenaleyh bu suyu biltiln şehir 
suz ve yetım bırakm•t· CEVAP VERiLMEDi ne ~ verış yer az .~nur. a ıcr u tur. . . . halkına içirmek mümkün değildir ki 

POSTA MO~ERİ BOZUK Türk kadınlar blrliğl kadın polis vazıyette bırakmak gunahtır. Maliye Vekileti .193~. sene~den tesisat yapmak mevsuba.bsolıun. Şeh-
DEÖİL mektebi açmak için viliyetc bir ay e- Haliç deniz ticareti için de mühim sonra ka~a~tro faalıyetını tezyıde ka· rimizc günde (1500) metro mikip iyi 

ve! bir istida vcrmiıterdi. Haber aldı- bir liman olabilir. Zaten bahri sana- rar vermıttır. su llzınıdrr. 
Dünkü akşam rilfekamızdan birin ğrmıza göre bu istidaya cevap veril- yi Hallçtedir. Istanbulun kadastro teşkilitı nilıa- Şehrin BUtUn au ihtiyacını temin 

de posta motörlerlnden ikiıinin bo- memiıtir. Ietanbulun deniz ticaretinde mli- yet on senede ikmal edilecektir. etmek için 4 milyon lirabk tesisat 
zuk ve ite yaramaz oldııfu yazılı idi. hlm bir transit kıymeti vardır. Bu yapmalı: ve bilhana Emanetin elinde 
Bu huıuıta posta bat müdürü HUı- DIŞ TABiPLERi CEMiYETi kıymeti artırınak, HaUçteld aanayü FENERBAHÇE TAKiMi olan ıylı:af lular<nm 11lihı zaruridir. 
nU B. demiıtlr ki: iDARE HEYETl inldpl ettirmek iç.in aııma köprU!ere ANKARA.YA DAVET EDILDl Fakat bu bir Hrmaye meselesi-

- Motörlerimiz postayı vaktinde Dit tabipleri Cemiyeti yeni idare ihtiyaç ..ardır. Fenerbahçe birinci futbol takımı dir. Terlı:os firketi (2) milyon liralık 
trene yetiştfriyorlar ve vaktinde K•- heyeti diln alqam toplanaralı: cemi- Ankara İmalat• harbiye ve Gençler teeiaatlna daha bir buçuk milyon ill-
tiriyorlar. yet riyuetine Hasan Hayri, Umumi SANAYi MODORO birlili tarafından ikinci teırinde üç n etmekle bu büyük iti yapamaz. 

Motörlerimi•den hepıi bozulaa da lı:ltipliğe Suat İımail, rnea'ul mıırab- ANKARA YA GlDIYOR maç yapmalı: ibre Anlı:araya dant e- Emanet elindeki bentlerden tama-
lı:ira ile motör tutularak posta yeri- haslrfa Orha.n, !dare ~dUrlUtıbM Saaayi n mceai mildiriredniıı bir dllmİftİr. . - iatffade edilerek .., meaeleaini 
ne irsal edilir. Sarını beylerı lntıbap ctmıttir. EyUll 92!1 tarihinde kadrcMu teni e- tma!lt Ye Gençlw ıle birer -ç lullıtınek ııııüıakllndllr. 

~mfyet, Etfbba odalannm tlfllr- dilmitti. Şimdi iae bu kadro me1elo- hw iki takımın muhtelitlle d~ bir ~ç Vakıf aulann nrida~ Emanete i~ 
OAZf Hı. NİN YAOLIBOYA ~ü dolayııilc, bundan sonra yalnı.a ılni halletmek ibre müdür Klnm bey yapılacaktır. Bu takımlar cıddl . ıd- tilral ettikten ııonra nıtyct daha ıııu-

RESIMLERt rlmt Ye mesleld meaaille rnetcul ola. Aııkaraya cl<leeefi haber alrnmqtır, mantara ~mıtlar<W:. Seyahatin ~ saft olacaktır. . . 
Tayyare Cemiyeti tarafından Vi- caktır. . ı" sulan teıpıt edilmek liırredlr. TerkolWl flmdilıi teeısatı, otus 

yanada pek nefia bir ıurotte bsatıl- - ..- TOTON DEPOLARINDA -• •...el )'&ltu• Beyoflunun ilatlya-
ıaıı olan bu reılmler Tayyare 1ubcle KADASTRO MEKTEBiNDE SlllHl TBDABİR BiR ÇOCUK. ATEŞE YAND~ cına &lire yapılmqtı. Ve ea_ld nwb-
rinde ve kitapçılarda aatdmalı:tadrr. TEDRISA T Iataııbulun fakir kadınlar<ndan bil- Koaanın Aılan pqa mahalleeınde vele tamamilı balkı~ aleyhındc me-

Bliyilkleri onar kli ilki . be .Ta~u ve kadaatto mtldlriyeti umu- yük bir laıımı t<lt<ln de lan "d"- oturan muhacirlerden Şaban hocanın vaddı muhtmdir. Şirketin Terlı:os ~ö 
. k ' ç crı tcr mryesıne merbut kadastro mektebi po na K~ 1 cYiııden ııccc yakıt çıkan bir yangın ilinden yem r•til ve milleYYcı hır 
!ıraya ve artpostallar beşer kurut· Cumartesi gilnU yeni sCftl tedrlaatına ~r. 8!' depola\ fa~ ı.!':nlar ıçln uykuda hulunanlan fena halde ptrrt- halde gelen luları tasfiye için yaptı-
tur. ._ • baflıyacaktır. • gcçınme men ar . ~ ~~r. mq ve bu flltkınbk araıın~a hocanın ğı terıilı hanı.darı fClırln ihtiyacına 

M. SABATIE GiTTi TUtiln de~lan tchnmızdelı:i ılıti- bet yagındaki Perihan ismınddıi kıs klfi delildir. Terkos suyu miluoplu 
. . DIPLOMASIZ DiŞÇiLERiN sadl sefaletı ~men ~~lda be- çocufu feci bir ıurette atq arasında olduğu için aılıhate mudrdlr ve Av-

Memlcketınıısden Frall1'aya vasi iMTiHANLARINA BAŞLANDI r~ber . amelcnın aıhlıattn• tıddetle tah kalarak yanmrıtır. rupada oldııtu glbt kimyeYt ıurette 
mikyasta domuz &ötürmek ü~re bir DUn DarU!fllnun dit tebabetl u- np cdıyor.d ed 

1 
d b" Yangın jandarmanın faaliyeti sa- tasfiye yapmaktan batlı:• çare yok-

hafta eve! ıtelen Franuz meb uılar1n- b · d 57 di 1 dı. . . . 'u Buraya e..am en ame e eu rr . d . . dan . tur 
d M Sabatie dün Pa . "tın " . esın e ıp omauz oyÇının ım - k ·ı.; .. d .. ed" yesın e sırayetıne mey verilme· . 

an · . nse gı •ttir. hanı yapıldı. İmtihana saat on dörtte ram• 1 aene ~çın e teverrum . _'Y0~· den söndürülmilftlir. Terkos gölü yosunlu çok pia olup 
M. Sabatr; Adapa~~rında y~ptığı baılandr. İmtihanda mümeyyiz heye· Şehremaı_ıett Sdıhiye mildi~yett, Yangın da bir eşek te yanmıttır. kısmen bataklık halindedir. Bu &<>-
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domuz avcrlıgından muspet netıce al- ti olarak : mektep müdürü Server verem tah~ıbatr karşısında tütün de- - tun içinde mandalar yılı:andıfı gı"bl 
~ ~·4 0~ 50 mrştrr. Hilmi, Server Kilmil, Mazhar, HÜ•- polarındakı ~melenin ~ha sıhhi su- * Zeytin malııulümüz iyi - Bu ae- bazı hayvan lqeleri de ııörU!milfti!r. 

00 
317 SEYYAH GELDi nü, Halil, Mahir, Tevfik Recep, ne- rette çalışabilmeleri içın ne yapılmak ne zeytin mahıulümilz bol ve eyidir. Mamafi Iatanbul cihetindeki sular da 
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~ : Dün sabah Arkadya vapuru ile li- fik beyler hazır bulunmutlardır. lizmı geldiğini tetkik etmiştir. Ema- Fiatlerde geçen senelere nisbetle u- saf değildir ve Edirnekapr haricinde 
l)J , 0 manımıza 317 İngiliz seyyahı gelmif- İmtihana giren dişçiler meyanında net tütün depolarına tebligatta bulu- cuzdur. teqih havuzlan yapmak ve yollarda 
~" 

90 
Madam Vartohi namında bir kadın nacak, amelenin sık ırk saf ve temiz Toptan en birinci zeytin 55-50 ku- millcvves §eylerin karıtmaama mani 

yerlerini gezen seyyahlar bugün gi· ğmırza göre imtihanlar bir hafta ka· den eve! amelenin çalışacağı yerlecin 30 kuruşadır. S<ra malları 20-23 ku· mayc meıelcsi halledilme~ eaaslı 
uu 00 
{O\) uo 

00 00 ()(1 00 

tir Dün şehrimizin temaşaya pyan dişçi de bulunmaktaydı. Haber aldı- hava almasının teminini ve her şey-ı ruşa satılmaktadır. Eyi mal toptan olmak muvafık görli!Uyor. Fakat scr-

deceklerdir. dar devam edecektir. rahat olmasını ihtar edecektir. ru,tan satılmaktadır. tedabir almak imkinı yoktur. 
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BUGÜ~KO HAVA 

!ere isnadı. 
Saniyen: g-.ıyri mübad.llerin mal

larını zapt ettikleri halde buradaki 
murahhaslarının aksi iddiada bulun 
ması ve bu meselenin .. kendi arzu .. 

8 0 11 vazivet 
( Birinci sahifeden mabat) 

larile- gittikçe karışık bir hal alma- kavelenamesınin derpiş etmiş olduğu 
... bitaraf aza miktarı tam olmadık .... 

iLLiYETiN EGLE 
Evvelki akşam 

Opera sinemasında 
parlak bir surette ıcrayı ahenj';e başlayın 

EDUARDO BIANK 
he meşhur Aıjandn orke<tranıo muzafferiyetleri günden güne artmakU 

Temaşak4ran tam mana<ilc heyecana gelmektedir. Dünyanın en 
meşhur solo kiısnsı kadınla beraber on iki "irtllozdan murekkep ~o 
rı~hur orkl&ırarun ~aldığı vu tağanRi eıtlıti ruhnevaz ve mUes!il 
•ıngolar ve melodiler medit ve ıürekll bir surette alkışlanmakıadıt 

Orkestra her gün saat 18,30 ve 21,30 seanslannda, debakU 
VILMA BANKI nin ıcmsi!L 

_s E H E R V A K T 1 fllmlle lcrıyt 

Dün hararet azami 18 .,garl 14 
derece idL llııgiın rüzg4r poyrazdan 
e,ecekcir . Havanın açık olması 
m·1 temeldir. Rasathaneye göre iyi 
h»a'ır daha epıee mıiddet devam 
d '!:. 

Salisen; bir takım manasız acbep- muhtelit komisyonun mühim mes~ı~
ler serdedilerek Türk Matbuatının ler hakkında kararlar ittihaz edemi
Yunanistana duhulünün meni. yeceğini nazarı dikkate alarak, üçüro

Ve bilhaua toy palikaryaların oon CÜ ~ir ~itaraf aza tarin edilmesi için 
zamanlarda anlaşılmaz bir intikamı ~e~yeti ;Uyama ?'uracaat. etmıt. ol
sevdasma düşmeleri. ugunu ~ildi:mııtır. Tevfik Kamil 

"İşte Yunanlılann T ürklere kat§ı beyefen~ı, T\l;'k heyeti ~ur~hhasası 
muameleleri" fakat ' Bu ac ı hatıra· b'! şeraı.t d":11ilinde reye ıştırak ede- bu (UDKil ye Dliokil bllmecell'!i~ .. 
lar her Türkün kalbinde ilel"ebet u- mıd ye~~~ m.utaıb. easıafn~~. bulundu~u.n- b llmecoml:a h alledilmlf şekil • ı~~ELEK • 1 b ka ktadı an, uçuncu ıtar ""anm tayırune 
nutulnıaz ız er rra ma r. kadar müzakeratm tehir edilmesini SOLDAN SAôA: YUKARDAN AŞAôl: Ankar a Postası DÜKKANA GlRMlŞ ! Bunun için T ürk - Yunan meselesi komisyondan rica ctmiıtir. 1. Kendi nefine çalı~tırmak (8) 1 Çorbası meşhurdur (7). 
haftanın, acnenin hatta -bizde bırak Bitaraf aza, 16 Mart 1929 tarihin- 2. Baya (3) ilave etmek (3). 2. Yemek (2). Bir tramvayın iki üç &ÜD evel 

gece 12 de yoldan çıkarak bir e
vin altındaki dükkana &irmiı. 
Ev sahibi bu gece yansı gelen 
m:safirin tiddetinden ürkerek 
yataktan fırlamış ve soluğu ka
rakolda almış. Vatmanı da ge
tirmişler, sorgu sual baş lamı§: 

tığı acı hatıralar dolayıııile- gelecek de müttefikan ittihu edilmiş karar 3. Rabıt edatı ( Z) Yemin (3). 3. Nida (2). O rta f!i' 
&enelerin bile en mühim haberidir.N ahkamına nazaran, muhtelit komiıyo- 4. Yas (5). 4. Yaymak (4). ile'nin mııhaffe;i 

Rejisörü: ERTUGRUL MUHSİN 
nun tek bir bitaraf aza ile akdedece- (ı) . 
ği içtimaında muteber olacatzııı bey- 5· Kalburdan geçirme (5). 5. Yalancı fS). Genitin alı:ııi (3). İnşaat artıyor 

Ayasofyada Şehzade başında 

HİLAL an ctıni§lerdir. Eaucn filiyatta ta bu 6. Avukat yurdu (4) . Ad (4). 6. Mecnun ( 4) . 
fikri teyit etmiştir. Mamafi, Türk he- 7. Göz yap (3). Cefa (3). 7. Çoğun ;ıksi (2) . Faraza (6) . 

ALEMDAR 
Fakat burıa mukabil inşaat yeti murahhaaaaı tarafından bitaraf 8. Göz rengi (3). Kırmızı (3). 8. Yol (3). Tuhaflık (5). 

izi muhtıraaına ait müzakeratm'esa- 9. Geçit yeri (8). 9. Güzellik (5). 

Slnemalanndıı birden dDn gllıterllmet., b~lanaa ı.n il~ 
mllll ve muazzam fllmlıı gOrdOğU ratbet cidden şln•dlY' 
kadar biç bir filme mayos~er olmamıttır. Bllha•a ıcce )tef 
iki salon bıncabınc; dolmu~ ve yOzJerce kişi yer bulamaytP 
avdet mecburiyetinde kalmıflardır. 

- Be insafsız yoluna &İdip 
dururken neden dükkanlma gir
din? 

malzemesi pahalı sen tayini Türk hilkfuneti tarafından 11"'""'"";91111111111111111111111 ... ,.11111111-.,- , -11- , "-11"",-.,-,-.,-, -.,-, -.,-.,-,-.,-,-,.-.
talep cdilmiı olan üçüncü bitaraf t- ııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııtl"' ,.111111111111111111111111111111111111 

Şe'--'-'-d b'lha ~- .__ A zlnm tayini anma kadar tehiri için :: ANADOLU :: "'.......,. e . 1 saa ...... ç... yu- izhar olunan arzuya mUmaşaten hita- :: :: 
pal": v~ Lllelı taraflamıda inpat raf z.l tehir teklifini kabul etmi§ler- :: =: lzdihama mahal kalmamak üzre lütfen tam oyun saatkri!ll 

- Dur tela , etıne biraderi 
Bu h avada insan deli olsa sokak 
\a kalmaz ! Araba yağmura da
yanamadı, dükkana girdi! Ceva 
bmı vermiş. 

faalıyetı artmIJtır. dir :: E: 
İn§Uta fa.zla rağbet edilmesine • M. RİVAS GİTTİ §§ SiGORTA ŞIRKE'f1 e§ 

teşrif edilmesi 
ALEMDARDA: gündüz iı ve 4,1 /2 

ratzııen in§aat malzcmeııi pek paha- Muhtelit mübadele komiıyonu bi- :: 1 :: 
lıdır. Halbuki bu malzemenin en mü taraf azasından M. Rivaa dün mezu :: :: HiLAL 2,1/2 ve 5 te 

" 

MEKTEPL ERDE MUSİKi! 
him kııınıı tehrimizden tedarik edil nen Amcrikaya gitmigtir. :: Tftrklyo ı, Bankası tarafından teşkil -:dilmiştir. 5§ 
mektedir. :: :: ~------------

~~ 

Sık sık :ı:c:,;kli ve nükteli aözle 
ro clr" • •tifade ettiğim bir mu
all" arkadaşım ar. Geçende 
m"k'. µ!erdeki musik:den bahse 
.d "r''en hikaye etti: 

-- Bizim v'kt'mi:.de musiki 
ol rnk ilah iler vardı. M.- tep
J .. ?dp iyi seslile r "ilahici", diğer 
le:i de "iminci" olurdu. Yeni 
}ı: talebe mektebe ba,lanırken 
cocuk başında i~ lemeli, allı pul
lu hir fes, boynund çüz kesesi 
olduğu halde bir arabaya biner 
arkasındn da biz yani talrbe. Bu 
" mürüvvet günün" de söylenen 
iliibi şudur: 

"Suyaınu b ynabn lc.za•n dol01Sca,. 
11Kefen.imi biçin boyl11 boyunca" 
"İki melek aelir, •iial aon:mc.a" 
"Yürü! Dün1a yü rü! Son.11 •İraDdn-" 
"'Bundan. .aonra artılı ahir umaDdar." 

Bu kasvet amiz ilahinin her 
mısramdan sonra hep bir ağız
dan ' arnin" diye bağmrdık. Ne 
d:!rsiniz, bu mürüvvetli aünün 
m usikisine! 

NADl BEY UÇMUŞ! 
Nihayet "Cumhuriyet" bat

muharriri uçtu. «Craf Zeppe
lin» balonu ile Balkanlara doi
ru uçmuş. . • Bu haberi okuyn
lzı rdan biri: 

- Yunua Nadi Bey havalan 
mış ! dedi ve ilave etti: 

- Ellisinden sonra, bavala
handan korkmalı! 

FELEK 

Meklepliler müsabakası 

Yeni neşriyat Mesela tuğla, çimento, kireç tch
rimizde yapılır. Fakat bu İn§Ut mal 
zemesi yapı yerine gelinceye kadar Tu·· rk Spor 
büyük para aarfedilmektedir. Mese-
la tuğla k1ğıthancden mağazaya ı:e-
linceyc kadar fiati iki kuruş artıyor. Bu Spor ve Gençlik haftalı
Bu b~n. tu~la mağaza~an !'*'a! yeri- ğmm 3 üncü nüshası pek zengin 
~e gıdıncıye kadar ~enne b!r kaç ve cazip münderecat ve resim-
uruş masraf daha bınmcktedır. l l ıkt Abid' D S . er e ç ı. ın aver ve a 
Çımentonun fabrikada bir çuvalı d Gali B 1 · aka} 1 · 

165 kuruştur. Muhtelif nakliye mas un p ey enn m e c~ 
rafları geçirdikten ıonra mağazada den maada haftanın Spor hadi 
200 kuruşa satılıyor. seleri, sinema yazılan cıüsaba-

Kumun mavnada tonu 90, mağan-ka __ hi_._k_a_y_e_k_a_ri_ka_tür_ .. _v_ı_. __ _ 
da ise 130 kuru9tur. Çakıl taıınm 
bir tonu mavnada ı30, mağuada -175 
kuruştur. İn§88t malzemeııinin paha 
lılaşmaaına sebep tehir dahilinde 
nakliye veaaitinin pahalı olmaaıdu, 
Halbuki imar işlerinin daha ziyade 
artma11 için in§aat malzemeıinin u
cuz olmaaı l.lzmıdır. 

MUzayede ile •ahf 
Teşrinlevelln 18 inci Cuma gilntt 

aabah aaıt 10 da Madam A Hazı

rosyıoı alt ve Beyoğluod.ı Parmak 
kapıda M1ık sokağınpa Manen ıpır

bmanının 4 numerolu dalreılnde 

bulunan eşyalar müzayede ıuredyle 
Maarif vekiliııin dünkü teftişi 11ulacakor. Rönesaaoı uslubo ve g 

Maarf vekili Cemal HUanU B. dlln parçadan mllrekkep ceviz oyma 
Maarü Emanetinde mcıgul olmuı yemek oda takımı, defa cnia oyma 
ve biWıara refakatinde Behçet B. ol Lut XVyatalı oda takımı, Amrpa VlfC-
dufu halde yüksek muallim ve Sa- d ı Al · 
nayi mektebini tefti etmi tir. dn en mımu man mamullb üç 

_ _,,_ı_ 1 parçab maroken ltanıpc takımı, Pıı-
TURK _ RUS TİCARET rfano mımultn mükemmel yazıhane 

MUAHEDESİ odası takımı, Lui XV gayet güzel bir 

An.karada cereyan etmekte olan 
Tllrk - Rus ticaret muahedesi mU
zakeratı için Rus murahhaılannın 
Moskovadan yeniden talimat iıtedik 
teri haber alınmııtır. 

SELDEN BiR EV YIKILDI 
Amavutköy polia merkezi idareııin 

de bulunan bir bina yatnıur ıularm
dan anaızm yıkılmıştır. 

Gifı ltke berjer, sire cevizinden ma
mul Pa:iı işi ufalc Lui XV1 ıalon. 
bakara krlşıal likör takımı, bronz 
elcltırllı avizeler, büyük boy Adler 
marlcalr kua, Auılegcr YC Rafıel 
Sanzlo imzalı büyük yağlı boy• 
tablolar, kumaş perdeler ayaklı ıinger 

mıklnası, Reynmetal yazı mıltinası 

iki adet ıdk kıymettar kemanlar ve 
bir maııdolln, vazolar, Rus semaveri 

Türk Yunan dostlugu KADASTRO TEFTIŞATI ceviz ve nikel sehpalar yeni halde 
22 inci haftanın beşinciliğini Da- Tapu umumi mlldüril Atıf beyle lıayb mutımbalar, Balgamı tattın 

ruşşafaka Lisesinden Nuri B. kuaıı birlikte İzmire giden Kadastro Fen f&mdanlar, karyolalar vcsalr etyayl 
mıştır. Bu yazı şudur : heyeti müdürü Halit Ziya bey İzmir, 

Bu haftanın en mühim haberini Manisa , Denizli, Konya havali:Unde bcytiye •HEDKE. marka büyük 
§Üpheıiz Yunanlıların oon hafta zar yapılan kadastro işlerini teftif ederek boy bir Alman piyanosu. Pey ıüren-
fında bize ka rş ı yaptıkları muamele- avdet edeceklerdir. !erden yUzde 25 teminat abnır. 
!er teşkil eder. ----------------"-----------

de~e;iy~~fi:!it~~ğ~~a~f: :;.~z:;~ İsprto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
Yunanlı ların Türklere yaptıkları mu·· du·· rıu·· X-u·· nden.· 
dostane ·• ?" muameleler serisi hak- 5 
k ımızda ne gibi bir fikir beıledikle
rini meydana çıkanr. 

Bo~ kaminlto ispirtosu şişelerinin 200 gramlıklan temiz olarak 
Uç buçuk ve kirlileri ıiç kuruştan ve 400 graınlıklannın temizleri 
dört buçuk \' C klrWeri dört kuruştan toptan ve perakende olarak 
inhisar idaresinin Kabaca* anbannda mübayaa edilmektedir. Satmak 
isteyenlerin mezkôr anbarıı müracaatları. 

. Harice karşı sırf göz boyamak i
çın te~kkül eden "Beynelmilel Ati 
na sulh kongresi" nde Yunan diplo
matları aulh için atıp tutarlarken di
ı:~r_ taraftan Kavalalı iki Türk gen
cının paruına tamaan Yunanlılar---------------------------

~::!~~:a~f~~i~!r :~i;~:;.~~li·y:~ lstanbul Nafia len mektebi ıııübayaat komis1ooun~ao 
nJn doktorları tarafından, tıp alatı M 
bulunulmamasr behane ittihaz edile ektebin yedi aylık et, ekmek, ve yaş sebzesi yeniden kapalı 
rek -güya fethi meyt için- bu genç- zart usulile münakasaya konulduğundan taliplerin yevmi ihale o 
lcrın kafalarının balta ile parçalan- lan işbu ayın 31 inci perşembe günü saat 14 te mektepte topla
ması ve bu menfur cina etin Türk- nan komis ona müracaatları. 

"Mflliyf't,, in edebi tefrtkaaı :64 

AŞK GÜNEŞİ 
Etem izzet 

Koşarken ayağnn burkuldu. 
Topuğum dehşetli ıaancılanmı
ya başladı. 

Ah yarebbim çok fenayız 
. . . . . . . . . . . 
Ümit yüzde ona düştü! 
. . . . . . . 

- Koşun koşun öldürdüğU-
Yaralılar otuzu buldu t 1 bulacafız. Hasanm getirttiii nüzün tüfeğini kurşunınıu alm. 
· • • • . . . • . • . • . . . • • . . • tüfek ve mermiler. Hepsi o 1 • • • • . . . . 
Kadınlar kaçl§lyorlar. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . Artık kurtunla değil boğu 

Çok .zayıfladık. Üç dört so- boğaza. 
Aniş h~~·=· . . .... . . . kak onlarda. Hemen evlere gi- ..••••• 
- Ölürüm evimden hiç bir riyorlar. Of heyecandan boğulup öJe-

yere çıkmam. Bu kadar ölüyü, Alçaklar!. ceğim .•• 
yaralıyı bırakıp ta nereye gi- . . . . . . • . . . . • . . 
dermişiz. . Kurı;wtl~· ~~~ • • • - Allııh •• Allah ••• 
dedi. . Diye haykırıyorlar! Biz de: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . H~~; Aii . ~ğ~~Y~~·:. · - Türkiye .. Türkiye .•• 
Mukavemetimiz kırılıyor. On . - Kadınlar bir yere gitme- Diye bağırıyoruz • , • 

!ar boyna çoğalıyorlar. Gelen sınler. Çoluğu çocuğu getirin ...... . 
g.elene. Cephaneleri de bol. yığın sokağa. Biz ölürsek onları - Hadi çocuklar dökülün so-
Öy le ya İngilizler ne kadar ili- çiğneyip geçsinler. kaklara ! 
fek, kurşun, silah varsa hepsi- Ben de kulaktan kulağa bunu

1 
...••• 

ni gizli ~izi~ bunl:ı~ dağıtmış bağırtıyomrn. 1 O da ne?. 
depo ettırmışler. B•z !! eccl ı:r. . . . . . . . . . Nal sesleri var. 

:: Yangın - Hayat - Nakli)"~ - Kaza - .>tomoblı - m .. ıılly• :: 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. :: -- .. :: Adrw. .f OncO Vakıf ban latanbul :: 
-- ·-:: Telefon: lstanbul 531 Telgraf: imtiyaz :: 
•ııııııııııııııııııııııııı ı ı ıııııııı t ılııııı.. ..ı1111ııııııııııııtııı11111111111111111111 • 

11111111111111111111111111111111111111" ........ 1111111111111111111111111111111 

Bir muhasip aranıyor 
Usulü muzaafaya tamamiyJe vakıf bulunan ve yaşı otuzdan 

fazla olmayan bir muhasi:> aranıyor. İsteyenlerin tahsillerine ve 
eski hizmetlerine alt vesikalarını müstashiben Pazar günü saat 
onbeşte Ankara Caddesinde Anadolu .\jansı. llAnat şubesi muhase
besine müracaatlarL 

Evclcc tahmin edildiği vechil• 

MAJIK Sinemasında 
gösterilmekte olan 

GHE'fE UR~~ 
ile KONRAD NAGEL in temsilleri 

CASUS KADIN 
Filmi bütün temışageranın Jan Anjelo - Lil Dagover 

takdir ve ılk:ışlanru kazanank ~ 
Möıyö EıVl1L SAUEK ln kon>eıl son derece rağbet Ye muvıffa-

tıyet görmelrıe olduıtundao ıhı- ıalllt edilmlştlr. rJ!'f 
linin talep ve ısnn üzerine mez- Fransız d yıtrosu mudlrl yeıt rl' 

DeYlel ~emir JDlları Ye liınaoları uınuıni i~aresio~co: 1 ~: !
1:~ ~.~~:!:ur~· ıraul· :ğl ~ k~~=cnln '°~~11~~;.ı·~ 

400 tahta kar küreği ve 00 çift keçe çizme kapalı zarfla mü-1 •-•••-m:ı-•••nlııi duğu nnl bir hastalık ncdcesind;.ı,, 
nakasaya konulmu§tUr. MUzayede ile satıf dolrıorlann tavllye ve ısrın uı ~ 

Münakasa 7 2 inci Teşrin 29 Perşembe günü saat 16 da Anka Birinci teşrinin 18 inci cuma gUnfl bir ay müddcılc yaıaktı I•"~ 
rada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. aabab saat 10 da Bcyoglunda Sırı- mecbur olduğunu muhterem e 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanru: ve muvak aclvlde 137 numerolu Madam Nar- maalesef llln eyle ıtl. 
kat terninatlanru ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür- llyın Aparnmanının 5 numerolu Binaenaleyh bu mqhur vlrdlO,ııl 
lük kalemine vermeleri lazımdır. dalrcslndı bulunan ve gayet mutebır, vcrecc&t konserler tlmdlden ~ 

Talipler münakasa şartnarnıılerini iki lira mukabilinde Anka- bir aileye alt kıymettar etyalar mü- pyn ltabll blr wlbe talik edil pi', 
M b ld H d · aaycde aured•le 11ulacatm. ıı:- Meşhur plyanlll Kononun en '-" rada, alzeme dairesinden, Istan u a ay arpaşa mağa.zasm- ' -.- d F plf"· 

dan tedarik edebilirler. a&acından ""'Fıaıım: mamnltb gayet ~sy~ı·;:ı;.,:n Lan~bol şı 

~evlet ~emir yılları ıe limanları umumi rnaresin~en 
Ankara - Kayseri hattının 242 inci kilometresi civarında hazır 

kınlmış 4000 M' kadar balastnı hat kenarına naklinin yeniden 
ve aleni surette münakasası 9-11-29 uncu günü saat 10 da An
karada Devlet Demiryolları münakasa komisyonunda yapılacak 
tır. 

Münakasaya iştirak edecekler teminat akçelerile birlikte ayni 
günde saat 10 a kadar mezkGr komisyonda iııbatı vücut etmeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini SO kuruş mukabilinde mu
hasebat dairesinden tedarik edebilirler. 

lstan~ul ~u ~irtefin~en: 
500 frank üzerinden olup ı Kanunuevel 1929 tarihinden 

itibart n yüzde 4 faizi tediye olunacak olan şirket tahvi!Atının 
alelô~ul keşide muanıelaıının 13 Teşrinisani ı 929 çar:jıtmba günü 
saat ıo da aleni olarak şirketin Beyo~lunda lstikl!I caddesinde 
Derkes çıkmv.ındaki 3 numcrolu dalrei mahsusasında icra edilecel!f 
tahvilat hamillerine i!An olunur. 

Pertevnlyal vakfı idaresinden: 
Şişllde izzet paşa sokağında Vılde apammınının 5 No dalrosl. AkH

rayda Gurcba Hüseyin ağa mahallesinde J.f No hane. 
Kiraya verileceğinden talip olanlann Birinci Teşrinin l!ll üncll çarşamba 

günü saaı 14 tc Isıanbul Evkaf müdldyeılnde Pertcvolyal vakfı idaresine 
müracaat eylemeleri. 

lstanbul Ticaret Müdirayetinden: 
Jsıanbul Perük.Arları cemiyetinin idare heyeti intihabı 19-1O·929 

cumartesı günü Eminönünde Şark PrükAr salonu üstünde Cemiyet 
merkezinde yapılacağı ve saat ondan on altıya kadar intihaba 
devam edilece · alakadarana i!An olunur. 

güzel ıarn yemek oda ta1amı defa ... n·nı· evtl ve 8 t•mn••-• ıarlbl_~ 
meşe ııtacından mamul zarif yııak -. .... u~u .,. 

oda takımı, mükemmel ve Fransız de iki koa .. r vereceğindeD ~jjl' 
mımulltından Ltke griperl LuJ XV1 konserleri için ıbnan mevkiler ıı:J' 
aaloo takım~ som meşeden mımul JÖ Langln konserleri lçio ıcbdl~ 
ye maa koltuk aadf bir adet oılniıır lebillr. Bu tebdili arzu eım~ 
yaılhane, iki adet eyi halde ve Fransız dyıtroıu veznesine m ııeıır 
ona boy salamandra oobalarc Hakiki ederek bileı bedelini isdrdat • 
Şam işi mozaik OJllD ıııuuı, muhtelif lirler. ,./ 
perdclor, elekırlk avizeleri, bir adedi 1 
ampir ualubu, bir kanana, lltl kol· htaalıul 8 inci cradan: #.: 

r• Bir dcyni ınahkfimubihten . ,1-
tıığu havi pomye takımı, Meşeden mahcuz ve fUruhtu mukanet ~., 
mamul çay masaaı, ceviz portmanto 1/ 14 modeli kapah Sitrocn ~ 
yeni halde hayli muşambal11, aynalı otomobil 22-10-929 tarihine ~JI o•• 
ve ıynuız dolaplar. lavamanolar, Salı günü ııaı;.t on buçukla l'ıl ,-ı 
ıauhtellf karyolalar, ltdııal parçalar mobil tirketinin Şişli garajıfl~ ~ 
ve vazolu, duvar saatı, mutbak cağından talip olanların yeın ~ 

mezkılrda mahalli muayyende fi 
ıakımlan ve sair eşyayı beytlye pey durulacak memura müracaatJstl 
sürenlerden "!. 1!5 teminat abnır. olunur. _/ 

Elektirik teknisyeni aranıyof 
Devlet matbaası müdiriyetinden: 
Devlet matbaasında mevcut elektirik motörlerl., otornat~ 

frenleri, kavis lambalan ve bilcümle elektlrlk:le mütehaırik ıtı 9 ''1 J 
!erin muntazam işlemelerlle icabında tamir ve teslsatır.ı yapmığll .~ 
ıedlr telcnikom san'at mekıepierlnden mezun bir teknisyene ibtl rı.ıf 
vardır. Talip olanlar vesikalarını hamilen Devlet matbaasın• ııe 
müracaat etmeleri ,_./' 

lstao~ul Sıbbat mü~ftrln~nn~en: el 
Ettibba odaları kayt ücretlerile aylık taksitlerin oda 'il~ 

idaresı işe başladıktan sonra alınacağı ve 18 TeşrinieV'-'el 
alnız intiha a daca - ı ilan olunur. · 

- Gene onlardan mı?. - Kuvvayı milliye askerle- Kazanıyoruz. 
- Öyleyse hep öldük! n... Asi saflarında bozgun başla-

Kaçarlar ya!. 

- Biz ölürüz •• Yaşasın Tür- ••••• , • dı. Kurtulduk. ~~ 
kiye • - Onlar .. Onlar_ Onlar. . . - Kuvayı milliye • • • Gavurundan, mollasınd "J!,fııı'. 

- Yaşasın.. - Yaşasın Mustafa Kemal... Kelimesi bile onları şaşkına halifinden, Rumundan, 1'::;fııl 
- Y aşşaam - Yaşasın • • • döndürdü! nisinden ••• Hepsinden 
- Yaşşaam - Yaşşşasm • • • • • • . . . . . • • duk ! ve 1'~. 
- Yquşşffff8slllllllDI - Yaşşşş~aınnnl.. Kaçıyorlar! Adapazar, Dü2çe, G~.Y ~ 

• • • • . • • . - Mustafa Kemal askerleri • . • . . . . • dumu, Handek, Göynu1'~ jıı' 
Nal sesleri yakınlaşu.. Bi%im askerlerimiz. Hep birclen toparlanıp kaçı- de, Bolu hepsi kurtuldu" " 

1 -·Kim onlar?.. . . . • . • . . . . yor!ar. S:>ga sola bakmadan ka- net yere vuruldu. ı11e< 
- Daha görünıniyorlar ki... Geldiler.. Yetiştiler. Me!ı çıyorlar. - Hakimiyet T. B. rd; " 
• . . • • • met onbaşı da orda. Hasanın Ve •• Bi:rde arkalarından ko- sinindir. Yaşasın millet~ oı•', 
Ümit yüzde iki bile kalmadı. Mehmedi. Bizim Mehmet. şuyor ... .; . - Haydi şimdi YuJl~ .. ,;, 
Kaybediyoruz. - Mehmet onbaşı .. Mehmet • • . . . sunun kllr§Isma. HaJ'.. lıjjl) ~· 
Hepimiz öleceğiz! onbaşı • • • • • ~· hir kurtuluyor. kimiyet te zafer de ~ ~jfl 

9 
• . • • . . • • . • Diye avazım çıktığı kadar ba- • : .. den de yeni kuvvetler tıit ~., 

Süvariler göründü • ğırdıın.. Döndü, baktı, güldü: ind Dün akşam bütün ıe ıJ)iıJl~. 
. . . • • • • - Hamra hanım .. Hamra !•,,. . . . . . . . lisi, milisler, kuvaY1 r~el' 
Son kurşun atıldı • nnn. Bizim Hasan Bey taburu 1 • • tuluş yüzde bin • taburları İstiklil . ın.e:a göı11' f ' 
• • • • • • Dedi ve herkesle beraher a t- f si er mağlup! toplandık. ÖlülerıtJ1lZ1 e 1'~ t 
Asiler de biz de durduk. tan fırladı, ateşe girdi! O gülü~- - Gavur imam nerde ?. yaralılarımızı samı~ v e~' 
- Bu suvariler kim?. ·te ve o fırlayışta öyle derimJen - Hamparsom nerde?.. mak fırsatı daha ~un şe11'•..:.'1 
_ . . . • gelen ve kuvvetin derinliğine - Mihal nerde? . geçti. Ama ne ınubteı11e'?fl'ı 
Yüzler seçilmiye başladı"" ·giden bir mana vardı ki . . . - Pekmez oğlu Selami ner- ünlü §anlı bir cenaze 1ı!.f:1 - Onlar bizden... ı Ak§am... de? oldu. İhanetin kurşf;J4V 
- Kalpakları siyah.. Ümit yüzde beş yüz ! Hepsi bıraktı kaçtı değil mi?. B 
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Norvcçyanııı lıalis l\1orina balığ1 
l)aşıııahsulii alcınş-üınul marka HASAN BALIK .YA 

...,. - ___ Grıyet taze olarak gelmişti..-. kiloluk şişe 100 , yarıın kiloluk şişe 60 kuruştur. HASAN ECZA DFPOSU _!optancılara_ büyük tenzilat 

Buick mühendisleri tara· 

fından imal edilmiş olan Mar

ket ( Marquette) otomobili, ca
zip harici gôPOnQşil, sürat' 

Ve Çevikliği, ve büyük cRezer

Ve) kuvveti sayesinde otomo

bilcileri Bu ick kadar hayrete 

düşürmektedir 

B ııılcrcc otomobıl haveskarlanoın heyecanla belt. 
p,. _ lenıekte olduklım Market ( Marquelle ) olonıobili 
r1 1;,~~yu ~ıkır Tecrübedide Buick re•sam ve mühen· 
a1, 1 """ ımargerdesi olan Market ( Marquelle ) 
li~ı 1

"'1• hıtrici gorünüşflnün gOıellili. kabiliyeı.i ve 
r . 111111 t'hveıılig,ılc Buick otomobitferi derecesınd.e 
•Rhtı, n1a7.hRr olmaktadır. 
iınl.t_arket ( Marqueııe ) otomobili eti olmayan 
an~,~~· ve rakipsız kab_iliyelile Buickin yarallığı 
b;,. •1Y1 ıdame cllirmektedır. Buna nııtmeo yep yeni 
• •raı.. ve liatı ise Buickten a'8ğıdır 

BUİCK-MARKET(MARQUETIE) 
GE~El\A.L :WOTORS MAMULATI 

Umum Tün#yt AtftlMll: ·1 0 ,,.~larlr.et ( Marquelle ) Bu~~ın · ltflçOk: ka~~idir. 
Çrv;kl·-~ayrete düşOrecek kebihyelı, mülhıt ıflr alı ve 
b•lıtı. •gı lıpkı Buick o benzer. Tıpkı onun gibi lıala
~oın Yk0 1lorda •e. çeıın yokuşlarda ııayet flolaylıkl• 
kr 11,1

1
.1 ladır. Bununla lıeraber Marlıel ( Marqueııe ) 

"•' r "1
• 111ahsus ha ... ıara malilılir Boickten dıha 

\·r-'
1 

b'"" d"ha kısadır. Şasisinin tekli. zengin renkler• 
queıı:' Çok kendine has teferruat Market ( ~~ar
}•rı.ı ) le başka arabada bulunmıyan hır """"~et 
rr, 111 '.".

0lladır Dört tekerleğinde otomaıı~ •yorlı 

OTOMOBiL TICı\llETI T. A. Ş. 
O. T. T. A.. Ş. 

Beyotl• lstiklil Caddesi N0.239 Telef. O. O. 311i6 

.1.. ( tı lerekkiyatın mühin1 bir cserıdir. ., . 
~~•k 
ıı,tır/•dalıne ufalı bir tuyilı arabayı, anide. •tHiz 

1'°11 durdurur. 

• 

~---------------------------
ASRi MOBİL YE 

Mağazamızda her kaseye nyğun yatak, salon, yemek 
ve yazıhane takııiılarlle karyolalanmız rekabet kabul 

q etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
lı:Afldir. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
lstanbul 3407. a 

-,____ AHMET FEVZi 
!~lanbol vilayeti sıbbal ve i~tiınaı ınuavenın ıoü~Driyetin~en: 

'lıu,i ." lı~lıeı ve ~uabatı sanatldrınm tarzı icrasına dıir 1219 numaralı kanunun 1-l üncü maddesi 

~tı ;,:~~c. tc.,,_ edilecek etibha odaları üçüncü ınıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası intiha
~anıııı ~ 1111 ı:_vclın 1 S inci cuma günü saat on üçte Darüllünun konfrans salonunda icra olunacaktır. 
~n 10 t .1) nci maddesi Türkiyede icrayı sanat selAhiyetini haiz serbest veya memur bilumum etib-

11%an111 
1 ~l~ı~lcr, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dahil olması mecbur! olduğıı ,-e ctibba odaları 

\Jaı·aıı·''1~~sının beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelerek rey vermesi icabcder. 
•u d,~ kntihapta ikamet etmeyen veya mazere~i sebebile isbatı vücut edemeyen ~cvat imzalarile 

~lındc a _ve ayrı bir zarf içinde konmuş ve kapanmış rey pasolarını bir mektup deruninde ve ayni 

lliı ~b~b~ ıntilıap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben gönderilmesi musarrahttr- Talip 
1 lariılfu 1 ve di~çl beylerin intihap günü olan (8 teşriııievel 929 cuma günü saat onüçte Beyazıtta 
~ kıınfrans salonuna teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

1 ~ Yoigtlaender Rollfilmli yeni otomatik fotoğraf makinesi ~-
"n•sr IJ =-· •gınat , _ 

, ';'"~Ilı 
Ub~,ktıfinı • • 

•vi .,,,,,, 

9 
8ess 

lcv11ı a botun arzuları tatmin edecek bir makinedir. Fotoğraf 
lttrtı~ınıaı satan iyi mlğazalarda bulunan Bessayt bir kere 
~tıinde tttirloiz. Mubalı:kalı: onu alacaksınız. Zira zerafeti sa· 
h 8;

0
d e bir hanımın elinde fevkallde yalı.ıftğı gibi sadeliği ııa

lt icıa e bir Çocuk tarafından kolaylıkla ve kemali muvaHaklyet· 
tn nı~e Cdllcbllir. Bu maldae o kadar itina ile imal edilmiştir lı:I 

ŞkUJpesent amatoru bile memnun eder. Flatının ucuzluğu 
uygua gelir. 

~eyriselain 
Merkez Acenıası; Golsta köprü 

bqında. Beyotlu 2361 Şube 

ıcenten: Mahmudiye Hanı ıltıtda 

lsıanbul 27 40 

Trabzon ikinci ,ustası 
[ANKARA] vapuru 17 Teş

rinievvel perşembe akşamı 

Galata nbtımından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
S•msun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rize Hopaya 

gidecek v~ dönüşte pazar is
kelesiyle Rize Of Sürmene 
Trabzon Poiatbane Tirebolu 

Glrcson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya ugtayarak 
gelecektlt. 

lzmir sür' al postası 
(Gülcemal) vapuru 18 Teş

rinievel Cuma 14,30 da Galata 
rıhumındaıı hareketle Cumar

tesi sabahı lzınire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hara 

ketle Pazartesi sabahı gelecektir 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

ANTALYA POSTASI 

1 

(KONYA) vapuru 20 T. eve! 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkt\r 
iskelelerle blrilkte Andifli Kal
kaıt Dalyan Marmaris Sakız, 

Çanakkale Geliboluya uğraya
rak gelecektir 

Bozcaadı paılası 
( Gelibolu ) vapuru 19 

eşrinlevel cumarte!!I 17 de idare 
nhumından harekede Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca
adaya gidecek ve Çanakkale 

Laps~kl Gciiboluya uğrayarak 

~eleccktir. 

I" TAViL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Ayvalık Ekspresi 

~Selaınet 
~ vapuru 

1 ler perşembe akşamı Sirkeci 
rıhtımından hareketle mutat 

iskelelerine uğradıktan sonra 
cuma günu Edremit ve Ayva

ltğa muvasalat ve pazar günü 

Ayvalıktan hareketle pazartesi 
lsıanbula avdet edecektir, 
Mahalli müracaat; Yemiş Tavilzıde I 
biraderler. Telefon Jsıanbul 22!0 

EKO'S M l'ndt satt" _,.. •• -
tanem lltimaU alum ..... ,... tabii 

YUifaini t-ia n dolayuilc aaba..ı bar 
ai .... I edamc eyler. T..a. lıayw ....... d .. 

istiJazıır cılıuuıa Eao, mC)'ftlcrUı cbcr .. ..... 
ıaafiasını cami n tairi tatbdır, Bir iki damla li
moasıbldılda&aJetlltlfblrll-ıa ,aliaiür. 

,,._ .. -,.. .. 6tr - ...,., 
deno.e-• l>tr -.. ,,,.,.,. •llı--

lllLUlllUK ECZANELERDE SATIUlt 

Yalnız 

BiOKS 
Diş fırçaları 
Fennen temizdir. Her fırça 

imal olundntıa aade• ftibarH 
plll'fllm.lnll bir zarf denmcıaı 
vaz'edilorelı: bir kata lçlae kD
•ur. TOylerfn gerek telı:ll vaz'ı 
ve gerek gOzel evsafı aayeslade 
dişleri mllkemmel suretle hrça· 
lamalı: tabii olnr. 

~ FırçalaMA flab 50 kurustur. 

Her nevi 

lnkibazda, sui hazım, ekşilikler 
afra ve sanlık dolgunlugunda, r; ... yaıı, karaciler ve böbrek butalıklann 

ranm bardak suya bir kahve kaşığı 

MAZON MEYVA TUZU 
almak pek nafidir lstanbulda fiatı (80) kuruştw'. 

Leyli ve nehari C::X:X:::X:::X: 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. BOffln aınlflan mevcuttur. 

Talebe lcaydını devam olunmaktadır Her gilıı milrlcaaı 

Şehzadebatında polls merkezi arkaaında. 
Telefon lst. 2534 

Fiath kitao listeleri nesre~ilıniştir 
Devlet matbaası müdürlü 

ğQ.nden: 
ilk mektepler için kabul edi

lmiş olan kitapların fiatları 
komisyonca tesbit edilerek 
fiatlı kitap listesi tabı bilcüm
le mekteplere ve kitapçılara 
tevzi edilmiştir. Kitap alınır-

i''''TiYAiiioüir ... ! 
i ve • •••••••• f!~!:"!1~~!. ....... i 

Tepeb~ı tiyat· 
rosunda 

Bu akşam 
saat 21 buçukta 
Zehirli kucak 

4 perle 

Cu· a gflııl r . 
m3 ae saa 
3,J(. da be· 

Ferah Sln•m~d,. 
Bu aqam lı:oınllr Cev.ıot bey 

temsilleri aynca Alman h'\fo heyeti 
sinemada Sinema Şampiyonu, Benllon 

Pangaltı sinem tiyatrosunde 
Şevti 8. bu akfam Fahişenin 

uran komedi dınm 4 perde, dans 
varyea. • 

GAZİ ORTA MUALLİM MEK 
TEBI VE TERBİYE ENSTİTÜ
SÜNDEN: Munhasıran ihzari kısmı· 
na yeniden müsabaka ile talebe alına· 
caktır. Erkek muallim mektebi mez
unlarından olup sinleri 18-25 arasın 
dald talipler kabul edileceğinden 3( 
tqrinie...ele kadar istida, rapor, ve 
evrakı saire ile maarif müdürlüğüne 
müracaat olunması ve müsabaka im .. 
tihanı tqriniunini 2 inci &ünil icra 
olunacağından taliplerin 30 tqriııie· 
vele kadar müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

H f P Sl il O E 1 

l 
L 
ır 

ı; 
• 

OSTON 

.• ,.-.. .... ,...__ 
•••.• DEA[ UT4WW.:-

IO l SER YA l A 11 Dl I 
DEVREDiLECEK fiiTtRA. 

BERA.Ti 
.. Tayyareleri uçurtmağa mahsus 

vesait n uauller Ye bunlara ait İali· 
hat" hakkında onbcş sene müddetle 
Sanayi Y.üdüriyetinden 19 Tetrini· 
saoi 927 tarih ve 64 7 nwnero tahtın 
da biı ihtira beratı iatihaai kılınm~
tır. Bu kere mezkar berat furuht ve 
ya icara verileceğinden iaticarına ve 
ya iftira1ına talip olan ze'l"&tuı Iatan
bulda yeni postahane arlcagında Aşır 
Efendi kitapbaneei aokağmda TUrlı:i· 
ye Hanında 18-22 numcroda mukim 
vekili 1atolı: Efendiye müracaat tylı>
mclcri il1ıı olunur. 

ken fiatlar için bu listeye mü-
1 Erkek vücudunu t d"l • • b • ELECT ON güzelleıptlren racaa e } mesını e eveynın Saati dDaylnıa l>Uttla memle-

~::::;e( (~1 nazarı dikkatini celbederiz. ~Ö~
0

~~r•;tt . 
...... ;~ • , j Ort_a me~tepleı;Ie !iselerin f !at-r o HOBi ~MD 

~:~ti~a;a~Jt~;;~~I~ lı kıtap lıstelerı hır kaç gune r,, , 
zaiflatır. l lusust slııhıl llıvaıyelı 
tazyiki ve trıkosu - kadar tevzi edilecektir. 
nunela.uk iyttiga- İKRAZ İŞLERİ yer mukavim ol· . 
ması ha_,cbiyle ar· ·('1 _ 

zu olundugu kı· ~':'m~ ~'): Mücevherat. hah. esham. t•h"lJjt 
dar uzayal>ılmesi ı 1 r~ Yarularını:ıa en iyi gıdayı veriniz ) Maaş cüzdanı 
s;1ycsinde her iki ' ı, \' ı ivf t ddf d k vt 
ıara!ıtemımen do- ' • avru ha~n~zı e'd,. en m;ı .•. vd. ~ynıy zaman 1 m~ av ) muhblll her yerden çok eh•en şe-
ğrultur. Sizi gençleştirir. Vucudunuzu ~ C vt: 51 1 lr gı verme&e ıtlnı e ın z. avrunuzun emi· ) nft Bir defa müraclf3 t '1· ı y unı1m1'iı 

yumuşatır ve ~ıld-.ıınr. ' klerine ve ıdelltına kuvvet vermek için bilcümle anasın ) 
· 1 ; muhtevi olan (Glakso) yu veriniz, Ou··nyanın hertarafında Sirkeci--Erzurum Han !':o 8 Uızzat ıeşrffınizde \'t}'I sıpariş ver- r r ) 

İ'.. . dı~nizdc karnınızın kutru belinizın (~ milyonlarca gürbüz yıvrulann hepside (Glakso) ile bes· 
'ıfı.ı Yı ; lstınb 1 Li ırıifaını santim,tro ile bıldinniz. ~,· lenmişlerdir Zira (Glakso) en ımükemmel ve en sıhhi :". Dr. lhaan ~ 
ııı n aldı~ u sesi 5 ind sı• .. '.):( çocuk ~dısıdır Her yerde satılr ,>)

1 
Ö 1 

t~:~iııı Yeni~ ç:~5d,11cnameyi zayi OksOrenlere .Katranı Hakkı Ekrem Yegane sati, mahalli: il '1 ksürük ~urubu 
-.....:.._ detilılır~ · 1 ••rı •cağından mu- - - - Parıstekl ll"\: > l Ölı:sUrOk ve ne~ darlığı 
~ Mesut ~ ) 

A 
"1... , ,. r : : içi• pek tesirli I "k d dakk t• Ji ' NUmunellklerlnl umumi acantalan bulunaıı -~ilaçtır ~-a a aranın nazarı 1 a ıne &lanbul şubesi: Beyoilllllda _ı.v. VİTAL ve ŞÜREKASllIDAN isteyiniz. ~ : DEVREDlLEcE_K,. .. lITTlRA 

O d . Posta kutusıa : lstanbul 62 ''ı BERA Ti 

~ıaJuarpa,a~p ~enıirJolları ınaıaza nıO~Orlü~ü~en: ~~::16m~:~~::eı~ba~::2 ~.v~·- ---· -~·~>:!.-~~- ~~~~ :) tez~:<~:~i)d~;~tz~:~~=~:ya~~~ 
lıe""azrrııkla müba yaa edilecek olan levazımın !- Devlet ~emir J~l~arı ve limanları umumi i~aresin~en: ~::~::i:J~:~:~~;~~r?r:~ 
L r perş b Q • f J J ·ı" tt" "l 13 - 10 - 29 tanhmde yapılması mukarrer 60000 M 3 b 1 t 62_3 numero t&htmda bır ihtıra bcr~-
~t~ ı em e g nu gaze e er e 1 an e ırı me- münakasası 21 - 10 - 29 __ pazar tesi saat I0,30 da icra edilecek~:s ~.~:~:";,!~1=~~t·~~.~: k:::uı:c·:;:.~ 
(\r 0 an müfredatı fJ•m b "t ( C ) "' l • Zarflar mezkur gunde saat ona kadar kabul edilecektir. den iştirasına ve ya isticarına talip ak• a at uma gun eri Şartnameye meı·but mukavele projesinde gösterilen teslim müd- olan zevatın İstanbulda 'J'.•ni posta· 

l'lee ~-t., M_ illi vet, Akşam) gazetelertle neşret- deti 31 Mayıs 930 tarihine kadar temdit edilmiştir. Münakasa han_e arka_sında A_~ır _cfendı Kitaplı&-
- C. Gözünüzün gu .. zelli,.;ırt isterseniz artn l ' d arık kalan fi at sils"l .• ··• k · · t )' nesı sokaı.ında Turkıye Hanında 18· 

eg I 
" &• Ş , a~e. enn e " b i 

1 
. • 

1
1

• ~~ını ogrenme ıçın a 11; 22 numerolarde mukim vekili İıtok 
1 1 an olunur. NüSUHl nin M111rda rağbet bulan lenn Malıye ve muhase e şen reıs ııpuo ve ya malzeme daı- efendiye mür.caat eylemeleri ilin O• 

... _ _.:::,_.:,:;;:!.,!~~~~~~~----------------------...slWFEA...illl&M!Wt!l.i.ıı!illl!lııY'--k~ine müracaatları ilin olwıur. ıu~ ... 



Blı SÖZ 
BİR RESİM 

• 

• 

Ankarada ınrtfıı eellrlala Amiral cenaptan t•reflae 
verdiği ziyafet lıatıraıı 

ıhhiye veklletl tarafından lslmlerl DarUlfunuııa blldirllen diplomasız dltçllerla 
dün Dlfçl mektebinde lmtlhanlan yapıldı. 

Lt~nbul defteniarlı~ndan; j 
Beyoğlu Mal Müdürli;"'':nden: Ku

u Çeşmede Kire ·hane soKağmda ha
ap Köşk Bahçe ve Hane ile yirmi 
iönüm tarJanın bir hafta olan talik 
nüddeti dahi hitam bularak talip zu
ıur etmediğinden dolayı 9 Teşrinie
el 929 tarihinden itibaren bir ay zar 
ında pazarlık suretiJc intacına karar 
erilmış o!duğundan taliplerin Beyo
:lu Mal Müdürlüğünde müteşekkil 
atı§ komisyonuna müracaat eylcme
eri il.5.n olunur. 

1 ncg"' h kuk h. k liğinden: Kur
unlu k:ıriycsindm Veli oğlu Hasan 
ıüddei aleyh kardc~ı Lriycden Veli 
ğlu Halil aleyhine ikame eylediği 
aıplik davasından dolayı cari muha
emcdc müddei aleyhin 1296 tevel
Jtlü efrat meyanında harbi umunıi
e askore sevk olunarak elyevm gel· 
lCdiğı ve hayat mematından da bir 
ıaliımat alınmadığı iddia eylediği ci
etle Türk hnun medeninin 32 inci 
ıaddcsi mücibincc HaWin hayat ve 
ıematı hakkında malumatı olanların 
ir s•ne zarfında mahkemeyi haber
ar eylemeleri aksi halde kanun mez
Orun 31 inci maddesine tevfikan 
akkmda gaiplik kararı ita olunaca
ı il..ln olunur. 

lnegöl hukuk hak:mtiğinden: Yu
an Ballık kariyesınden Hasan karı 
ı Habibe Müddeialeyh kocası karye
en Hasan oglu Hasan aleyhine ika-
1c eylediği gaiplik davasından dola
r cari mtiha kemf'df' müddeia teybin 
94 tevelliitlü efrat meyanında harbi
mumide askere sevk olunarak ely
vm gelmediği ve hayatu rr.c-
1atından da bir malfımat alına
ıadığı cihetle Türk kanuııc
un 32 inci maddesi mucibince Ha
anın hayat ve mematı hakkında ma
Umatı olanların bir sene zarfında 
nahkcmtyi haberdar eylemeleri aksi 
alde kanunu mezkfırun 31 inci mad 
esine tevfika hakkında gaiplik kara
' ita olunacağı ilan olunur. 
~.~~----~~~~~~~~ 

İLAN 

Baı~ar~a,a ile ln~ara arasın~a 
ü~üncü ~ir Jolcu tatarı 

Ilaydarpa-a ile Ankara ara<;ında yoku münakalatının arımı~ 

olduğunı. gören Devlet Demiryolları ve Limanları L'mumi idaresi 

her ıı:un l laydarpa~aclan mat 20 de hareket eden 10 numaralı 

katarla llaydarpa-aya saat 8 de murn<:alat eden •ı numaralı katarı 

20 ı 0·'12<ı t•rihnden itibaren 1 lavdarpa~;r • Ankara 1 la)daqnı~a 
arasında i~lecmep;c karar vcrmi~tir 

20- 10·!.ı\1•1 tarihinden itibaren llavdarpa~a lll' Ankara ara~ıııd a: 

her ı:ıın işleyecek ol;ın ıiç katar ,ıınl;mhr 
J'o,tıı 

l lııvdarpaşadan hareket 13 
Ankara ya mııYa,alat: ~ q-

'~-;") 

An karadan hareket 20,'.!U 
lla ydarpa ıa ya muva~aıac: 14.21' 

::ıuraı ;\luhtclif 
ıcı 20 

11 ,05 ı ~.aJ 

111 l ı ,:ı 5 

9 ~ 

Pooıa katarlarının ttl'hhursıız 

badtma i~bL kac.ırlar.ı fazla a ra ba 

mevkilere gört· 1 :!et H:rilcccktir. 

•eyrıı derk •ini temin içın 

ilAH· cdilnıt\Ccd!indcn me\ cut 

Asri Amerikan Terzihanesi 
Nevyork ve Viyana Akademisinden mezun 

ÇA. ASIM ÇA TİÇ 
En son sistem elbiseler 

ÖlçUnUzc ve tabiatlnlze muvafık imal olunur. Atelycmlzde 

her nevi zarif ve son moda kumaflar da bulunur 

Beyoğlu Tepebaşı Londra oteli yanında No23 

• Salılı~ ~üttan ~issesi ve arsaiar. 
Emvali metruke müdiıiyetinden: 

t:mirc;Anda meydan soka~ında 1 ;ı No. lu arsa :J50 lira ve 

Bo~tancıda Erenköy caddesinde l :' • ·o. lu arsa 450 lira ve Orta· 

köyde dcrdmyu sokal(ında 87 :-lo. lıı cluhkılnııı 8 hisse itibarile 

3 hi~>esi :ıoo !ıra nakit n peşin lı uldltr ile 21 1 O 929 tarihine 

mü,adif pazartesı unu saat 14 de pa;.:a rlı kla muzaycılcleri mı.knr
rerdir. Talipkrin o O ;-,50 hcsılıılL tl'minat mcktuplarilc emvali 

lnegöl Hukuk Hakimliğinden: İsa 
İran kariycsindt:n Nuri ve Hüseyin 
ekilleri Şemsettin bey kariyedcn Sa
h oglu hasan aleyhine ikame eyledi
i gaiplik davasindan dolayı cari mu
akemede müddei aleyhin 333 sene
t harbi umumide askere sevk olu
arak elyevm gelmediği ve hayat me 
ıatindan da bir malümat alınamadığı 
ldia eylediği cihetle Türk kanun metruke >atı~ komısvonuna mıirnrnat cylcmdcri. 

::~is:~~i~~:~ ~;~:!~e~~~~~~~ Devlet ~emir yolları ve linıanlar-ı -unı-uın_i_i~-ar_e_s_in-~e-n: 
ıabkemcyi haberdar eylemeleri aksi; . . - . . . . 
alde kanun mezkiırun 31 rinci mad- 15 10 929 tarılıınclen lıılıtıbar ıçıne katarlarının seynsefer et 
esine tevfikan hakkında gaiplik ka- ı' ıneyecekleri \'e 9 l O No. l· Adapazar katarlarının da içme nam 
uı ita olunacagi ilaç 1Junur. mahalde tevakkuf etnJC}ecekleri muhterrm ahaliye ilim olunur. 

PERŞMEBE 
17T.EVEL1929 

lnıtllz llloau ea,kumıınaanı uılral Flel cenaplan dUn Ankaradan şehrimize avdet etti 
ve merasimle istikbal edlldl. 

• 

Tahlisiye urnu111 

· ı idürlüğünden: . 
"''' , .uniratı icra edilerek ~ek;;;. ıa~· 

kiine konulduğu 19 Mayıs deniı bU' 
hinde il!n edilmiş olan Kara ef11İ''' 
ğazı haricindeki Fcn7r~şaret e~i ı11 
nin bu kcrre tayin ettırılen Y 
kii co,ı:afisinin: 

41, 24, 30 arzi şimali 'dt 
29, 09, 30 (Crniç) tuli şarki 

dutu Bahriyuna il!n olun~-~ deP• 
Darülaceze müdiirluguıı 

Adet 
3 Kapaklı büyük tencere 
4 Kapaklı küçük tencere 
J Kapaklı büyük kazan 
l Süzıteç 
ı Saplı süzgeç 
5 Kepçe 
4 Saplı keva;ir .. ecld'' 

Darl.llt.cczcyc muktıızl '";;°u5u ıl• 
bı im· ta!mnlarımn ~-palı. za 9 C 
münakasaııı 9 Tetrınıaanı 92 .ıarl1' 
martesl gilnU icra ile saat 0~,;pltfİI' 
tıı.klilnamclcr açılacaktır. T j;Ç'eltıill 
yüzde yedi buçuk teminat a 
mürac:ıtlan. 

* * " ~c1' 
Du>ilacezeyc yevmi bet yUZ l<D"~ 

kadar mu ktazi birinci nevi e rt 9J9 
tarihi ihaleden itibaren !1 ]\{:.r~ı3'1 
veyahut ltir sene müddeti• .. dt 1" 
nokaanma itaya <aliplerin yu;~· 
di buçuk kminat ak: · ile 1 O Jcrıt' 
aanl gzg Pullt' .ı;ünü saat 0~ 10 4" 
a.,....:< kkllfnamelerinl ita ıÇıJlf" 

iY"l DarU:acezeye milrac•• 
;.;.;.:;;:~?~~:-:;:;ı. ~· lloııı; fulh icra daireıiıı~o~' 

~ic •e)"ll mahkfun bihten 1_,J>' 
l!'a!ıcu ve fliruhtu mukarrer ııı" 
ne, a:ındalya, koltuk, kofrı for ifC ıa 
kalı lıaaa, yazı makinesi ve ııa ~P 
1 o•g29 tarihine müsadif Pazar fa!. 
aaat 14 ten itibaren Galata ".0 cı· .,, 

·ınn caddesinde Bahtiyar hanın 1 ·niP 
Mehnıet )'•thi bey yazıhan••~uo•' 
r.ilnde bilmüzayedc filruht .. 0 eı~~r· 
ğından talip olanların yevm~ "' 111ort' 
da hazır bulunacak memurırı• 
caat eylemeleri il§n olunur.--~ 

Terkoı tlrketl ter,lh havuzları yapılmasına rağmen tehre verilen sular t"lmlz değildir. 

B~yoğlu Dördüncü Sulh_ ~~~ • 
rr:P-.,kc"' •<'nele'\: Terckesın~I o~ 
r:ı.~: " d ~y1!'t: olunan mütevcı 3 

ti 
ncs Al• ıanyan efendinin tahtı ı:;ır 
rufunda bulunan 43 numara~ 4J 
ja namı ile maruf ve tahtın 'l oı 
/ 1 numaralı dükkanı müşte~ı<'"'' 
( 15000) liray3 talibine i~~ı:ı ııan 
yesi icra kılınmı~ ve tarihı ıla~ 'f 
haren on bet gün hitamında ;ı
nisanl 1 Q1' Pazartesi saat 14 t~d· 
katiyesi mukarrer bulunınu.ş 0 u~• 
dan talip olanların kıymeti '"· rd 
minesi olan (15000) lir~~n ~~ta · 
nu n!sbctindc pey akçesını ın il<'' 
ben ycvm ve vakti mezk(lrda bi<t 
lu Dördüncü Sulh Hukuk '"':,ıu ı · 
ıinde hazır bulunmalan ıur~ ./ 
olunur. ,,-"' 

Resmlnılz bu havuzlardan bir tanesini cllsterlyor. iLAN Jı • 
---------------------------:-------:-

1
-LA-:-N------ Şadiye hanımın Sabiha ba~ ı• 

Denl·z ~atınalnıa konıı'sJODUU~an·. İnegöl Hukuk Hakimliiinden: ı lacafı olan meballğı ma!On>•n 11~"' • aili zımnında mahcuz bulun•".,jıı 1'~, 
negölün Doma kariyeıinden Ahmet d ah ııesı.. .,,,. 
·ı H'" . "dd . al h k . darda, Kepçede c m a 97 L 

8000 kl·ıo pirinç mu .. nakasaı' aleniye ı' Jc ıha le tarihi 24/ 10/929 og u useyın mu eı ey · arıye- racahmet caddeııindc ceki ·n ~1) 
den tUrkmcn oğullarından Alı otlu 367 369 lı ·ki bap han•111 • ..J 

be D iz ·' b f d İb him l hin 'k 1 d'""' • numara ı ,,,o··~ müsadif Per~em günü saat J 4 tc en tıı.ıe e ve e ra ının ra a ey e ı ame ey c ı,..s bl h. . b' . . .h lesi y•r ıııı" 
ia,eleri için llizumu olan 000 kılo pırınç mlinakai aleniye ile gaiplik davasından dolayı cari muha- tc _ r ıssesı ırı_ncı 1 da e kon". ,r 

' · kemedc müddei aleyhin 313 tevellüt- c otuz gU~ müzay~f ety ver•'°"' ,ı~ yukarıda yazılı glin ve saatıa ihalesi icra edileceğinden şartnamesınl lü efrat meyanında harbi umumide as tur. Hududu. Yol, Rı a . ,,ıı ... , 
uörmek Jsti"cnlerin her gün itasına talip bulnanların da ba!Ada kere scvfk olunarak clycvm gelmedi- sa11, ve Talat beyin han-:-1 ve l< 5t•:;; 
" ' k hd h' il 0skır ,u• muharrer ıı;ün ve ;aatta Kasımpa~ada deniz satınalma omisyonuna ği ve hayat mematından da bir malG- ma ut t~. mınen ~ Y 

8 
b~~ 

miıracaatları. mat alınamadığı iddia eylediği cihet- arşın tcrbıındc arazı~cn 25 üt•lı' 

BiJUK TAHARE Pi1ANGO~U 
YEDİNCİ TER'flP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
1 l TEŞRİNi SANI 1929 
Büyük ikran1i. veı 

45,()00 lir&f 
Ayrıca : 

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

ve 10,000 ,, Bir 
ikramiyeler 

~'~, L 
" ' r . 

Kumaş ticarethanesine her nevi kışlık kumaşlar geldi. Hu· 
susl kostUmlUkler dahi vardır. Mağazamızı ziyaret ediniz. 
Bahçekapıda Hacı Bekir kartısıoda. Satış toptan ve 
perakende. 

Telefon; lstanbul 128 

Devlet ~emfryolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
Kayseri - Sivas ve Tnrhal - Sivas hatlarına 100,000 adet ah

şap travers kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 6 ı 11 929 Çarşamba günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Mıinakasaya iştirak e<lecek:eıin teklif mektuplarını ve muvak 

kat teıninatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 
lük kalemine vermeleri Ji"ızımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde Anka
rada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, Istanbulda Haydar 
pa~a mag:ızasından tedarik edebilirler, 

le Türk kanun medeninin 32 inci mad arşın murabbamda bma ın 501<" 
desi mucibince Halihn hayat ve mc- arkalarında aralık bahçedır. ·beıiıı<'~ 

'h t' d .. bah bahrc cı ot matı hakkında malilmati olanların bir cı e ın en uç çe . '. yUı ~ 
sene zarfında mahkemei haberdar ey- ~ç buçuk ~atlı dört ~ın ?İki ıısf;.ır 
lemeleri aksi halde kanunu mezkürun lıra kıymetı muhaınminch h edt 

1 
3 linci madd.,,.ine tevfikan hakkında şap hanenin arkasındakt ba ~ v•rd';ıı 
gaiplik karan ita olunacağı ilan olu- zikli bir kuyu harap m~tba LJıjll 

1 
. 

Her ikisinin evsaf v~ mu~t~: ;ki ~ 
sinin zemini malta d'iğer_ı \·r \(. ıcı 
hk iki odun ve kömürluk ı k•ıı• 
camekan kapılı dört sofa ~r~~ bil ~,. 
odaların ikisi cumba ~hn~Ş 13111 ~.( 
mı yüklü dolaplı on bır o 3 ,.,u~1 1 ~ 
ve saireyi havi ahşap kıs'.".ede ııoıi), 
tamir işbu iki hanenin. bırın on !J"f ,ı· 
Sabiha hamın dlğerınde ıtı<~~~~ ı 
ra kira ile Atpazarı zabıta ıı>'' ~ 

Zıyı cüzdan lş Bankasından 
aldığım l 1!598 numerolu cüzd•nımı 
zayi eııım. Ytııısini alacap;ım. Eski
sinin hOkmü yoktur. Beykozda Ya· 

lı köyünde bakkal : Ziya 

ISehrecnaneti ilanları 1 
ŞEHREMANETİNDEN: Nezafet 

şoförleri için lüzumu olan 30 takım 
elbise ile 30 muşamba kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün levazım 
müdürlüğüne gelmeleri teklif mektup 
!arını da ihale günü olan 7 Teşrini
sani 929 Perşembe günil saat on beşe 
kac!ar mezkllr müdürlüğe vermeleri. 

* * * 
FATİH DAİRESİNDEN: Papaz 

zade mahalleainin Unkapam cadde
sinde bulunan 18 numaralı dükkan 
b;r sene müddetle ve müşahere sure
tile kiraya verilmesi mukarrer bulun
duğundan talip olanların Tcşrinisani
nin 6 ncı Çarşamba günü saat 14 te 
daire encümenine müracaatJarı i13n 
olunur. 

* * * 
ŞEHREMANETİNDEN: İcra edil 

mc ktc olan kanalizasyon ameliyatı 
dolaytsile 18 Te§rinievvel 929 tari
hinden itibaren postane arkasına mil· 
aadif Aşır efendi sokağının bilcümle 
vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı i
lan olunur. 

Istanbul 8 inci icradan: Bir mahktı 
mtibihin temini. zımnında mahcu?. ve 
füruhtu mukarrer bir adet· otomobil 
22-10-929 tarihine müsadif Salı günü 
aaat on birde Milli otomobil şirkctı 
Şişli garajında satılacaktır. Talip o
lanların yevmü vakti mezkilrda mahal 
li muayyenindc bulundurulacak me
mura müracaatJarı ilan olunur. 

d.1 . J<uJatın 6aı tihaz e ı en gayn men . ad~ _.~,:ı 
hiıscsini almak ve daha zıY,p 1"1'ıift' 
mck isteyenler hisseye ınus~ rıi•ııt.,. ; 
muhamminesinin yüzde 0; 79 d

1
.,.• 

de pey akçesini ve 926-? dUrıeU, :,, 
numarasile Istanbul Dor tırteltl1 )1. 
memurluğuna müracaat e n b1,e 0ıır 
21-11~929 tarihinde saat 0ğı ;ıan 
dar birinci ihalesi yapılaca 

'.!:nu:!!r:.... __ ..;_"-:".:--:~·, deıı: 
Malatya vilayetırı .;ı oı~? 

sın• " ,ı-1.- Sultan suyu bara. k•ı•>111,ır' Arga kazasında nıerk•" ki1° ıdin' 
kiz ve Malatyaya ot~~ye 111•~. i"; 
mesafede bulunan Azı~aınirat ı l 
deki binada yapıl_ac~k ucibin'°1,ril'~ şaatı fenniye proıesı;%/ 929 ıe 111~ 
/929 tarihinden 21 .. udd<1 
ne kadar yirmi bir gun ın k ı' 
nakasaya konulmuştur.. k eJe<' rıtlİ' 

·.nra , 11':..ıkı 
2.- Münakasaya ı, a ırtU t<'I'.'. 

Jipler bizzat mima_r .v:Jis il" b'ı k~: 
veya mimar v; ınüh but t• ~ki•' c 
mesai ettiklerıne ve ya ıf old ;rliıcl 
bil işleri evciden xat;~ıeril< ~. f~ 
na dair evrakı ~us urac~at biliı1 
komisyon riyasetıne '"ı· ıniik' 

. · bede ı name suretlerını . rı ~ 
almaları. göst<<~~ oPrı 

3.- İkinc~ madd<~~ıal• ~i!ıJ3,ı ~ raiti haiz talıplerın . ünU 1 ,ı ~ 
21 / 1 O / 929 Pazartesı gbıiJcıi'l\tf' 

Malatyada · d•1 ~rı3 beşe kadar "dürlÜgu . ,-on 
naı!ında baytar ı:ıu t ıcofJl~ıs 
de inşaat ve tamıra r. ıJıl 

·1 · olunu__.. • " müracaatları ı an --p;;rJJ.;ı• 

MESUL MODUR: 

• 


