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Reisicumuhur Hazretleri dün şehri
mizden müfarekat buyurdular 

~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~ 

Büyük Gazimiz bu sabah Ankarayı teşrif buyura-
caklar ve muazzam tezahuratla karşılanacaklardır 

4 üncti sene No 1306 

. , ı~mıııııımıııııııııııııııııııumıııııııınııııı ·· 
Abone ve ilan ücretleri 

Gazetemizde çıkan yazıların hukuku mahfuzdur 
Abone şartı~~: fi İlan tarifesi: 

Türkiye Hariç ij 6 ıncı sahifede santimi 25 ku. 
3 aytıgı 4()() ku. 800 kı. \! 5 inci • • 50 • 
6 • 75() ., 1400 • I 4 üncü • • 80 • 

12 • 1400 ,. 2700 ., 2 inci ,, ,, 200 ., 

Yeni tarife 
Bu günden itibaren 
gümrüklerde tatbik 

ediliyor 

Fiatlar yüzde otuz zam 
görmektedir 

N-..Mhftl!llI 5 ..: ......... --. ... 

ne diyecekler 
Yunanlıların ce,rabı 

Cemiyeti akvama 15 
teşrinisaniye kadar 
müracaat edecek

lermiş 

ATINA, 29, - Yunan hükılmeti, 
Yeni gümrük tarifesinin tatbikine Türk notasına bir kaç ııün zarfında 

bu sabahtan itibaren başlanılmakta- cevap verecektir. Cevapta Yunaniı· 
dır. Bu suretle Lozan sulhunun bir tanın Türkiye ile itilaf arzuıunda ol· 
neticesi olarak beş seneden beri güm- duğu beyan edildikten ıonra: "He
rüklerimiz de tatbik edilen eski güm nüz muallak: bulunan meselelerin da
rük tarifesinin meriyeti dün akşam ha fazla uzamama11 ve bu meıeleler
hitam bulmuştur. den mütevellit ıui tefehhümlerin ve-

Yeni gümrük tarifesile hariçten hamet kesbetmeıi için" Cemiyeti 
gelecek bütün eşyaya vasati olarak Akvamın muaveneti talep edileceii 
eskisine nazaran yüzd e otuz, bir zam bildirilecektir. 
yapılmaktadır. Yunanistan Cemiyeti Akvama ai 

Yeni gümrük tarüeai Lozan ıulhu hayet l& teıriniııaniye kadar müra
mucibince aktedilm.iı muahedesi he- caat edecek ve türk .. yunaa müza
nüz hitam bulmamış, devletlerin eş · keratına ait uzun bir muhtırayı nota-
yasma tatbik edilmiyccektir. sına leffedecektir. 

Bu devletlerin başında Amerika Yunan hükı'.imeti muhbrada mü-

... .. -

ve Almanya bulunmaktadır. Muahe- zakerenin neden inkıtaa uğradığını, Dil Al' H h 
desi hitam bulmayan devletlerin mem TürkiyenİD ihtilaflı meııailin heyeti . n ıye an_ım.ın mu ake· 
leketimize girecek eşyalarından ak- umumiyeıinin hakeme tevdin red- mesıne devam edıldı ve M. Ber
tedilmiş muahedelerinde tespit edi- dettiğini izah edecek, ihtilafın halle- ğerin ihzaren celbine karar ve 
len resim üzerinden muamele yapıla- dilmemesinin bütün yakın '81'k için rildi. Muhakeme tafsilatı üçün 
caktı~: tehlike te§kil edeceii beyan oluna- cü sahilemizidedir. 

Dun akşama kadar malının beyan caktir. 
namesini veript~ '?üte~adiyen ~yan Cemiyeti Akvam katibi umumiliği Kızın annesi 
name muamelesını takıp eden tucca- Ywıanistanın notaaıru Türkiyeye bil-
rm eşyası da eski tarifeye tabi ola- direcelrtir. 
caktır. Türk • Yunan meselesinin Kanu- Nihat B.meselesini nasıl 

anlatıyor .. ? Bizimle yeni ticaret muahedesi ak nusanide toplanacak olan Cemiyeti 
teden devletler: Fransa, İngiltere, ls Akvam meclisine arzedilmeai muhte
veç ve Romanyadır. Bu devletlerin meldir. 
eşyası da muahedelerinde ki müsa· --------
adattan istifade edecektir. Yalnız bu 
müsaadattan istifade edecek eşya mu 
ayyendir. 

Ticaret muahedeleri akti için he
men bütün devletlerle müzakerat ce
reyan etmektedir. 

Mabadi 2 inci soy/ada 

Y alovanın iman 
Tamir edilmekte olan 

otelin 20 odası bitti 

Kaplıca müstecirlerine 55,000 
lira tazminat verileceği 

doğru degil 

Tetkik seyahati 

Maarif milsteşarı Jturu
paga gidiyor 

Maarif müşteşarı Kemal Zaim B. 
bugün mektepler müzesi müdürü h
mail Hakkı beyle birlikte Avrupaya 
hareket edeceklerdir. Kemal Zaim B. 
dün bir muharririmize seyyahatı hak 
kında 1u :nalilmatı ·ıermiştir: 

- Mümkiln ?lursa yarın (bugün) M. Viyo/elin annesi ve babası 
hareket edeceğiz. Bu •eyabatın bir Bir kaç günden beri maceraaıru 
buçuk 1y devam etmeai muhtemeldir. yazdığımız Nihat B. hakkındaki tah· 
Gazi muallim melrtebi için 18zungelen kikata devam edilmektedir. Kasımpa 
istihzarat ve tetkikatta bulunmak il- pda Bedrrettin mahallesinde oturan 
:ıre gideceğiz. Evveli Almanyaya u- Viyolet hamının validesi madam Ra
ğriyacağız. Ziyaret edeceğimiz diğer şet dün bir muharririmiıe demiştir 
tehirler bundan aonra belli olacak- ki : 

Seyriaefain mUdiri umımUsi Sadul- tir." Mabadi 2 inci sayfada 
lah B. Gazi Hz.nin teıyilerinde bu- ,:;;;;,~~-=-=--.=..--=-~~--=---.:.:.~-

lunmak üzre evel
ki gece nıafilleyl
de tehrimize gel
miştir. Yalovadald 
imar faaliyeti hara 
retle devam etmek 
tedir. Büyük ote
lin yirmi odası ta
mamile tamir edil. 
mit, ve en modem 
mobilye ile tefrit 

_ edilmittir. 
Sadullah B. Yalova kaplıca-

larını i§letmek üzre bir gurubun mü- , 
racaat ettiği gazetelerde yazılmışsa 1 • 

da yaptığımız tahkikatta böyle bir 
müracaatın vaki olmadıfı anlaşılmış-
tır. MalQm olduğu üZTe kaplıcaları iş-
letmek hakkı Seyrisei;ıine verilmigtir. · 

Seyrisefaine vaki olan müracaat
lar, oradaki ebniyenin tefri§atını sat
mak iıtiyen bazı büyük mağazalar ta
rafından olmuştur. Yine, bazı refikle 
rimizin, kap1ıca müstecirlerine, muka 
veleleri bitmediği için 55,000 lira taz 
minat verileceği yazılmışsa da bu da 

larnkadar zevat tarafından tekzip e

Ford tayyaresi: yarın 
Yeşilköye geliyor 

-Londra ve Paristen ııelmekte olan leri gidip tayyareyi gezmeleri kabil 
Ford tayyaresi yannki Çarf311tba gÜ- olacaktir. 
nü ııaat 16 da tehrimize gelerek Y ı;- Tayyare yere inerken bir tecrübe 
tilköye inecektir. uçuşu İcra edecektir. Tayyare, Avru

Mekamatı aliye, matbuat mümes· 
ıilleri ve umumiyetle bütün halkın 

dilmiştir. Kaplıcalar hazine malı ol
duğu için Kocaeli vilayeti tarafından 
bir senelik mukavelename ile icara ve 
riliyordu. Kaplıca müstecirlerinin mu 
kaveleleri bitmiştir. Binaenaleyh bö-

b h 1 Teırinievvelin 2 inci ve 3 üncü gün· yle bir tazminat mevzu a s o amu. 

pa seyahatine devam etmek üzre Te· 
§rİnievelin 4 üncü &Ünü öğle vakti 
Sofyaya müteveccihen hareket ede
cektir. 
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Reisicumhur Hazretleri dün :ll"..r . · ,,
1 
~~ Son H•bç_rler 

şehrimizden mufarekat '- HARiÇTEN ALDIGIMIZ H~BERLER J Evkaf ıniitehassısı 1\1. l.Jeı11an11 

~!;!yurdular ':..un•-ede Almanyam::bu ı Fllislinde ".J mühim beyanatı 
[Binnci sahifeden mabad] ıKabinenin programı Seyı!ahlar İkinci Irlanda Türkiyeyi unutmayacağım, gittiğim b ~~l 

Şehrimizde bulunan bilumum meb 1 tr, bir dakika sonra ağır ağır alkış r.I' d Z •• k • • •• 11 • kl · • U \'~· 1 

uslar, erkanı askeriye, Halkfırkası sesleri, arasında hareket etti: Başvekil vapurdan yer e ur ıyenın g1:1ze 1 erını, m 1%. 
ve Vilayet erkanı, belediye ve vila- - Selametle Paşam! Yabancı celbetmek- Her tarafla cinayet- f k 1 . . 1 ğ ilıeJ 
yet meclisleri azaları, bir çok teşki· - Yolun açık olsun paşam! bir telgraf yolladı (er oluyor a ıyet efılll an ataca lm • O~o.I 
!at mümessilleri, devair rüesası mu Ve bu temenniler, tren gözden fe Almanlar da ' , 
azzam bir kalabalık teşkil ediyorlar kayboluncaya kadar devam etti: LONDRA, 29. A. A. _ M. Mac t ld l LONDRA 

30 
A A K d" t ANKARA, 30 (Milliyet) - Ev- kiyeden büsbütün ayrıltDIŞh;f ~'%;, 

dı. Bizim kendimizden bir parça, bi- Donald Amcrikaya hareketinden e- us a o u ar . . . - u UŞ en kafın ne suretle ıslah edileceğini tet- nevi şahsına münhasır bir "'~ . 
Kuleli ve Harbiye mekteplerinden zim varlığımızın fevkinde bir var- vcl amele fırkası konferansına gön- Daily Maile bildirildiği1ne göre Filis- ldk ederek bir proje hazırlamak için mıştır. • fl !( tt 

birer müfreze, bir bahriye, bir inzi- !ık olan büyük Gaziye biz de bura- derdiği bir telgrafnamede, kabine- Berlinden yazılıyor: Her yerde sı- tinin şimdiki vaziyeti rlandanın bir celbedilen İsviçre profesörlerinden O hüviyetin hakiki maıı• ı...:•c ı 
bat, bir polis bölüğü tren dahilinde da: nin parlamentoda takip edeceği me- taklardan şikayet edildi. Bu yaz, şiın kaç sene evvelki vaziyetini çok an- M. Leman atideki beyanatta bulun- humunu okuya bilen onuı:ı ;;ııl' "tda 
vaziyet almış, Şehir, Kuleli ve bah- - Yolun açık olsun, yine buyur, sal proğramını bildirmiştir. Bu tel- diye kadar hiç görülmem.iJ dereceler- dırmaktadır. Vakıa ih~lil bastırılın_ış muştur: hürmetle eğilmek mecburıY~-..d 
riye bandoları da gelmişlerdi. derken bütün lstanbulun terceman- grafta, işsizlik messelesine karşı alı- de sıcaklar olduğu söyleniyordu. Hal tır, fakat buna mukabıl_ memle~etın - İki aydanberi Türkiyede bulunu lır? Ben de şimdi o mecbuClY'"_ı . tii 

Saat tam beşe yirmi kala Söğütlü lıfmı yapıyoruz: nacak tetbirler hakkında hiç bir ima buki Berlin şehri ne böyle tahammül heme':' her tarafında munfe~~t cınay- yorum. Türkiyeye gelirken açıkça sö tı tesirindeyim. Ve sizi teıfl 1~ 
yatı Haydarpaşa rıhtımına yanaş•· - Yine buyur. bizi kendi evimi- bulunmadığı bildiriliyor. edilemiyecek sıcaklar gördü, ne de etler ~a olunma_kta~ır. Öldu.~e".. ~~r ylemek isterim ki içim de yapaca~ ki dünyada ~iç. bir millet Y0 

· j 
yordu. Erkanı askeriyemiz, Cevat, ze sahip eden aziz misafir, yine bu- bu şehrin halla kavurucu sıcaklardan yahudıye mukabıl bır arap oldurul- vazifenin ehemmiyetinden dolayı bır bu kadar feyızlı ve bu kadar cıı'-::1.-
Yakup Şevki, Keramettin. Kizun pa yur ı.. YENi ŞEHREMiNi şikayete sebep buldu. Fakat bundan mektedir. Ahalinin sulhperver kıcmı endi§e, bir tereddüt vardı. bir enerji bir karakter göst< p r'tıe 
şalar rıhtım kenarında ahzı mevki • • • LONDRA, 29. A. A. - Sör Wil- Berlinde hiç sıcak olmadığı manası dehşet içinde yaşıyor. Filistinde bir Hal'>ulri sevimli memleketinizi sun. Garbin bugün nazar~kıl 
etmişlerdi. GAZI HZ. iNiN liam Water - Low, Londra şehrimin- anlaşılmasın ... Hararet derecesinin yahudi bırakmamak için arapların ha gördükten ve burada hakikaten kıy- nazarımız da yükselmİ§ bü_y-~~ 
Söğütlüden evvela Gazi Hazret- REFAKATLARINDA liğine intih edilmiştir. çok yük~ldiği günler burada da ol- fi bir teşkil~t yaptıklarını gösterec~k metli bir çok in~anlarl_a gerek h~s~si l~k medeniyeti, iti_ra~ edeh".'ııı.1" 

!eri çıktılar, ve müteakıben Başvc- MUHAFAZAKAR FIRKASI madı değıl. Yalnız Berlin öyle bir şe- emareler çogalmaktadır. Gerek denız ve gerekse rcsmı vesılelerle goruş- bır mesai, kuvvetlı bır tecrU 
kil İsme_t, MNeclfi.s reisi _KazımApaşa- 0nı:ı:~r~,:~:i~i ~~::e~. ~::P• ~~b LONDRA. 29. A. A. _ M. Bald- birdir ki suyu bol, yeşilliği çok olan gerek kara tarikil_e ~emlekete gizkli dükten son_ra ?u ı_ııemlekete ~ski bir_' bir zaman, mahsulüdür. ~~ t 
!ar, Malıye, a ıa, Dahıliye, dliye usu Recek Zühtü, İzmir mebusu Ce win muhafazakaran fırkasının ida- bu_ memle~ett~ yaz~n şid~etli sıcağın_a surette pek çok sılih ıthal olunma - ~vrupalı zih~yetıle ~ehne~ın . fecı Halbuki siz bütün ~u. ~ ıl Zlh 
vekilleri, Fırka katibi umumisi Saf · · 'd d uh . . ragmen günduzlerı sıcaga tahammul tadır bır hata olacagını, yem Turkıyeyı,ye- az bir zamanda kat'etti"-'nitÇoi 'tl 
f İ b ka "d" .. C '°' !.il, Gazi ayıntap mebusu Kılıç Ali, resını yenı en er te etınıştır. Mu- H'"-' ı;u-
et, ş an sı umum mu uru euu, maileyh, fırka teşkilatının yeniden koJ:ıylaştığı gibi geceleri de h~r taraf . ~ .. umet kafi vesaite .. m~ik olma~ğı ni fakat ~ve ins:'flı bir gözle Jör yorsunuz. Hem de nasıl?.· .. a'>d 
Kılıç Ali, Recep Zühtü, Hasan Ce- Rize mebusu Hasan Cavit. katibi u- 'kini serın oluyordu. Hülisa Berlin taın ıçın bu kaçakçılığın onune geçemıy- mek maksadile gelişın Li.ıım oldugu- çok değerli muvaftkıyetıerl<- <. 

H T f 'k be 1 · d' mumileri Tevfik, Seryaver Rusuhi, tensı · düşünmektedir. fi vat, asan Rıza, ev ı y er ın ı- bir yaz ıehridir. or. Daily Mail bu telgrafa şu satırla- nu anladım. Evveli size ıunu söyle- asrın siz Türkler de bü·"'" -~ b 

k · · · muhafız kıtat kumandanı İsmail AMELE KONGRESi r-' "" ler. Gazi Hz. Erkanı as erıyemızın Pariste ve Londra olduğu gibi rı ilave etmiştir: " Müteveffa lort mek isterim ki biz alim adamlarız, li, bir çok insanlar yetiıtitl~ lltt 
onunrien geçerken hepsine ayrı ay- ~:~~~ bel~~r~ya=i g~~~;~r~~!~kat- LONDRA, 30 A. A. - Amele fır- Berlinde de bir "mevsim" r~pmak ':'e Northchille ;ıalıfüi _ol~~ğu b'.'zı ~azc;- komplililllI':<J:ın l_ı_oşlanmıy'.'n• _insanla- zat gördük.Büyük Gazi~iı" 
rı iltifat ettiler ve istasyon binasına • kası kongresi Brigton da münakaLit buraya seyyah celbetmek ıçın Berlın t~ler_ vasıtasile Filıstının bır gun ı- rız. Onun ıçın sorleyec~ğim ihtısasa- şanın ve daha bir çok yiıks'lc 
ı;;ruıler. Fırka müfettişi Hakkı Şinasi pa- nazın, M. Morrisson un riyas'eti al- belediyesi çok düşündü, ve buna mu- kincı İrlanda olacağını bundan 7 se- tımın ve sözlerimın samıml olarak te-ı derin dUtünüşlü insanlarını' ı 

Büyük Gazi bu esnada tazim res- şa ile Vali Muhittin bey Reisicum- tında toplanmıştır. vaffak oldu. Gerek bir çok yabancı- ne evci İngiliz milletine ihtar eyle- lakki olunmasını rica ederim.. . da sizinde duyduklarınızı, tı<0 
· · 'f d u affer ve çelı'k M h bur Hazretlerini vilayet hududu ha- ı · ki b mi b mını ı a e en m z e BAŞVEKiL ŞEREFiNE. . • !ar gerek Almanyanm diğer tarafla- eınışti. Onun tahminatı tiındi tabak- Biliyorsunuz uraya res .. ır 1 nen duydum. ıl lt1t· 

metçiklere: ricine kadar teşyi etmişlerdir. rından gelenler Berlini doldurdu. kuk ediyor. Filistin hakkındaki siya- vazife ile geldim. İki ay zarfındaTurk Günden güne genişlemeıct• ~ ~I ı~ 
- Nasılsınız asker? diyehatırları GAZI HZ. VE KÜÇÜK be~~~eD!!.;li!?· ~---~~ ~~~~~ Musiki, spor ve diğer eğlencelerle bu setimiz behemehal değiştirilmelidir. evkafını tetkik ve icap eden noktala- vetleşmekte olan, yeni in!cı1'P ,_ 't~~ 

nısordu. MUSTAFA fahri hemşerilik unvanını vermeğe mevsim çok iyi geçti. Aksi takdirde başımıza büyük bir be rının ıslahı için tett?~tımı. yaptım. deniyetinizin bir zaman, beıfl •lag 
Hep bir ağızdan: Haber aldığımıza göre Gazi Hz. karar vermi•tir. Her taraftan Berline kalabalık cel- la davet edecektir. Raporumu bana bu ışı tevdı eden ma az bir zaman, sonra sizi "-,.1 
- Var ol paşam! diye gürlediler. saraydan müfarakat buyurmazdan e • bctmek için şimendifer idarelerinin I--·i· -.--d.- kama verdim. So.n .••.mantarda da ve. en yu"ksek bir milleti seviye_.,,. ~.,n 
u .. 1 · d s· idi G.. Nevyorktan Daily Maile bildirildi- ~ - ~ ~ ~ ki -~r ou gur eyış or unun se ı · ur ve! Şehremini Muhiddin beyi nezdi- de ne kadar çalıştıklarını unutmama- hakikaten kendilerının bu hususta racag-ına •imdiden aizi teJfllP.r 'Pıt 1 

lı .. b' 'mania ona bent olan ordu ğine göre gerek bu tehirde ve gerek C k .. ' • '":;;# "'-
U• ır ı - ne davetle hiınayeleri altına aldıkta lı.... emı'yetı' a vam vukufları çok yüksek zevattan m_ute-.,. Türkiye bugu"n artık Asya_ı "'· '" ... 

· Vashingtanda M. Mac Donald •ereli kik "" ımn sesı. · rı Sığırtmaç Mustafa hakkında ba- b" • Bu işte denebilir ki en büyük rolü gekkil komisyonda raporum tet e- halinden çı'--•• Avrupaı bır ı.,.' 
Gazi Ha.uetleri etrafa iltifat ede- ne uyük ve parlak merasim yapıla- r· . b d 1 ....._ .~ 

r,k kalabalık arasından geçtiler ve zı emirler vermiş ve: caktir. Mumaileyhin lehine halk tara şiınendifcr idareleri oynadı. Tür u bütçesi dildi. Komısyona e~ e .. z~man. za- devlet halini almıştır. . ı 
- Onu size emanet ediyQrum ! bu fmdan muazzam nümayişler vukuu- türlü afişler yapıldı, resimli kitaplar man iştirak ettim, dıyebilırım ki ko- Ben bu sözleri yalnız siJ:e '°,il L. 

va:;ona bindiler. z yurmuşlardır. . basıldı. Bunlar sade almanca değil, Cemiyeti akvamın son eyl(ll içtima misyon çok mükemmel. ve vakıfane y~-·m. Bunları daha fazla oll • .. 
Ş""H/R NAMINA na ıntizar olunuyor. kik tı J ~u •O "' Gazi Hz. Seyrisefain umumi mü- ingilizçe, fransızça olarak yazılmış, ında yeni sene bütçesi de kararlaş- bir surette çalıştı, tet atını yap '. hususile mühim Avrupa kaP .'· 

Bu sırada şehir namına Reisicum- dürü Sadullah beye de Yalova hak- iŞSiZLERE iŞ ..• 1 Almanyanın her tarafı hakkında ma- mıştı. Son gelen Avrupa gazeteleri- ve bütün mesai zamanın~a ?e~ hangıl kabul ederek memleketiniJ:d'ıJI. n 
h.ır Hazretlerine bir buket takdim e kında bazı emirler vermişlerdir. Vellington, 30. A. A. - Başvekil lilmat veriliyordu. Bilhassa bu ilan nin yazdığına göre bu bütçenin tes- bir vesile ile aramızda bır ih~ t-e: · edişinizdeki sırrı muvafakıY' ·~· 

ildi. Y/RMIB/R PARE TOP !'._{. ~ord ın bütün Yeni Zeland iş- vasıtaları Amerikaya gönderildi. !tan piti esnasında bir takım hararetli mü haddüs etmedi. Bilhassa ço~. d_egerlı/ rer birer gördüm anladım"'~ h 
İki dakika sonra trenin hareketini Gazi H. şehrimizden hareket eder sızlerıne bet haftada iş temin edecek laı:ın faydası olmadı değil ... Çünkli nakaşalar olmuştur. ve çok yüksek görüşen ve duşunceli. ketimin bir kaç g°azetesine bO J. .Ilı 

bildiren düdük çalıyordu. Gazi Haz ken yirmi bir pare top atılmak sure- bir planı olduğunu beyan etmesi bü- Amerikadan gelen seyyahların adcdı Cemiyeti akvamın 1930 senesi bütçesi / bag vekiliniz İsmet ~~ h:ı-zre~erı mi ve görüşlerimi uzun ınel<I~ ~. 
retleri Başvekil ve meclis Reisi paşa tile se13mlanmıştır. yük dikkat ve alaka uyandırmıştır. bu sene şayanı ~ikkat surette artını~- 28 milyon 159 bin 442 İsviçre franğı bu mesele etrafo~d~ b~_Yfil.< bır alaka yazdım, neşr ettiler. Bu gaı~ t . ı 
ların ellerıni sıktılar, merasime işti- ANKARADA iSTiKBAL M.Word, bu plim hakkında tafsi- tır. Bu yaz Bcrlın sokakların~a genış olarak tayin edilmiştir. Bu para 9291gösterdile_r_ve gunu _ı:unune komıs- birisini İsmet pa§a hazretıerıP ~t 
rak edenlerin hepsini başlarıyla se- lat vermemekle beraber bunun bir otomobillere kurulmuş haylı dolar senesi bütçesinden tam 1 milyon 200 yon mesaısınden mal~at aldıla~. Al- dim edecektim. Fırsat b~l ,ii. lı;, 
l.lm'.adılar. O sırada Ali şurayı aske- ANKARA, 30 (Telefonla) - An hakikat olduğunu söylemiştir. sahibi m!safirler göz_e çarpı:;·a~du. bin İşviçre frağı fazladır. Bazı mu- dıkları malumat ve muşalıe_delerındc;n Şimdi yanımdadır. lsterıeııiJ .J · 
ri az2sından Cevat paşa Gazi Hz. kara valisi Gazi Hazretlerini vilayet OKY ANOS SEFERLER( Mamalı ı~ adamı, hali .:'":ktı ~erınde rahhaslar çok para sarfedildişinden memnun ~~-dıklarını tahmın e~ebılı- reyiın okuyunuz. . Sonra ııı•~ı ~ tır 
nin gözlerine ilişti: İltifat etiler. hududu haricinde karşılamak üzre SİDNAY, 30 A. A. _Son zaman olan Ber~n halkı_nn:' mühım bır kı_;ımı ba_hsed~rek tasarrüf lüzumunu söyle- yorum. ~utun bu zevatın. v~ bıl_lıassa ki gazetelerden bu husu.sta 1ıl llın 

Paşa, bunun üzerine vagona çıka- bu sabah hareket etmiştir. Ankarada larda tehir edilmiş olan Atlas Okya- yazın tatıl_ mevsımınde etraf~ _dagtl- mışlerdır. Bu meselenin müzakere e- Baş Vekil pa~ hazre~lerının. Y':'ksek rımdan dolayı müteaddit ~~ b 
rak arzı tazimat etti. Gazi Hz. Ce- teşrifata dahil olan zevat, şehir mü nosu musabakasına iştirak etmiş o- dılar. Berlın tenhalaştı denebılır. Bu- dilerek tasarruf için Li.ıım gelen esas alikaları, benım de ':"u.teınadı bır su- aldım. Benden Türlriyedel<I 1•~ 
vat paşaya: messilleri, cemiyetler mümessilleri lan bütün tayyareler, birinci merha- na mukabil bu tenhalığı gelen yaban- lan hazırlamak için murahhasların rette şevk ve_ gayretımı arttırdı. Ben turu istiyorlar. Türkiye ~a•' 111' 

- Allaha ısmarladık Paşa .. dedi- on buçukta Ankara istasyonunda leyi katetmişlerdir. Melboume a do- cılar doldurdu. daha üç gün Cenevrede kalmal•n ne de memleketım~e çalıprken duydu- çok alakadar ediyor. . DıYo~ 
ler ve sordular: mevkilerini işgal ederek Reisi~um- ğru yollarına devam eden bu tayyare -· '.fatil mevsimi Almanyada ç~k ~e: ye mal olacağını soran İngiliz mu- ğum alit<:' _ _veçhile çalıftım. Re!':: Ve bütün bu tezahilr':tı .. 

- Ankaraya gelecek misiniz? hur Hazretlerine intizar edece ler- !erin muhtelif fasılalarla oraya vasıl gışıyor. Bazı yerlerde -~u mevsım ıki rahhasma verilen cevap şayanı dik- temas et~~~ ~.evat ta. mesleklerı . ...m . ..,ek kabiliyetli milletiıU'~; 
- Evet Paşam. dir. Şehir büyük Gazisini karşıla- olmakta olduklarına dair haberler ay, bazı yerlerde de dort, beş hafta kattir. Katibi umuminin verdiği iza- kın da gorduğum genıt vukuf be~ ;;.;;-etleri meyanına kayd<"'' 
- O halde orada görüşürüz, bu- matır.k için daha şimdiden do~aıımıı- gelmektedir. sürüyor. Fakat Berlinde 1;'~~uz o- hata göre Cemiyeti akvam meclisinin cidde_n hayrette bırakmıştır. Kendı fırsittan bilistifade evlıaftal' 

yurdular. Tren ikinci çanını çalmış- !ur o~ her kes sene tatilini yapar. bir günde içtimaı tattı 20 bin İıviçre kendime: . . . . memleketiniz tapu ve Kadalı ili t 

Tu .. rk ocalf-ında çay Elli degvil bir Fransada Beri.in ~·~ri civarı_ndaki ~çok göl- franğına mal olmaktadır. Bunun ü- - Madem ~ ~ürkıyede_ ~er_ışte ıyı bir az alakadar oldum. Di~ ~ d 

0 !erden ıstifade edıyor. Bılhassa son zerine İngiliz murahhası cemiyeti ak maltlmat ve ihtısa~ . aahıbı ınsa~ ki. da tatbik edilen yerıı ~ '~P 
Miss Ruth .Français'ın Ehllgetnamesi:r. !J-0/iJr Almanya ile senelerde bu göller bir spor ve banyo vamm fealiyeti böyle para ile ölçü- vardır: Şu h.aı~e nıçın Avr~p~d~ de~ ol~ıayı idare ııahlplerinl. 1 

yeri olmuştur .. Bu_r~rda soyunup lemiyeceğini, asıl mühim olan cihetin ~eh_asııs getırtıyorlar~. 1':1~in':abı- tebrilı: etmek zaruretini bil el. 1 

İzahati D8r mı? k t yıkanan muhtelif bıçımde Alm~nla~ın siyasi netaiçten ibaret olduğunu aöy- ihtıyacıru duydum._ Bu>:li d "l Tapu ve Kadastro ıisteıııJe .. tlli'J a0ld 
fil u ar ene arz ettiği manzara pek çok karıkatur- !emiş ve neticede bütçe kabul edil- nızla, hayır yalnız_ ın~ab~ız_la egtil orada ki idarenin de diğer )>~d/~lııt 

Rokfeller müessesesi namına Şark Sayfalarında 28 EylOI tarihli bir PARİS 29 A A M p ·n1 Jere mevzu oldu. Fakat belediye bu mı'•tı'r. hakiki ve halkın ıstedıklerını tem•. 1 · · 'bı' çok Jr.ıymetll 0 A •-' . . .- . aı eve, , k' üll' ı tarı re erınız gı >.."' 
kadınlığı hakkında tetkikat yapan refikimizin, küçük bir tefti§ neticesi, Badonviller şehrine lejyon dönör ni- sulardan halkın azami istifadesi?i ÇOCUKLAR( HIMA YE ve tatmin eden te . am er ~ ve - .. d" .. · Aı._ "1tıtı 
Amerikalı Mıss Ruth Françaia Voot- elli tolörUn ehliyetnamesiz çalıştıkla- şanını tevdi etmi•tir. Mumaileyh. temin için göl kenarl<1rına kuıa getırt Cemiyeti akvamın beynelmilel hi- hinizin son safhasile bu munasebet1- gMor mlumeketime gid.rken fll' 11 r~' 
smal •erefine dün Türk Oca!ında bir rmın anla•tldığından bahis bir hava- • · ba kalar tırıru•t r Bu ucuz Jed k kından alakadar olmuş 0 - e · '·'•' · • B . af • Fransanın sulh davasındaki hidema- ~'.. ra Y.a'!' .' ı · mayci etfal şubesi Romanya murah- e pet . ya . ki biz Avrupalılar çok kuvvetli ve ııamiml IJJ"".,, ~' d 
çay ziyafeti verilmiştir. u zıy ette dia intişar etmi§ti. Seyrüsefer mer- tından ve M. Briand tarafından miı- bır uc~et mukabilindedU:. . . hassı prenacı Kantagüzen tarafından d~ tlr~ ed~rım kilde tasavvur lıyorum. Türkiyeyi ununıı-u;· . 'it, 
Türk kadın birliğinden Efzayiş Suat, kezinden aldığnnız ınalU.ınata göre sirrane bir surette takip edilen mu- HUl.iaa ~ yaz mevaımı .~rlın~e açılarak beynelmilel bir çocuk teşki- re~ Turkiyeyı bu fC 

1 
ittiı<:- her yerde yeni 'f .ıf 

Kıbrıslı Azize, Latife Bekir, Mihri- bu kontrol neticesi bir tek ehliyetna- slihane siyasetten bahsederek bu 00 çok iyi g_e~tı. Herkes kes_esınm ~~- litı vücude getirilmesini teklif etmi§- e~yorduk. F~kat yakından tema ~ugıl°ı:kİl ı:Uzelliklerini ~u..-rf 
naz Medeni. Safiye Hüseyin, Kerime meaiz toföre tesadüf edilmemiştir. ktııi nazardan hiç bir memleketin saade ~ği. ~~r!"'edetil eglen?'e.sınınk tir. Bu teşkilat çocukların fikri, bede edince ~Tdanürki~gımıhzı anl~~-ki Tür- !erini anlatmalı vazife bile'' 
Hiımit, Ziya bey haremi, Naci pap. Ancak bazı şoförler, eski harflerle Fransadan ziyade teslihatını tahdide r~Junu b~~ği ıçın ta mevsımı ço nt ve ah!Ski terbiyesile meşgul ola- Yenı ye erte:Y~::_:::;:::.ij..:;;a+. ... ---..::. 
harcını hanımlar ile Reşit Saffet, Ha- yazılı olan ehliyetnamelerini tebdil et karar vermemiş ve Fransanm aske- lyı geçmıştir. caktır. Teşkilatın dünya üzerinde her l Üf h memleklJ"' 
!il Halit, Sadri Maksudı beyler bulun tirmek üzre cemiyetlerine bıralmııı- ri hizmeti 12 aya tenzil eylemiş oldu --• - kitada bir şubesi olacaktir. Sfaf/Sfik m a aSSlSl . 
muşlardır. !ar Ye kontrol esnasında bittabi i- ğunu beyan etmiştir. İttihaz edilmiş Cinde v i t d t. i e gelig' or .ı 

Miss Ruth hanımlarımızla Türk hraz edememişlerdir. Bu havadisin olan tetbirler, hiç bir suretle Fran- ı Unan S an a tm Z . . .. uıil I' ~~ 
kadınlığı hak.kında konuımuı, Türk bundan galet o!~uğunu z_ikret.tikten sanın emnü so!imctini ihW etmemiş- Gene lhtflal p l J ak ANKARA, 30 (Telefonla) - İstatıstik umum. m_ud 14. Jıl 'ıu 
kadın cemiyetleri için sualler sormuş 5?.nra şunu da _ilave ede~ ki._~>:- tir. Rifte ve Suriyede sükOn ve asa- ar amentü açı aC kar memleketine gitmek üzre Ankarayı terketllllştır. _. i ~ 
ve lazım gelen malumat kendine ve- rusefcr _merkezı, E~anetın. ~n. ıyı ı- yişin temin edilmiş olması buna de- l - zatU" 
rilmi~tir. Miaa Ruth aldığı izahattan dare edılen şubelerınden bırıdır. So- lildir,. M. Painleve, 1930 senesinden Nankin hükumeti da- ATİNA, 29. A. A. Ayan ve bana beyanatında: Belçika dahiliye m_u~tepr .. ıg: t edel'l'İ ltıtıı 
memnun kalmış İngilizceyi çok güzel kaklarınuzın darlı~~~.~:. kalabalık evci hudutlara ait techizat Mermın· . meb'usan meclislerinin açılma11 ta- kabul ettiğini söyledikten sonra kendisıne muz ere tefe 1 
konuşan hanımlarımızı çok beyenınİJ- olmasına rağmen üh • ğılacak• diyorlar rihli ı Tecrinisani olarak tespit edil- 1 p H ı'statı'stikdeki arkadaşlarına ,..;·"· ;ı. · 

• • • mu~_ru urun se- esas itibariyle ikmal edilmiş olacağı- ' ' vekil smet §. z. ne ve · afflJ"''• '"' 
tir. ~e>:e ogra_dıgına tesaduf etmek müş- nı ilave etmiştir. LONDRA, 30. A. A. - Daily Mai miştir. etm'ış Tu-·rkiyede asrileşmeğe azmeden neslin muv _.,j e. ı 

Miss Ruth kendisi ile konuşan bir kildi Ş f 1 la d' YUNAN BANKASINDA • d ••"'eı>'°" ~' 
h . . . d . . ki k tr. 

1 
otobr_ed~ sı ve ıirüst bir M.Painleve, Fransanın Almanya ile !in çın· muhabiri bildiriyor. Çin yeni 1 nru' · tcbn'k ve muvaffakiyetimize ikbal ve ııaa et .....- '~ .. mu arrırımı:ı:e cmıştır : on ro a a ı ır AT NA. 29. A. A. - Hariciye na " 

c- Mısır, İran, Suriyeye gittim. G nl d İs. b bir mukarenet tesisi imkanına müte- bir ihtilile d<>tru yürümektedir.Mem zırt Yunan milli bankasının ı'skonto . u· fi !.;' 
Şark kadınlığı hakkında tetkikat ya- . :~e er e, . tan uıda bulunan bir allik müzakerattan dolayı hiç bir ıeketin her tarafından gelen ve va- f' tı rtı . . h' b' be mış r. k d bahar at garUjlB ,"l!o 

ı~gıliz, Taymıs gazetesine yazdığı endişe hissetmiyeceğini ve bu mü- ziyeti pek gergin gösteren haberler ıa ru t ı::;.ğ, ıç::; ıç ı~ •.e P An ara a 80n ,tıf 
pıy~ru':eden gelirken Anadoluda bır ':'.'ektupt~ gö~d~rerek İstanbul him meselenin müzakere edilmekte buna hiç şüphe brakmarna~d':. m~uNl~ELOSUN ,{~~~;:~( ANKARA, 30 (Telefonla) - Ankarada bu Cuma :Y :ıı;ıı ,. 
Kayrcsi ve Merzifon gibi bazı şehir- se~sefer. ~daresını methüseni ve olduğu encümenlerde mareşal Petain Evvelki isyan~. daha pek. m~thit ATfNA, 30. A. A. - Selinikte a · · -· t koşusu yarışlarına başlanıyor. ti' ' 

taktir etmıştır. in mevcudiyeti bütün zihinleri tatmin olacak olan yeru ışyan netıcesınde . . . . Y meninin tertıp etugı a · · kanlı t ·uz '.WI · 
ler~ d~:;!radım.. . d .. d" ki edecek mahiyette olduğunu söyliye- Nankin hükOmeti muhakkak inhiLil pılan belediye ıntihaba~ Venız~loa a işe başladığı zaman memleketteki halis nıt ~l 
für~ye d!":a~~:ı~;ı:es~efe~~ ı::edil Kızın annesi rek demiştir iri: "Biz hertürlü teca- edecek ve Çin bir talamnl menatıka ~~~rı namzede ekserıyet temın et- mecmuu 6 yı geçmiy?rdkanlıu. Butngiıngiliz'. 'haharadaanıay~..:~ .. , b~ ~· 
miştir. Türk kadınhlını diğer mem- vüz fikrini reddederiz. Fakat hudut inkışam edecektir. Bu ardan herbi- · raber memleketin halis yv • ~....... diİ<· 
leketler kadınlığından daha iyi ve mü - ta hertürlü tehlikelerin mündefi ol- rinin başında ancak kendi amalini Sırbistanda Ankara son bahar yarışlarına memlekete yem gelıni.§ j 
.erakki gördüm. Amerikaya dön~te [Birinci sahifeden mabat J masını temine azmettik." terviç eden birer askeri diktatör bu- van daha iştirak edecektir. Bütün hayvanlar kudret ve 
Rokfeller müessesesine bir rapor ve- KAZAZEDE GEMİDEN HABER lunacaktır. Yalnız ı:eçen ay zarfında H t b k rmın azami derecesini bulınuı,ıtur. ,, 
receğim. Bir de eser yazacağım.• - Paıazade Nihat B. ile hiç görüş NOUVELLE-ORLEANS, 30,A.A. reiai hükOmet Çankayşeke karşı üç ırva an ası 1 • T 1 • ıJllV 

Miss Ruth Ankaraya da gidecek- ~·?im. Yalnı~ bi~ iki defa kapının Buradaki Amerikan bahri telsiz iata- ·~ kast vuku bulmuşt11;r. M~mlekc- ZAGREP, 29. A. A. - Eski Hır- Bu&day ve unlardan alına- Yeni harç kati 
tir. onünden geçtı. Nihat bey dalına kı- syonu sahil muhafizi Saukce gemisin tın her tarafmda mumaileyhın ltley- vat köylü fırkasının mall ihtiyaçları- b r f. 

zımın_ pede~e görüşürdü. Zevcimin den bir telsiz almıştır. Bunda Sean- hine tiddetli beyanna~eler eld~ ele nı temin eden köylü kooperatif ban- cak gümruk resmi hazırlanı yo /e/0'') 

Yeni tarife ------1-{ Birinci sahifeden matxıd } 

vermı_ş ?l~ugu malGmattan bafka bir da namındaki Danimarka ticaret va- d?Jaşmaktadu:· Nankinde ~ çok kası umumi meclisi heyecanlı bir iç- ) ANKARA, 30. (1'e prJ 
şey b!1di~ım yoktur. Zevcim bana Vi- puruna fevkalide hasara uğramış bir kimseler tevkif ve bazı. cıhas_ıdam O· tima esnasında bankanın taıfiyeaine . . ANKARA, 30 . . (T_elelonla_ . . . . rafı/Jıllı;lf 
yoletı Nihat bey namında bir gencin halde tesadüf edilmi• oldugu- bil·"-"- Junınuştur. Cenuptan ilerleyıp Nan- kar · tir' H' ti . h yeni gümrük. tarılesınde bug- Adlı ye velc§leti ta . .., t" 
. t di-· ... 1 di"' , uuu . be •• dirm k . . b' ar vcmuş . ısse sene en a- b' b le taDSl'" , 18 e gını aoy e gı zaman çok mem- mektedir. Telsizde, mezldlr gemi mü kine son. ı.ar yı ın e .. ıçın ır: ınillerinin raporuna göre bankanın dayların. yüz. kilosundan 630, ır arç anunu . · ;~~ 
::;;ıdum, ye_ m~!1aka. bu gençle te- rettebatından 5 kitinin Saukcc ye a- !~~ek lizre bulunan ıki h~ meti ise 26 milyondan ibaret, zim- unların yüz kilosundan 950 ku- ktedir. · · · · · · · · · · ' 'ışıJ. ~ ~ 

Bilhassa Rusya, Brezilya ile yapıl etmeaını aoyledim. Çocuğun lınınış olduğu, mütebaki müretteba- dll§tilan ordunun harekitı t dır Mezldlr raporda mühim miktar k · 1 kt r TELSiZ TELEFON r,1/ ~ 
makta olan müzakereler neticelen- hastanede olduğunu haber aldığım tın Mollasser ,ağlarına iltica eyledi- mahafili tarabndan bUyUk bir endite da.mebaliğin yolsıız olarak aarfedil: urll§ resım.a ınaca ı: ·~ ·:.. ANKARA 30 - 'felfİS b~ı 
mek üzredir. Müzakeratı hitam bu- zaman çok me~un oldum. N~at bey kleri ve deniz küçük gemiler için teh ile takip oıunım:k~adır. . . . miş olduğu ilAve edilmektedir. · · Ank~ra Zır~at _baş mu~urıye- irketi mUd~ü Hamdi ııef <fJ. ' 
lup muahede aktedilen devletler de ::::i~~{~di!.~a;::::ı:l~rup ~".- ~kelidan' olacak derecede .. dalg~ ol??- 1 MÇ~eketlerının ah~~~~~: SIRBISTANDA KOMONISTLER ti NalıalVekaleldtıne.b muracaa~ :irketin muhtelif işleri i)e"' ılj 
müsaadattan istifade edeceklerdir. · . . . ızım _ı- gun bunların tahlisıne tımdilik en . ere na~aı;ı . ederek stanbu an uraya na maktadır 1ô• ,ır, 
H .. . t' ah d . kt lırler. Nihat bey zevcimle ilk defa gö- imkan olmadığı illve olunmaktadır meti olaa olu bır ıki ay daha yapy- BELGRAT, 30. A. A. - Poliı, 1 d'l kt lan hububat hakkın M ail. h . k tin .ı\tl ô• .., , 

enuz yem ıcaret mu e esı a e- rüıtüğü zaman. · bil lı:tir talimatını ve lazım el e ı me e o um ey ıır e .. iP · ıl;I ~. 
tmiyen deYletler eşyasından yeni ta- _ Size {l SOO) lira vereyim sizin- R1 KABiNE iÇTiMAi a ece · nebi memleketlerdeng e~ra~ ~- dalci tenzilatlı tarifenin buradan bone temin edebilmesı 'hafil,ıı J' l~Q 
rife mu_cib_incereaiın_ ~nacaktır. le ortak ola;,,,.; demiıti Fabt bir- . ~~ .. s:.3~: A. ~ .. -:-Nazırlar mec .,.apongada komünist grupu me aa:. ~~ı..~." da lstanbula teşmilini rica et- bilsatta ~uluna_c~ktir. bir ıt t.' ~ 

Yem gümruk tarıfeaı kanunun ta- . . tih ktub ald k. !ısının onumuzdelri ıçtımaı, Perıem- d• Y ~~§- • . buradaki mesa11ı daha ır' 
ü . de 1 i . den bıre ın ar me unu ı be günU akdedilecektir tır. Bu grupun propoı:anda11 ıçın li- mıştır. . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · il kti ı,Vı!' 
m~na~:S\ d ge ~~ır. ba Bizim adetimize göre kız birineveri- · B Tanaka öldü zun gelen parayı ele geçirmek için 13 KÖY HEYETi lHTIYARIYESI e ece r. •• pO -~· 

t t
ebn.•k ardilı. e e es _ekn zı ~alld a- leceği zaman validesi bu işlere karış- VlYANADA MOSADEMELER aron Belgrat tlmendifer istasyonunu aoy- MAHKEMEYE VERlLIYOR TRAKY ADA OZ0r<• 'f<~~f 

ca a ı e en gumru resmın en Vl T A A. Sabık ba - . . İ · ı AG 29 - v muafiyet de kaldırılmıştır maz. YANA, 30 A. A. - Hcinata.- OKYO, 30 - ı- magı tasavvtlr etınıı olduğu ııöylen- KASTAMON , 30. - Bura ıan- TEK RD • · ··şti· f,'. 
y · tarifenin tatbiki · ·· beti- ASKERE DAVET chutz ve Schutzbund namlanndaki vekil baron 'ranaka, kalp hastahğuı- mektedir. 40 kiti tevkif edilmit ye darması köy kanunu mucibince köy- havalar birdenbire. ~e~ ço~ ~ '/.. 

le Is;an~bul bat müdürüm~~ be teşkilat mensuplarile milli soayaliat- dan vefat ttmİftir. bir komünist telef olmuştur. !erinde ağaç dikmediklerinden do- Tekirdağ ve havalısın t~ . ço )lfef 
dün bir muharririmize demiştir ki. y Fatih askerlik dairesi riyasetin- ler dün gece çarpı§IDJtlardır. Bir kaç MiKADONUN KIZI layı 13 köy heyeti ihtiyariyesini mah üzüm vardır, bu ıeb.•P 0)(tl'iJıı'J' · 
-Yarın {bugün) yeni gümrük ta- den: yaralı vardır. ~O~YO, 30.__A. A. - İ~pe_ratori- SOVYET TAYYARES( kemeye vermiştir. . . . . tard_a ş_arap. imaI.edil~\all~~. t. 

rifesinin tatbikine başlayoruz. Yeni Fatih askerlik dairesine merbut VİYANA, 28. A. A. - Heimwc- çenın bır lan dun~aya gelmiştir. SEATTLE, 30. A. A. - Siberya Vilayet idare h~yetı va_zı!ele~nı rat ınhısar ıdaresınd: tali'."' ıf. 
tarife hiç şüphe yok ki memleket ve şubelerde kayıtlı 322, 323 dogumlu hen le~ tar~ın~an dün öğleden son- KOÇUK iTiLAF tarikiyle Moskova - Nevyork seferini ihmal eden bu 13_ koy heyetının _ıu~u ~°.'· ~~~~ hususun~ınıııer•"~ıı~I' 
•anayiimiz için çok müfit olacaktır. ve bunlara muameleye tabi olanla- :a tertıp edilmiş olan nümayiıler aşa PRAO, 30. A. A. - Berliner ta icraya teşebbüs etıııİf olan Terre des mu muhakemelerıne kSalraBr lvNeArmSılştır. tı!'fıldıgın~,1 şar_":P :ıııız J,{ôe~I<~ 

Vaziyet normaldır. Bu miınase- rın celp ve sevklerine 15- teşrini ev- gı Avusturyanın en büyük dört vi- ğblat eteai muhabirine beyanatta Soviyet namındaki Sovyet tayyaresi ZiRAAT BANKA ka at ven ccegı, Y . ı e 1 

betle hiç bir tebeddül olmayacaktır. ve1 - 929 tarihinde başlanacaktir. lire?ndc ~ük(in içinde cereyan et- bulıın!,a:z M. Mazarick Avrupanm u- Sidka (Alaskaya) vasıl olmuştur. İZMİR, 29. A. A. - _Ziraat ~an.~~ milyon_ kilo şarap ıma / ~ 
TAPU VE KADASTRO Alakadarların mezk(ir tarihte şu- mııtir. Polis, y~nı~ Moedling de mil mum! vaziyetinden bahıederek, aul- FRANSIZLAR KAZANDI sının Gazi ~ulvarn:ıda ı~şa ettırdıgı yan edıldı. ~!i1' ı 

d . h . it' . belerinc müracaatlan ve gel- dahele mecbunyetınde kalmq ve o- hun menfaati namına küçük itilifm PARİS, 29. A. A. - Atletizm mü yeni bina bıtm.-'· tizeredır. Bankanın I KONIOrl J'""'.f 
. '!'apu ve ka ;s~o cyet_ı te. ?'yı miyenlcr hakkında kanun ahkimı rada 20 kiti tevkif edilmittir. Sosyal mevcudiyeti llınımunu ehemmiyetle sabakalarında Fransızlar 69 sayıya kasaları yakında Avrupadan gelecek- BERL NOE A _.... ııl' 

rcısı Hakkı B. n aral'.'.'d.g~tınış ır .•. tatbik edilccei(i netir ve ilan olu- demokratlann içtimalan da keza aü- mevcudiyeti !Uı.umunu ehemmiyetle ka111 70 sayı ile Fenlandıyalilan ma tir. Tefrişatın hitamını müteakip par BERLİN, 29. A · ·~u b
0 

Tapu ve _kadastr? ~u ırı umu~ısı kUn içinde geçmlttir kaydoaru.tır. jflup etmiılerdir. lak merasimle resmi küşat yapıla- !erle bir musademe vu 
Atıf B. bugun şehrımıze gelecektır. nur. 

J \ 
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EkonOmi 
ena ekonomi yılı f [,_m_ı_· L .. Lı_· Y_E_T_IN-ŞEIC!Hcııaİz:;ıR:acı:H_ASEB;;:ım;E;r:;ı;Rill!:mLa:;oERa.ıi_ 

~.Başta fındıkla afyon, sonra üzüm, bu yılın dikenli mesele- Maarifte Müteferrik H. Emanette 

b 'lıııı I<'ındrğın harap olduğu anlaşıldı. Dört ay evel alivre bağ- Kitap meselesi ltalya seyahati 
1 , l\~~llr varki, mı:..:<iarı rekoltı:den çc;ık f~ladı~ diyor morato-

•i: ısteyenJer, eksiktir diyor moratonum ıstemıyenler. Fiat işi nasıl Tıp talebesi Avrupaya 

-----
Oktruva tarifesi 

ı \ ı~ Afyonun harap olduğu muhakkak. Okkası 20 liradan ~o a halledildi? gidecek 
~ · Dahada çıkmalıdır diyor malı olanlar, çıkmalıdır diyor Tıp talebe cemiyeti namına !tal-

; 0
1 

OJnıayanlar. Devlet matbaaıında mütetekkil yaya seyahat edecek talebe bu gün ~~mi yeti ~elediJ:'e dün birinci reis 
•e. c.ı,~Iİın. üçte bir harap. Üçte ikide renk yok. Olmadı. Birdenbi- komisyon mektep kitaplarının fiatla· şehrimizden hareket edecektir vekili Sadettın Fent beyin riyıısetin-
üt•f d....""llya alam düşer diye korkmadan, (a la hausse) cılar, lakayt nru tespit etmekte idi. Ali Canip, Ah- Gidecek talebe 20 ki§idir .. İtalya· de t~plarunı~'. yeni gimı~ük ~fesi. 

Cemiyeti belediyece kabul 
ve tadil edildi 

''lttt · d di l met İhsan, Hamdi ve Hamit beyler- nın mühim şehirlerini ziyaret edecek- bu gunden ıtıbaren tatbık edilecegı t< b en korkusuz spekulatıonda evam e yor ar. !erdir cihetle İdare encümeni tarafından bu 
• ''e ı · d · ld ld kal k den müteşekkil olan komisyon dün · t 'f . dil il k 
.,, ~- eytın ve incirden ve ne e yenı yr an sonra e e aca akşam mesaisini bitirmiştir. İtalyadan sonra Macaristan, Roma- ~ ~ye_gorke ta ekd ben

1 
o dit~1u v11 t.a-

~;pıı ""Y Stokundan bahsebniyoruz. n a ve Btılgaristana da idecektir. rı es~ muza ere v_e ~ u e ~ıtır. 
·:A \> Vilayetlerdeki bazı kitap~ılar De~- Y g Y eru oktruva tarıfosı de bu gunden y··~ t" alnrz diyoruz ki, ziraat, Türk ekonomisinin kökü olduğu Jet matbaasındaki komisyonun teıpıt FAHRİ B. BUGON GiDiYOR itibaren gliınrük tarifesile beraber 
· ~ · 

0

re, sanayi ve ticaretimiz bu korkunç ziraat keşmekeşinden ettiği fiatları beklemeden kitapları Posta ve telgraf müdiri umumisi tatbik olunacaktır. 
· etle tnüteessir olacaktır. kendi tespit ettikleri fiatlarla satma- · B d" d s · k' ı Dünkü celsede evvela idare encü-

r ...iiJ~ !( • k . l g'a ba~Iamışlardır. Bu vaziyet üzerine Fahn .. un e . ogukçeşm_ed~ 'te. . b t k t B ıer>'"Ntt . avrayan tedbirler almazsak, 1929 a iyi bır e ononu yı ı Maarif Vekaleti bu kabil kitapların graf fab~ıkasını z~raret etmıştır. menı maz a ası o unmu' ur. u maz 
IJ llııyecektir! . . . . r t . de 'hraç et Fahrı B. bu gun Ankaraya hare- batada ·elde mevcut duhuliye tarife-~~ Bu yılda fena yıllar silsilesine kanşacatır. N es~~ısınBı redsmı dıs1eıın bn 1 kitapla~ ket edecektir. __ . sinin eski gümrük tarifesine nazaran 
~'i • • • • mıştır. un an .o ay~ . u . · - - tanzim edilmiş bulunmasına binaen 

·ııe· I" mektepler~e tedns edılmıyecektır. TELGRAF HATLARI PEK 1Yl bugünden itibaren tatbik edilecek o-
GüNUN" İKTiSADİ HABERLERİ . Bazı ~ıtap~ılar ~eçen sene basılıp Kış geliyor. Kış gelince her nedon- lan yeni gümrük tarifesinin takip e-

1 _..ı ı fıatı tespıt edılen kıt~plara_ bu . sene se telgraf tellerine bir bozukluk anı: ylediği seyre göre, makamında mu-,...,. z yeniden fiat tespit ~tt~rmedıkl_erındon olur. talaası alınarak yeni bir tarife vücu-
Çol lll.ir ffilntakasında Satılmadık tütün pek b~ ~ta.plarda resmı listeden ıhraç e- Bu sene de vaziyetin böyle aHza da getirildiği bildirilmekteydi. 

qZd dilmıştır: . . . . !arın olup olmayacağını Posta ve tel- Yeni oktruva tarifesinde esaslı ne :·_.;;ı·· ~- ır. Akhı"sarda da piyasa hararetleniyor .. Komısyonun tespı~ ettıgı _fıatlara graf bat müdürü Hüsnü beyden sor- bir zam ve ne de tenzilat yoktur. 
i'. ..,. gore_ mektep. talebel~rı ucuz b_ır suret duk. Y alruz eski gümrük tarifesinde bazı -;ıtl_ )\"&ene tütünlerimizin nefaseti! ŞARAP MOTEHASSISI te kıtap temın edebileceklerdır. Hüsnü bey diyor ki: eşyadan kilo üzerinden resim alındı-

t !arın müsait bir .tekilde _aç~l- .. . .T~K'~ADA_ Komisy?n.aza~ından bir zat bu hu- _Telgraf h~tlarımızın hiç bi~de ğı ~ide_ yeni tarifede bu eşyadan a-
. d Ye devamını temın etmiftır. Muşkirat ınhısar ıdaresı tarafından susta demııtır kı: ufak bir arıza bıle yoktur. Hepsı ta- det uzerınden ve bazı eşyadan da es-

Uc Unıumi rekoltenin yüzde se- Avrupadan getirilen şarap mütehas - Bu suretle bütün talebeler ç~k mir edilmiştir. Yalnız Trabzon ve ki tarifede adet üzerinden resim alın
b c dosanı arasındaki kısmı he- aıaı tetkikatına devam etmekte_dir. ucuz fiatla kitap temin edecekl_erdır. Samsun hattında tamirat dolayıaile dığı halde yeni tarifede kilo üzerin
ıt~•n satılmı' gibidir. Rekolte Mütahassıs M. Faber Bursa ve cıva- Eskiden kitapçılar yüzde yetınış te~- telgraflar biraz geç 1'itmektedir Bu den x~sim "alınması tespit edilmiş •ıe 

.ıı-ıd ınilyon kilo tahmin edildi- rmda tetkikatla meıguldü Buradaki zilat yapmakta ve bu yiızde . y_etınış hat da yakında düzelecektir. bazı eşyada tevhit edilmi9tir. Oktru-
~lt '.'.on beş on altı milyonu geç- tetkikatını bitirmiş Trakyaya geç- talebenin sırtından çıkmakta ıdı. lff. MUALLIMENIN va tarifesi de ayni şekilde tadil olun-
)\~1 ~hakkuk eylemiJtfr. Kum mittir. Diğer taraftan kitapçılar da fiat- B I E muştur. Makam 'lamına izahat veren 

Mahkenıelerde: 

aze ama .. 
Ne yazılı ki hoyrat hocanın 

eline düşmüş 
Çok genç görünüyordu. O kadar ki bir genç kız olması ihti

mali hatıra gelebilirdi. Onun evli barklı, çoluğa çocuğa karış
mllf bir kadın olduğunu öğrendiğim zaman hayret ettim. 

Mahkemede diyordu ki: 
- Yapamam efendim, artık tahammülüm kalmadı! Ayrılmak 

işti yorum. 

- Ayrılmak istemenizin sebebi şu (N ... ) hanım mı? 
- Evet o .. Zevcimin metresi ... Beraber yaşıyorlar. 
-Evet ama polisten gelen cevapta buna dair bir şey yok «Bir 

eınmareye tesadüf edemedik» diyorlar. 
- Jandarmaya da sorolınuş mu efendim? 
- Daha oradan bir cevap gelmedi. Kadın bunun üzerine de-

diki: 

- Esasen bendeniz ayrıca müddei umumlliğe müracaat et
tim. Tabii oraca tespit edilecek. 

- Ceza mahkemesine gittiniz demek? 
- Hayır. Daha gitmedim. Önümüzdeki hafta için istintak da 

iresine çağırdılar. 
- Şahidiniz var mı? 
- Şahidim bütün mahalle ... 
- Öyleyse beni dinleyin .• Bu şahitlerin birer birer isimleri· 

ni yazıp liste halinde getirirsiniz. Zevcinizin metres hayatı yaşa 
dığı sabit olursa elbette cezasını görür. Sonra burası da boşan. 
ma hakkındaki talebinizi tetkik edip bir karara rapteder • 

Kadıncağız dışan çıkarken samiin arasından bir kadın yanın 
dakinin kulağına eğildi: 

-- Gül gibı taze ... ama, dedi, ne yazık ki hoyrat kocanın eli· 
ne düşmüş! 

n r •htiyaçlarını İzmir mıntaka- M. Faber Kırklarelinde tetkikat !arda nispetsizlik olduğunu alelO.mu!.n V AZ FED_ l'.' AFFE muhasebeci Nuri bey makamında en-
~ temin edemiyeceklerini an- yapacaktır. bütün kitapların beher formasına uç MahkO.m k~mumstlerden Ah'!'et cümenle hem fikir oldugunu söylemi§ 
i>l~ndan açık kalan kısımlarını *Kambiyo fiatleri - Dün borsada kuruş takdir edildiğini, işçilik ve tabı Kayanın ze~ce~ı _Hacer H. muallı~- ve bunun üzerine encümence hazır- Al• H. d •• 
'dit. k iizro Sısam adasına gitmiş İngiliz lirası 1004,5 kuruşta açılmış farklarının nazan itibara alınmadığı- likte~ .a~fedilmı9tır. Bunun _sebebı, !anan muaddel şekil aynen ~abul edil ıye • un de anır-
~ 1006 kuruşta kapanmıştır. nı iddia etmektedirler. Aynı zaman- kendısını~ ~un zamandanber~. mu~I; miştir. Ruznamede başka bır ıey ol- l:I' 

, ~ tıitünleri bir buçuk gün zar- Liret 9,20,5 Altın 878 den muame- da geçen sene basılan kitaplarda yüz limlik ettıği _halde Bulgar tabııyetını madığından Çarşamba giınü içtima e- cezaya neldı.• 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

BEYAZIT BELEDiYESiNDE 

9~ ita llıilen satılmıştır. Givurköy le ~örmüıtür. . de otuz tenzili.t yapıldığı halde bu se değiştirmemış olmas:gır d_ilmek üzre celseye nihayet verilmiş- l:I' -011 
0,''nda muameleye devam o- lktı.~t k~yonu azası - ~ktı- nelri fiatlarla bu ~~r~tle ~uı~e ge~en ÜÇ POSTACININ BERAET[ tır. ı , 

o, tltıi;; ~n.cak bu mıntakada bazı sat_ meclı11 alıaı aza11ndan Vehbı ve fiatlar a:asın~a ~uy~lı: bir nı~betsız- Bir mektup içerisindeki bir mik- HAVADAN DECIL KiMYEVi Fakat kemane Berger gelmed'• fhzaren d • tütünleri çok nefla olduğun Raif Necdet B. !er hafta ıonunda lik oldugunu ılerı aürmektedırler. d , BUZ y APACAKMIŞ 1 l, ~ •tilcn f' 1 uhl 1 • • Bursa ve havalisinde tetkikatta bu- D" b' ok kitapçilar muhtelif ki tar Bulgar parasının zıyaın an mes 
e ~6tıııckt ıat ar:U "nl ~ ~n :ı'~ lunmak üzre gldeceklerdr. ta 1 unh k~ndaki itirazlarını komis- ul tutularak mahkemeye verilen ü~ Bir Alman grubu tarafından . ~- getirilecektir 

(>O ~ 1.."<tlı e ve tü enn aa a * Hamallar meıeleai _ Ticaret O- P ar . a. . . posta memuru yapılan muhakemelerı vadan buz yapılarak Istanbulun ihtı-
~ ~ .::edi_rk.taBıd'lhatüı~tünbir ü~n duı hammallar meıeleaile eaaslı su- yona bıldinnışI,erdır;,,, O neticesinde beraet etmişl~rdir. Kay- yacı te~n.ed_ilecdeği hak~ında bi~ hki~- t MÔ~~e;'elısa~onu eı'kben~eı;.,dolmuı- ~~,.:;~~~1i. Alikt'ye H. kasalrdondlanln hıkslı b• 

el < i 11\1 r a m ayaa ti ul lmakt d r TERBiYE ENSTlTOS bolan Bulgar paraları bizım paramız ber verilmış ısc e yaptıgımız ta · u. • u ar eran eyın zını ya- r ~ wr --ye çı ı ve et n olun• i~1 ~:tedi~i halde mal bulmakta re ~i=~g ve 
0

antre;, ~~misyonu bu Ankara Gazi orta muallim mektebi la iki buçuk lira tutmaktadır. ~ kata göre filhakika bir _Alma? grubu r?.yan ~a~r Pş. zade Aliye hanımı da Baro odaaına gitt_i .. 
• 

1 lıi, 1ı:Ç•kınektedir. Haatalıldı kil meselenin tetkikatnı da yapacaktır. b' t't"sünün duhul müaa- TROÇKI BEYOCLUNA Emanete müracaat etmış, liikın h~va- gormek ııtıy~nler pek çok ... saat o- Ya~m saat kadar ıstırahatten IOn· ~ , aı ısım lstiana ediline amir Odanın fikrince bilhassa rıhtım ~::::.:,fi~:~ı~;1 ~kmal edilmigtir. Bu NAKLEDiYOR d~ıı. de~il, kimyevi buz . yapa~~gın~ na _d~ğru A_lıye hanım akrabaamda~ ra Aliye ~anım. refakatinde birade~ eııı'f ~t nda satılacak pek az tütün h il t' t' · bil ük sekt . . d h'I 1 b' ok taıra ve bıldırmış ve bu husustakı tecrubeyı blnsıle geldı ... Arkaaında gene ıı- ve Kocaeli meb uıu Netet Salihatbn 1ıİ. ~Ilı ''· ama arı . ıcare ımıze Y e ımtihana. a 
1 0 

an ır ~ dan ir- M. Troçki bu yazı Büyükadada İz- Alman yada gösterebileceğini bildir- yah, yakası sarı kllrklll manta.u var. B. oldu~ halde bir otomobile bine· 
. nıı A.khiaar mıntakasmda tü- ve~e!'tedır. .. .. .. ._ A?kara ılk mektep hoca za:~:rak ~ek zet Rulonun köşkünde geçirmiştir. miştir. Mamafi bu teklif Emanetçe lü Elinde beyaz mendili .. Bir az aonra rek Adliyeden ayrıldı. jJı bu sene biraz geç hazırlandı- T' TıtcaOretd Odt~'tün'. tütu~ enecumbeumgu··n mı altı~ı ~u,valdf.akıyyetkk~da tedrisat Troçki hatıratını yazmak ve balık zumu kadar çiddi görülmediğinden vekili Sadi Rıza beyle bulutıyorlar.. Aliye H. dllnkll muhakemede çok ~ Ot d ıcare ası u encum nı tebe gırmış er ır. a ı ki kit ~· . ti Trnrki So hızlı b' ...... 1 A" ki d h . • ıJI ' a a daha kuvvetli satışlar . tlma d k t"tü ül • .. .. ü tutma a va ge,ırmıı r. -· nazarı dikkat< alınmamıştır. nra ır yuruyuf e gırceza- sa n uruyor ve iç bır telat esen 

r!P ıtıışt . 
1

~ • ~ e~~k ud nck/gumuz n va- başlayacaktır. , , bu yaz Leninin hatıratına ait yazıla- -~ nın hakimlere mahsus kapının önüne göstermiyordu. ııeı' ,_ Yalar:~· ~~;"~~~e';"en bütün zıy~ını .. te b'fh ece tı_rt. ih t. TiCARET MEKTEBİ rla meşgul olmugtur. OSKODAR • BEYKOZ Ş~~ESl geldiler. Sadi Rıza B. le yukarıya, !o- KARI KOCA BARIŞMIŞLAR 
ili '"1raaı kal e e en aon mm- ncum~n 1 

assa u un r~ca 1 
• . • • . Havaların soğuması iızerihe Troç- Üsküdar - B~ykoz ca~de;ıı~n Çu- caya çıktılar. Bir müddet ~onra Alır . . . . • di. lir1t '."'ttır. uw:_da te:ıJıüatın ne. surette olabilece- Ticaret ~ekt_ebının. alı kısmındaki ki Beyoğluna na ki etmek füre Şişli bukluya kadar ınşaatı. bıtnuş~. ('n- ceza mübaşiri Kadri efendi bağırdı: Dun m~a~rırıow: f'lhıtlerden ma• 

"'· et Aldıısardan arım milyon tini tetkik edecektır. teşkilat deg· ıştırılecektır. fi d b' t n aramakta- cak Çubukluda bazı bınalarm ıatım- Al' H 1 dam Surpık ıle konuımuıtur. Bu di-~ '"''' y * T' t Od d d . kü' . ı· k" I . d bu tara arın a ır apar ıma - ıye anım. . . ki Ilı; ~n mübayaa e 1 k ibre ha tcare aım a un ıç una Bunun için iktısat ve a etın e d B. k .. k d Bil ilk ada- !ilki ile caddenin ikmaline zaruret gö . yor : 
iti ı Yapmıştır -r::~e İnhisar i- -Ticaret Odası idare heyeti dün top komisyon teşkil edilmiştir. ır. ır aç gune a ar 'Y rüldü"ünden Emanet istimlak mua- Şa~ p'- zad~. Aliye H. sol ~apı; -Madam Manniği eczahaneye ben 

. de Aldıiaarda kuvvetli mllba- !anarak bilha&sa baz_ı tacirler!n. sınıf- Komisyon mektep müdiriyet~ taıa dan ayrılacaktır. == melesLıe bu günlerde başlayacaktır. d~n _elınde mendılı ve __ çantası ıcerı gi>türd~m. Bu Aliy~ H._ yaralamış. ~~ ~~P~cakt E iki U İnhi l~r~ın tenzil ve terfı taleplerı.nın tet- fından gönderilen raporları tetkık et- TEKlRDACDA lKI CiNAYET B k za kadar uzanacak olan cad gırdı. Localar_ ve -~mun kısmı ç~k Mamafı bu meselenın bır hayn dok• 
il Ilı ır. vve g n sar kikile meş"'1 olmuıtur. Tetkıkat ne- d' ey 0 • k d t mam kalabalık .. Dınleyıciler arasında bır undu Kiğork beyle madam Manni~ 
· la .uduru Behçet bey refaka- ticesinde yüz kadar tüccardan bir kıs mekte ır. k kt b' ehbender Tekirdağ kazasında karevli köyün de bu sene ilk bahara a ar .. a da • çok tanınmış muıikl hocaları ve ha- barı ~lar ;Jı'. ~ldYıçreli tütün mütahassıaı M. mının sınıfları tenzil diğer bir kısmı- . Bunda? b~ş ~ m:. e ın fateti meş den bir adam martin kurıunile öldü- !anacaktır. Bu suretle Üskuda~~ nımlar vardı. TÖRK.LOCO TAHKiR DAVASI 

a~,l~:lıı,~!~ halde A~isara gitmlf- nm ~a terfi ~dilmittir. . . ~~ ş~ı1::~~ad~r. ~~~:,>;;ev~ekil~ bu rü~~!';eb ::nr~;t~~t~nya~~ı!~r.da ~:~=o~~>:ıd:i::~e.ı:':n~~k~;:lacak- Dilnkü mu.h~lı:emede._ yaralanan Tlirklllğli yazdığı makalelerle tah· 
ol *' ıı-tı.:h buııunlerde ~Uba- Bır çok tıcarethanelerın yerlı mal şubenin ders programlarını tetkik et- "idil ili J .. Hy 'ki . ti f il t r Beykoz Şile yolunu vasleden kı- madam Mannığın annesı Mm Dro- kir eden rumca çıkan mesdut "Hr<> 

'f)i ~ ları ve bu hareketi bil- !arın ecnebi malı ve ecnebi malları da ktedir 
0 

. r m ftür. er 1 
• 

0~?aye n. a ı • Vil. et ve Emanet tarafından hi, polis Lütfi efendi, madam Man- nika" gazeteal mes'ul müdürü madam · f, ~lnyaların takip eyleyerek yerli mal gösterdikleri nazarı dlkka- me Şimdlye kadar mektebin yükse~ ~rıdJand~~;::':01? faaliye 1 sayesınde s;tere?.n yanılacaktır. niğln koca11 sabık maliye müfettl!le- Eleni hakkındaki evrak temyizde11 
•' tlinıerinln de bir kaç gUn te alınarak yerli ve ecnebi malların k ndan mezun olanlar ulO.mu filı- er eat e 1 ıştır. _ mu ': rinden ve borıaci Kigork B., demirci nakı:an gelmlttir. 
1! ~. 1'iınilen aatılması muhte- t~frikl _için ~ütaha~ıı e~a~erler ta- y~~': ihtisas şubelerine giremiyordu. DUL KADINLAR YURDU ÇOCUK BAHÇES[ Sinem el., maliye tahıll ıubeal me- .Madam Eleııl Ağırcesa mahkeme. 
,1 yın edilmeıı takarrür etınııtır. Bunun için lise mezunu olmak lazım· BiTiYOR Bazı tadilit yapılmasın~ lll~um murlarından Yuıuf Ziya ef., ara~cı linde 3 sene ağır bapH mahlı:t\m edil 
iif ~ • M f k • ı f dı Aksar ayda valide türbesi yanında görüldüğü için açılması tehır edilen Arif ef. ve nihayet madam Manrufl mitti. 

e atrtğİn IlaŞl a) Ye Ve l . İktısat vekaleti me!'tebin yü':k Halk Fırkası tarafından inşa ettirilen çocuk bahç_esindeki tadi!At ikmal e- e~zahaneye götüren madam Surpik TREN KAZASININ 
'it -. ı ı •., ticaret kısmını lise ~a~e koyaca ır. dul kadınlara mahsus yiırt binası pek dilıniştir. Onümüzdeki Pazar gllnll dınlendl. · .MES'ULLERl 

k:oıtuıı- turtul k Saraçoğlu Şükrü ve Bu suretle ticaret l~ses:;ıtrı çıı::.,t~ yakında bitecektir. Halk Fırkası mil- açılacaktır. BERGER MAHKEMEYE İki hafQ e .. eı Kumkapı'da çarpıf' 
"'" "a o ara z k . B 1 ld'I lehe iktfsas şubelerıne a o 

1 
e fettişi Hakkı Şinasi paf8 Emanet he ANISADA iNTiHAP GELMEMiŞ... an trenler tahkılı:atına alt tahki~t 

' 1' ~ <\l!tsede teşhir edildi e Aı • er ge 1 er cek~~- . ının lise olma- >'.eti feı:ıniı;e müdiı~ü Ziya B. ile bir- İZ:İR 29. A. A. - Birinci teıri- Mahkeme hasta~ğı d~la~sile ııel· evrakı dlln müddei umumillğe v.eril· J• i ~ g(i . Ödemiıte ittirahette bulunan mi- Yuksek. tıcar:t k_ısm. 0 terbi e tikte gıtıniş ve bınanın nokaanları . .. .! uma ünü Manisada miyen phit ve hadısede ısmı ııeçen mittir. Tahldkat ıef dö tren ile ıata• 
. -,, ."Utoaun vefat ~de~ Rum P~tri- !iye vekili Saraçoğlu Şükrü ve İz- sını Maarıf_ vekıiletkı tald.ım v y hakkında tetkikat yapmııtır. nınb'dor~u::;:_Ub c ıl~caktır Heyeti M. Bergerin ihzaren celbi için 5 teıı- syon memurunun meı'ullyıtlerlnl tea 

' O".. ~. n ceaedı dün tahnıt e- lr b ğl d k'k t .. liın .. heyeti tetkik etme te ır. ~ me us ın a ı yap . . . 1 C . t 10 30 ta plt etmıt'tlr ı . l>•trikha kiliae . • dl- m a ann a tet ı a ve uz • mu e - , KONYA VE ERECLI MOŞKIRA T teftiıiye faaliyete geçmiştir. rmıeve umartesı saa • a • . eJJ ~ •Iiıid . ne sıne ın bayaasile meşgul bulunan ZekAı B. EDRISAT 
e'f 

1lııta e bır incit olduğu hal~e ter dün saat on ikide GUI Cemal va- ORTA T I LERl FABRiKALAR! MAHMUT ESAT BEY SPOR iŞLERi NASIL İSLAH ~.~ı Iıa OturtuJm~ıtur •. Bu gun pu;u ile şehrimize avdet etmiılerdir. MOFE!T Ş . .._ Müşkirat inhisarı müdüı- muavini Adli e Vekili Mahmut Esat B. dün EDiLECEK? 
r,,. l-r ~tadaı r teşhır edilecek ve MAiiye vekili bir hafta •ehrimizde ka Maarif vekaletı orta te~rıdsat ~u Hüsnü B. bir kaç gün sonra Konya- ""ledenyevel Adliyeye gelmit ve müfe 

· ' ıl'It,, ından ziyaret olunarak • . . . · d" maarif idaresın e mut· 'd kt' og ANKARA, 30, - Ankarada •p~r ~ •ittir ldıktan sonra Ankaraya gıdecektır. fettışlerı un . B in ri aaetinde ya g.'. ·~.e ır. . ttişlik odasmda meşgul olmuştur. Ve faaliyetleri başlamıttır. İdman. c.emı-
<la · • . . I teşar Kemal Zaım · . Y . . k Husnu B. Kon yada ve Ereğlide ya kil B .. "leden sonra saat ıs te Gazi kili b ~Pat"'eraaımı mahsusa ile Ba Yerli malı toplanarak yeni se?e_teftışatı ıçınd -~ pılacak fabrikalara ait itlerle meşgul H ._ogte . merasiminde hazır bu- ~tı:~~;~a~:·ıalak~~:rr.~m::g~ 
!una tılı:Jere mahsus mezar~- nuşmuşlardır. Bu ıçtımaa ~rt~ tke r~ olacaktir. 1 z. n;:ı üz~~ Adliyeden ayrılmıştır. olmağa ba•ladılar. Federasyon ni-~taktır. Müteveffa patrık • • • • k sat müdürü Cevat B. de ıştıra e · unma , t 

dil Du'n Sergıye IŞtlra zamnamesinin tadili irin stanbulda B bel d · d ''-'hl · (.,;,r JI\'~· Ş~nda nutuklar irat e · • miştir. , 1.· KARADENIZDE FIRTINA ' eyazıt e iyesın e nı.... arı ı-
·" J \,~~~'.'Yet etmiş isede patri- edenlere madalya - LARI ~1§ DiNDi mütehassıslardan mürekkep olarak cra edilen çiftler şunlardır: 
v r \h,'lııı""tibı alelusul Vasilyoaun iLK MEKTEP KADRO . . · • Karadenizde şiddetli bir fırtına· tetkil edilen komısyondan başka ba- Ayşe Feriha H., Mehmet Ali B. ~ ~- dan bahis bir nutuk söyle- tevzi edildi İlk mekteple~in kadroları gelmıştır. I nm hükümferma olduğunu yazmıştı~ zı projeler hazırlamaları bildirilmiş- ile Aynin hayat H .. Mehmet Ali B. 

j/, ~il İstanbul Senayi birliği tarafından Bazı tebeddülat vardı~. Mİ İ Öğrendiğimize nazaran fırtına kesin- tir. ile Vuslat H., Fethullah B., ile Zey• ~!'- r~lar arasınd": yeni bir Galatasaray lisesinde açılan ve halkı- İlk mektepler bu ~iın açılıyor.. A_· BALIKÇI İLE YE ŞÇ NİN sukünet etmiş ve gemiler seyrüsefer- Bu projeler umumi kongrenin to- nep H., Zülfikar ef., ile Husriye H .. 

~~ıı.:Ü\ı abı meselesı çıkmıttır. ow:ca büyük bir rağbete mazhar 0 _ meli hayat mekteplerı de 12 Teşrını- KANLI KAVGASI !erine başlamışlard~r. Bu. !ırtınada planmasma kadar hazırlanaca1 k ve uk- Mustafa ef., ile Zevriy H., Mehmet 
\;.'il ..... za b m ka d 1 ktır · k k d dılmemı•tır mum! kongrede müzakere o unaca • Cemal B. ile Fatma Adalet H. \:"it. tc dö na~aran . u a • lan yerli malları sergisine iştirak e- evvel e açı aca · Samatyada oturan balıkçı Recep hiç bır aza ay e • · tır. İdman cemiyetleri umumi kon-
~·· rt mıtrepolıt hazırlan den müessese ve fabrika sahiplerine Vl/iJgeffe ile aynı mahallede oturan yemişçi IZEDDIN PAŞA gresi ikinci teşrinde Ankarada topla FATiH BELEDiYESiNDE jl~ :'>ı'' 'l'cr1ı: . 'd' F . dün hatıra olarak madalya ve diplo- Todori dün gece sokakta birbirlerı- Dü A k ra vapuru ile ordu mü- nacaktir. Fatih belediyesinde nikaları icra >ı.' 11ı,·._ 

08 

mıtrepolı 1 otıos, ma tevzt' edilıni'•tir. " ne tesadüf etmişler eski bir alacak n, n · a h · · imi k · d · · •dilen rı'ftlcr de:,.ıunlardır · 
:"! "0 l' ' N'k ' s·ıı i angını ' f ttit' t ettın Pş şe nmıze ge t· Yeni yapılaca nızamname e ıttı- - • · ' ~i~Jlolid'po ıdı Y~rmanos, 1 

• Bu münasebetle Türkuvaz salonun l r Y yüzünden kavgaya tutuşmuılardıc. ~ 1 zz . fak teşkilatına daha ziyade merkezi Sadık B. ile ebrure H .. Memduh 
/efO') 

1Jıoı;~- A~vroııyM ve Kad~- da bir çay ziyafeti verilmiş ve Sa- T hk'k t başlanmıhr Recep hemen sustalı çakısını çek- tır. bir vaziyet verilecek ve teşkilitm u- B. ~e Fatma Neriman_ H., M_ehmet 
p fı -1... 

1 

Agatamgelos efendı- nayi Birliği umum! katibi Nazmi Nu- 8 1 a a miş, Todoriyi omuzundan ehemmi- DAVET mum! idaresi merkeze almakcaktır. ef. ile Pembe H .. ef., ıle Behıçe !'f· 'ı;lr •1ı1.~n k . . . ri bey tarafından serginin bir tarih- Silivri kazasının Celiliye kariyesin yetli surette yaralıyarak kaçmıştır. Federasyonlar birlettirilecek ve Halil ef. ile Necmiye H: Riza. ef. ıle 
r \~ llıi~·anm:a~ ıhtımalı en çeai yapılmıştır. Nazmi bey nutkun- de çıkan ve köyü harap e~~~ y~n- Carih yakalanmıştır. Tıp talebe cemiyetinden: şimdi mevcut 

13 
federasyon yerine Hava H., Nurettin ef. ıle Azıze H • 

.- ~I ~" Sar:;"polıdın~e butrct':d~- da yerli maUarına karşı halkımız ta- gm hakkında Vilayetin em_n uzenne nu"İtsaa~a1;•s:~!ı:::r;~~;1::n~~ f:: azası ilçer lritiden mürekkep olmak İbra!"m ağ~. il_e Lütfiye H., Pondu J..~ ı1 tt, . <on n;ııtrepo nın rafından gösterilen a!Akayı şükranla bir hey' et tarafından tahkıkata baş- LAZ ALİNİN MARİFETİ uz" re azami 
4 

federasyon vu"cude ge- ef., ıle Vasılikı H. 
t l>olıdı lebınde namzet- 'k · ı k e se · · reket edeceğinden seyahate iştirak 2 · t..._ 21 retmış ve ge ece sen rgının 1 ştır Dü 22 d " ü tirilecektir. BEYOCLU DAiRESiNDE "(/ )~~· -,, .. ekte olduğu söylen- daha mükemmel bir surette a•ılması anmDıu"n g. elen malO.mata göre yanan n gece saat e motorc sa- edecek arkadaşların mezkr gün saat 

• • bıkalı Laz Ali ile denizde sandalla ı· T ı be d da h d · · b ı di · •' 'ş temennilerini izhar etmiştir. Bundan emlakin kıymeti 35 bin lira tutmak- 15 te Ley ı ıp ta e yur un . a- KOOPERA TIFLER FEALIYETE Dün Beyoğlu aıresı c e yesın. 
' 1 ~ . . . k d 135 il öteberi satan MU1'tafa Galatad Top- zır bulunmaları lüzumu ehemmıyet- GEÇTi de nik.ilılın kıyılan çif~ şunlardırı !) ' ~ th } sonra !ergıye ıştira e en m es tadır. çular caddesinden geçerken aarhos- N. B 
ol~ı \L. ~3ZilUn arı seıe sahibine ~adalya ve _diplomalar Bundan başka 110 bin kilo hubu- lukla aralarında kavga çıkmış, Ali letebliğ olunur. İZMİR, 2?· ~· A. - M~l~ye vekili ry:e~.~k.!:'::'Bay:.•;,••;;:f_:·A~; 

o'. ıflJ • ~U q d~ğıtılmıt~- ~ıyaf_et ;ıanumt olmu~. bat, 26 samanlık yanmııtır. sustalı çakı ile Mustafayı üç yerin- Saracoğlu Şülıril bey vali _il~ tem~- H. gemici Şaban Ef. Leman H. vat-
QJ o'' ~li lltuşmadan sonra mılli senayıımızın ınkışafı . etrafında TEFFtITŞLERl den ağır surette yaralamış, kaÇU:.Iij· KAİN BİRADEERİN EVE smda kooperatifler meselesın~ tetkik man Hasan Ef. Fani H. sebzeci Si- • 
1 ~e taJ b" dd dild' mübahaseler cereyan eylemı9tlr. Teffiz komisyonları muntazaman tır. Mecruh hastaneye yatırılını,tır. TAARRUZU etm~ ve verile_? iz,U.atı tas~ıp eyle- nof ef., Hediye H. müezin Hasan Ef. 

.f )~ !!ı.~ e 1 re e 1 FIRTINA DURDU toplanmaktad~r. T7mlik işl7ri~de ~a- ·~ Şehremininde İbrahim çavuş ma- miftır. Bunkun u~nn~ Ada;ıd~or- Fatma H. bakkal Şakir ef., Havva ı..> .\~~,'-~Unlarından Leon Frea- İZMİR, 29. A. A. _ Bir kaç gün zı muhacirlerın şıkliyetlen bır mü!- ACEMİ HIRSIZ hallesinde oturan Ahmedln evine balı, Uluca v~ uta a~m a .•· Seniha H. mulıaııip Mehmet Bahae-
ııi . O ve İbrahim Lütfi B. den beri devam eden poyraz fırtınası ke birinci talip olmaktan çıkmakta- dün gece kai.n biraderi Bekir taar- dilen. kooperatıfler fealıyete geçmlf- ddin B. Esma H. Baküba• şehpend•· 

" l Dolapderede Feılig" en sokag· ında · d k'I rı· o"lümle teh-
1 

d ' ' ıı• . • it\. ilıtantlk Nasım B. duri:tiu•tur. Fırtına esnaamda bir ba- dır. . . . ruz etmış ve ev e 1 e er ır. · ri Nurullah B., Habı'be H. Seyn'se-1.'llıt ' d ilik ilff 54 numaralı madam Sofyanın evine d k ı ştır 
1 llıı:"<ı~ ı bir du~maları l;'a- lıkçı saııdalının batmış olduğu haber Bu. şikaı;etlerı. e m ıye m e~- dün gece sabıkalı Ahmet tıinniş eş dit etmişse e .~:nmı · BAYINDIRDA BiR CINA YET fain memuru Ahmet Ef., Bahriye H ,o~/ t~4 nıınıar tahlıye talebın- alınmıştır. tişlen tetkik edıyorlar. _Yan~ş bir ya çalarken yakalanmıştır. OTOMOBİL KAZALARI elektrikçi Niyazi Ef., Rahe! H. kol--, .. ıP; l\i;ıı:'lııı~~ için bu durut~ya EVKAFIN ISL •Hl iÇiN BiR muamele yapılmış ıse tashih edilmek - ~ 1 - "oför Nevzadın idare ettiği Bir kaç gün eve! Bayındırda müt- tukçu Yuda Ef., Lüna H. amele İsak 

·•· ">t 1-..til. Duru~ netice- " tedir . MENDİL PARASI yH _ Y "'· bir cinayet olmuıtur. Ef., Polire H. seyya satıcı Yosef Ef. ~ a1 KANUN HAZIRLANIYOR m= u 1772 numaralı otomobil Vefa sakin- ._ • ııi', ~ 0

bi tekrar reddedil- OSKÜDAR. ŞiLE KÖPROSO ZÜNDEN CERH !erinden 10 yaşında Hüscyine çarp Hacı Ali oğlu Molla Ahmet mak- Rahe! H., şapkacı İlya Ef., İsmet H. 
!J'.A'I' ~~--. ANKARA. 

3
o. - Eski evkafın su- Usküdarla "ile arasındaki 72_ me- mıştır. A"ır surette yaralanan. Hü- tulen evinde bulunmuştur. Ahmet Nuri Ef. fı<:. ,'fll~l' · 'd · · 'n k d ·n·n Y Karagümrükte Ermeni iciliseai so- ., -.--,------~··.ıı l il. TAHKIKATI retı ı aresı ıçı anunu me enı ı troluk köprünün beton olarak '.~şa- kag"ında oturan tütün inhisarı me- seyin hastaneye yatırılmış, şofor ya Yapılan_ tahkikat neticesinde Mol- İKİ SABIKALI YAKA· 

e"" llı~<ı~ .. . . tatbikat kısmına muvalik yeni bir ka sı kararlaştırılmıştı. Yakında muna- murlarından Necip efendi i'e sey- kalanmıııtır. la Ahmedın paraya tamaan damadı ~t ~ .. :«ıı"' uzerıne ışten el çe nun hazırlanmaktadır. kasa ilan edilecektir. 2 - Ortakövde oturan kömür a- Hasan tarafından öldürüldüğü anla- LANDI ·'liı"-•~ tık Hikmet beye ait Hazırlanan kanunda evkaf idaresi- ,,..---, l """ yar mendilci Abdullah arasında bir , 
~~ ttınektcdir, Hikmet nin ıslahı, evkaf muamel.atının. mü- MANIŞA OZO~LE~ __ mendil parası yüzünden kwga çık- melesinden Et~m dün 3156 numara- şılmqtır. Çarşuyukebirde Meryem hanımın 
~ll~~n uzaklaştırıldığına tehassıs zevat tarafından ıdaresı der MANiSA, 2~: -;:--- Dun yagan _yag mış, biri ekmek bıçağı, dıgcri sus- h kamyonun a:tmda kalmış, sağ ha- Hasanm cinayetten sonra almış ol parasını çalan sabıkalı Hakkı ile u• 
!ııı.~ Varakası dün kendi- piş edilmektedir. Bu kanundan_ son- mur ser_gıd•kı uzumlcrı gtn• sımsı- talı çakı ile birbirinin muhtelif yer- cağı kırılmış. Senjorj hastanesine duğu 68altın lira gömmüı oldufu seb zun zamandanbcri aranan Kiirt Su-

"llı · d ı ı d ı t " f- akalanm •tır ze bah•csinden çıkarıl!Uiftır. leymn dün ı:ece yakalarT.'J!larc:lır. Ş\jr ra evkaf yeni bir ekle girecektır. ı yah ettı lerın en yara aınış ar ır. yatırı mış ır. .,,, or Y •• · • 
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:F'İki:r l.za.h. ~ 

1 
Jtli liy~t 

• M ili l' mrst "JlllLUYET. 111 
1 Teırlnlevel 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün en çok hararet 16 en a.z 

12 derece lcll Bugün havı ekseri· 
y-ıle bol•Jtlu olıcakbt. Halil yag
mur ıııuhttmeldir. 

-Hütüi< Hi~~TE 
Bu da bir macera 

Gece limsiyahtı. Tiyatrodan sakil mahluka bakıyor, ve ya
dönüyorduk. Orhanm yaşı otuz pacağımızı kestiremiyorduk . 

__________ __. du, ba§lllda da yeni bir şapka Dışarda yagmur, bütün hı-

FELEK vardı. Ben otuz iki yapnday· riyle y.iıyoutu. Bu &11akll ynl Dlakl bllmeceai&l8 
dmı. ay~ da. ye~ .al~ğım Şebi"M: detti ki: . . bllmecemla ltalledllmlf ,.idi 

YiNE KADIN POLiS rug~ ıskarpinlen gıYID*töm. - !atmak meııelea ~· IOLDAH SACA: t - Usakhk (CI) 
Yine terine bathıdı. lnpJt. Bır aralık ar~: Tek~ yatafım var. Benimle 1 - Bir renk lami (4) Gmlt... YUKARDAN AŞACl: 

re kadın polia müdUriı oı- lıir - Eyvah! Dedi, yapıur baş- hanginis ya_~ an1•plam de- lll (S) ı - Gizlemek (8) 
bdm p!brimiae ıelece•ınit. ili- ladı. ye kura selrinıs. . 2 - Nm (2) htım (4) 2 - Bal yapan -ıe (3) Nata(2) 

sim kJm lıirliii ıuacliılea M-~ burnumun ucuna iu~ .~':. e.:-~ : = ~) .= :!? ! = =::r<~~> 
Dl'lamJ-Uf. Neye? O in • . etti • .-... 1 ~m S -TralıyHıı lıir ncJııir laaıl (4) 7 - Nota (2) On delil (4) 
cleiiJ. - Hrzb ytirf1yelim. tünde kaldım. 1 - Vüı' 'd lıildlrir (4) 7 - isinde pııra ealıluu (4) 

Sonra kadın polis yetiftir. T•bime dofru yol almağa . Pakat kadınm içi nbat etme- 7 - Lllıin <R.,~ (3) 1 - ~ (4) Balıpm. (2) 
mek içia lıir mektep açı'=uı bqlaıhk. y aCnıur da, bardak- di. ii1 iiiiGeruiiiiiiii(iil)iiiiiiiiiiiiaiipiibeii)iioiii(iiJii) iiii9iiiiiitskliiiiii( 4ii)iiBaiiiiyaiitiidiielllliiii(ii4ii) iiii 
.. klonda yine o lıirlik bir isti- lantan botandı. - Yan tanıftaki oclad• bir 
da vermit - Şapkam mahvoldu! yatak var. Pakat.. ~~-----. •. ---.., 
Banla~ bepai iyi, Wıin t. - Illbrpinl~ bitti! . - Fakat rhremanetı ılAnlan 

lllllliarımızm da pek raana ıör· ~ çareaını buldu. Tıyat- - Uslu dm-.c:afma ilk ver. 1-ıiılll--------~. 
clükleri veçhile biraz ,ulünç teY ronun il~ başına sardı. Ben Yalms yatımy.c•ksm. ş.ı. nri ••• TeplürhaM
ler Bana aorsalar kaılmlannıı· ondan gen kalamazdım. lııkar- Söz verdim. Amma y~ !erde müatabdcm milbahhlrlue yap
ırm. dikit, ütü, mutfak ve ecılra pinlerimi çıkanp cebime sok- ki kız hoşuma giderse sözümde tınlacak 42 takım dblac iJc 42 kaput 
..it.at. ve anahk lailıileri öi tum yalnayak yürümeğe başla- durmamağa da karar ~dim. b~ z~ mllnabuya ~Uftill'· 
renmeleri için kural..- açılmaı .. dım. Şehimenin pqi ara odaya !':ı>~"=..ı:::: ~~".: 
m tavsiye ederim. Silman ne- Ne hale girditimizi taaavvu.ı- girdim. Yatakta uyuyan kızı rf. Telrlif nxktuplarmı da llıale ıtınll 
elen? Bi&de hep tepuckn yakan edersiniz ı.. Böyle penpıı bir uyandınnamak için, ayaklan· o1aa 21 Tqrinienel 929 pazartai 
fikirler tatbik olunmak iıteaiı·. halde giderken, zaşıımzm iia- mm ucuna ba'Jlyordum. &ilnil ... t onbete. kadar ı:ıııalıdr 116-
~lideclea hiç hoşlanmaya tünde bir temsiye peylia oldu, Şehime dedi ki: dllrlilje •ermel:n. • 
Ye11Clim! sonra bir kadın sı:si duyuldu: _Top ataam ehemmi..-; . . ... 

SARMISAK ı H d b' 'd li · s~~ ŞehrelnanetiadM: Köprü mu...-
• - ay ı ıze gı e m, evım yoktur. halan için yaptmlacak 19 talrmı elbi 

iki ırün evel •Melek~ 11-a fUl'Klkta.. . . - Gençlerin uykusu ağır ':< aç~ milnakaaaya konımqtur. Ta· 
amda matbuata göstenleıı •An Bu teklıfi cana mınnet bul- olur. li~enn prtnameyi cörmek ~in her 
bra P08taıııo filmini ıö~cye duk. Kadının pe~ne düştük. - ~ok canım. Yirmi sene- :=umoı::~~eş~~ı ~9°': 
gitmittim. Fabt oraya ıııdt;r· • Kadının,_ ne cı~a ~a.~ oldu- denben. ~aklan d~~az.. zarteai günü Le.azım Müdürlüğüne 
an itin uzun ıüreceğini tahmın gun':' ~h.mı~ eunışs~nızdir. ı<:a: - Yınnı sene mı? Şımdi kaç ceJmeleri. 
ettiğim için sabahleyin bhval- kat ıyı bir :uıdmcagızdı. Bızı yaşında?. • • • 
tıyı biraz ganice yapmıf Ye affi soydu, el~ieelerimzi .. so~ n - _Dok~ .var. Büyük an- Şehremıuıthıdm: Bedeli Ketfi 
Bize majruren bir iki dilim de başına serdı. Kahve pl§•rdi. nemdir. İyı bir kadmdu. Yal- 261 lira 32 kurut o1aa Beylerbeyinde 
8Ualk yemiıtim. Mübarek Hr· Bu macera· eğer Şehime güzel nız biraz sakat. Sağırdır, bir gö- AbduDab ağa .., Jmmuı çe§lllelcrin 
m 11ak rahat durur mu? kokar! olsaydı- Pek güzel olacaktı. Fa- zü kördür ve.. tamiri açık münabu,. lıonmUftUr. 

ÇIKTI 
flrmıbal lkind dcuer mahkeıne

ılnden; Milflla Fntelli Kini fiılıed 
muımel.lb lflt.lyeainln ahiren Gnyona 
hıbl.lbma mıhl.tmece hnr verllmlf 
oldugandan alacakları mukaddema 
ıııuaca kayıt ve lıabw edllmlf olan 
alacakhluuı iiııyoıı ıendltl lndlıaba 
lçlıı ıayla olanan f(). 16-9119 wthlne 
mua.dif ı>e'IClllbe g11na aut J4 ıı 
lkiııd dc:aret malıkemealııde miltc
teklıll lflU IDllHıM IUııuma miln· 
caatlan llAıı olunur. Uatüne bir kaç nane tekeri~ kat Şehime çok çirkindi. May- - Ve?.. Taliplerin ~ .., lrqif nn-

. olm im • •--L ndan cıo· bir bite '---' y •·•·'--! lam cımnek için her stin mibıalıap- -~-~------·! •'! ama ra • JID8 - ımı____ gma uam- - a ........ >B h ı. lçlıı llıale ıtınıı olaıı 21 lsıaııbw lklacı dcaret mabltcmc· 
•ut olacak ki ys-*lri u'- yordu. Nüledcıa ~et~;:.eJ 929 puartem glbıB Le- llndea; Galalldl TUnd oıdclalııde 
tlatnn: Orhanla ben, yan gözle ba Selimi İuet - MMlrlBltne ı·•· 1 r'. kmıdıın deaRdle aıı· al' ltm ,_7• 

Oallmıızdcld pc'fcmbc aktamı 

Majik sinenıasın~a 
Gösterilecek olan JACKI KOGA. ile 

LARS HANSO un ıemslll 

lü~ük bahriyeli 
Filmi ıizl mabzaz 

Öalmllzdeld 2 TCfrlaJcn•I çutamba alı:f&IDI 

Gala sOvaresl olarak 

IELEI tı Etllll li111almiı 

l 1 1 l 8 1 P O S T i S 
,... lrM ı' ın>tır 

MELEKTE ._.,. Zlrldll ArHNI orlıeet- ,,. EUIAll" 
RADA Maaatro ........ il ...... .,......,. 1crQ1 _,,,. 
Meceldenllr. 
.......... 1111111 r.a.n.. lllr ......... tult11lltlf ...... ....._ zumıl1•• yetıtwr. •mer llıl pıa ..,,.,... içi• ...., .. ......il.. lıar iki •-a•• ............ au.t11d' 

cncld• IHarlld taniye ..... .,. 

D P ER 1 llNEIASI 

UDiNiN UHDE GIDl;I 
ilk aeıli lllmlle mııuffcr 

olmakta berdenmdır. 

KORKLER 
.. arlllı lıecler .... , .... 

Beyotfaada 391 naınaodl 

EPREM 
lılrlı ma&uuıaıe 

.. nııgla .. mUnllhııp ~ 
ıaycr ehven fiaılı bulıuk<ıntıı. 

Türk Spor 
3 Teşrlnlevel perşembe 

gfinfi çıkıyor •• 
-Sunmak kolda? eledi. T- • • • 929 W1Mııc1eıı 1ıRı1rm ııtııı ı-. 

• eanada ıla peıdecle Wr"' e- lttı·hadı Maılli Jlmtı lıot ıörllllp Dııirc aalıuma hlitmedllıaJf olaa Glllldlıı Blraderlal TGr111,..,. Avrup•d• hllflllnın •por ........ vinde ıucuk pt" .:..:ızıo;...: ~- ..um ediJcrı bir m. kof.unun 1 sBn 
--·- ·-~ __ ....._ ..... -"ibl -"-·dı""' takdirde lıolclılll llrked ile tıııeııa. Mlıkındül kell•rl, mata ...... 9POl"CUlan• -•ıa.n. IW •onluk. Bea clerbal &nattn q.. ,........,. .... ...- ,.. __ .. ._ .... _ '-·--- .... ,. """' ı-

,tif_ .. _ ....:--: Ula1eıa utılacap llAıa ohmur. --- ..,.. ._......., _.-r .. .., 11• l k, A idi, 8ln w _ _..__ R - .... ._ Türk sigorta şirketi • • • rlhln;lea ldbaren rerec111c1111 111ıı vacı • vcı • ...., _..._ ... , 111°'1111 
...... 

-Filmdeki aucaktarr eh r • Ullriiclar Dairesinden: Baflarlıa- oluaUT. Hlklr•. lknmı,.11 ......... - v ... 
,,.. il~~ _. ._.... Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi pnc1a yapılacak BeYilbaııenin bedeH Güzel -tlar Akadenıiıin- Sabırsızlıkla bekleyiniz 

1ro1m1u c~~':E~E"ı::;rıar. icra eyleriz. Sşeig:ı;:vi~~!k için mt;ait ~~~ ~:! .. r~ cte;:~dcmf ~qrinicvdin Jlrmi aıtm. Tepebaşı Gard eni Kuşadası kaJıo't 
nci pazartesi günü saat 14 te Dııirc a ,cumutea stinll ~du:ak .., byt B6tin Tabim trupu,,.. 

Bir talum müte•uııalar se
VU le8e bizim 01-piyatlara 
Jittiiüniz, Amıterdamda bir 
p koopai toplanwalnnıı.Bu 
MI olcuJan akrabamdan bir Yat
lı itan-: 

- Bari nuar det mj=e ele 
lıir çare ltalHlar?I clecli, lııa &&
--,.. ._ .. iştirak eıleııim. 

FELEK 

Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı er.elbocniQe mllrııcaatlan. :;:.. 7ıatı T~el Dilıayetlııc lıa- har DUO VICKY .... ANtTTX kamJı!f.tndan: 
hl 1 rd k * • * evam e ecea...-. 6' ti'. 

Al'Ot<'~ l ııl uynmayan fC re e aeeıue arall'nl\ tnıhr Mimari ıubcalne u.e clcrec:alndc çdpa damlan numaralan ile K clau 1ıa .. uııcla 8.....-ı~ 
Telefon : Bey~lu - 2003 ~ h~du dahilinde perakende YC rem:a. heykel ve tezyini ~··~ m11ııikltal mü1amerelerine bat- aaıı:: Beton • Anııe oıanJı ....,, 

- Llallall "''' -,-1 lllgnl I 111JIZIBI ,-.-MB"lftl' ·-118· ~~:;r:.;~ı;:; =~~ ;;:: ~!~:;: 0~:1a~~~~e,.,~.!:- tıyor. Ma::;-_.~.:'::: :=..;:-~ 1:C1...;!r:-~ il a a IAi D nakuaya konmuttur. Taliplenn tun- n tulıelinde tabail müddeti bq, teıı· - e 1 
- K clamıda _..._,lrlıll 

diden daire hey'eti fenniyeaine mü- yini aan'atlar ıubealnde üç oeııedir. yet lcık.ntumm lam fiatlanm _UZ.:. ... mcta .ww•~'JwıacüU'• , 
~ü~lllD~ll', ncaatla. ~raiti anl~malan ve _21-1~ Diğer ~~erde ~ ~qma lıa~ a~arak yabus 200 kurut ı....,. Beton .U: ~ ....... , 

929 tal ribln!~llaadhif ~f uı ı'~li çabd plail~-h!~!~.:. T~~~ '~criatlarmodafUbeslıı m"lrelıifüule sayet müntahap utlbe " vakuf alıilıi a• ~~ 
saat 5 te ........ net ~7 .-.. e~n yen? .e. ~· ~ .,. , ~- bir müzikhal Pl'OIJr&ml ile nefis \OC)'ll bu ehemmiyette nıpacı ~ 

Levazım anban ihtiyacı için !300 adet muhtelif nni kereste den muaaddak ehliyeti fennı- tik, çınıcilik, dahili mimarf ve m.>bil- bir emek • edilecek . sıırctle IJnaal eyledilderinİ ~ 
münakasııyl aleniye suretile mubayaa olunacağından talipler şart- ye .-Jıadetnamelcrlni ve 500 Un ytcilik ıöıtcrilir. Y leıDm lir. . babf vHikalarla İl t edeblJll' z 

lftt.lilM lllMill nameyi görmek için her gün müdüriyete ve münakaqya iştirak ~po~o aq~ hamilen dair~ cn-I Hç bir~~ ve prta ta~ olmamak Her ~ ve Puar ~ at mtleaeseleri v~ Jrho9Cld~ 
.,_ 0 için de 20 T~rinievvel 929 tarihine müsa<lif pazar gi;nü sut 14te cllmenlne muracaat eylemelen lltn •e Ab~~ınm biltl1n tedril •~ıutala- bava .muaaıt ~iu takdirde olabileceklerdir Müaalıua,. ~ 
Dahıll asayı, yüzde 7 S, nisbctinde teminatı muvakkatelerinl hamilen mubayaat olunur. rmdan ıatlf .. J• .~~k 11.ırc reum, ~e- Taklım babçesınde Mal ltette etmek iatıe)enler ihm.,,. ~ 

, • ykel ve tczyıru san atlar fUbelenne bi tine ·•---'- · H le · · · ed ~ Jl•lınp/iJ.r ' hh'l •ı J a.. komisyonuna muracaatları. l...ı;ı Hulndr H·~-ii=ıha: aynca 1t'l'beıt talebe byt •e bbul ~ .raa ven._tir. .•"' ~ ••pat ea • 
dllta Danqfıtlab liın• •ıa ın . Bayrıımplı karye1111den Ahuıet lo· ı edilir. muaaıt olmadıiı halde ma~ Nafıa ~' .llll_ben~llllC 
A. &ıbrl lıq b .. -'f"'. Bıı .,uı mamqtır ... n.Jıili auy11... SATILIK. MOTÖR zı Ayte Mllddeialeyh Adapazannmj Abdemi nehari ve mecc:anldir. ler Tepebqı S111'denincle verile- ederek bir cblız~~~~~ 
-"ur· Fabta cumburlyetlmb pek aa za. Kızılcikli köyünden Omwı otla E- Yal y ·· k k ...... _ ..... bind __ ,...., alacaklardır, ~-
- · ela... ff lr ldu"-• ..; . rıız u ıe mua&11111 meıne e .,_ .. r. Nafia .... Mllh-""·""' IJs 

'"Muhterem ve muktedir Dahiliye ~ -r ııcye ~:'8 8 ? ı;w ••• • • • yip Aleyhine ikame eyledifi botanma la ve ib.iıce <dilmdı: üzre mimari u· ".""" __.. •• 
wlrilim!s Ştllıri Kaya B. ef. ain me- bı bunda ela kau bU: um ıle munf· J'.etrol ıle. ıtler 16 beyaır, kuv- davaaı lıaldonda MüddeWeybe cön- ~ne bu .eııe bq leyli talebe al~- u ~onu ma'm181;,f" ,..._ 
mleketimiııin myıtı hakkında iri fak olmut ve devleti~ J;Kı!'caihl za

1 
mand - vt.~tındhe yen1~ v

1
e mllk1e~I bır mo- derilen llyilıa ve clivetiye üzerine calrtır. Jar. 3 llnctl Halıak HalıiJDlltiııdeaı cep cib~~~ ;;. _..., 

pzctemi&de ıııllnderiç Jııaber bu haf- dı~ kan.mı emen, asayı,ını a e en or e. Yen ıat a utı ı .. ~"· . Galıtac!;a müddeialeyhin bulunmadlğı .., lb- ____ • . _ • --·· .• Miiddci Şadiye lıamm nklll neaat ~ece,.. ... --~ 
lanm Jiiplıeais en mllbha •beridir. baıalcn, ııamuwuları der~ ·~- O..~yan .Hanında Türlüye ile tı· metgihı meçhul bulunduğu davetiye Kili. malmudürl•ö(6ndt!D Vedat be wafuıdaa mabddcma nuna !C mil~ praı 
Ve öyle an edi anım iri bu haber dana atllllf ve halkmıısın nibayetau caret ıırketıne mllraeaat. zlriadelıi -.nıJı;ıttan uılatılmakla ı; •· Y fi1ıan ilısar edilecek te1ılif 
harici c11paanıa!.m.. kup Jıuuıdı- fiilrnamı lıasaıımqtır. hukuk -ıu muhakemeleri lıamın11 Kill:ı hilkOmet lı:ona~nm nok- Beşiktaftı ycai mahallede po .. cad· yevmi müaa~ oluı 21 
1zmıs cBiiyük safer-. clcRcesinde Yine Dahiliye vekilimizin dcdlkle- nım 141 inci maddesi mucibin.:c uııl san kalan on beş bin liralık inşa· deilııde 13 n--11 konaktıı mııklm 929 Puarteu sBnll ... ,}ıalltııbi~ 
IDymet w clıeamıiyetf baiacHr. çan. ri sibl husule ceJen bn asa)'ll neti- Liaeler m•ba:rut laımia,.o ' ı ddeWeybe Dinen tebliğat icruı b- lbraWm Tevfik efeııdl aleyhlae açı- dar ~Ufllduı Ka~--~ 
JdL. eninde ııerbestioini Jrana•n haJlr ı. Komilyoaıımusa nxıbut Lcyll li- rariir balmıdufundan tayin kıh- au kapalı zarf usulile 6 / 10/919 lan bopama davu ıı-tae berayı ~ nmıı:an1! lıir. ~ 7 

Bu ela Dahilde llıind hir ıııuzaf. tedifi pbi rahat YC korlıu1U.1 bir 1C ve Orta nxkteplcrla yemek artı- nan 5 Tqrlniıani 929 ııalı silnll ... t tarihinden itibaren münaaksaya ıebUg pdcrllea dan enaıı.ıı mlld- billıadc tevdi edılmai iJAıl 
ferfyetimiııln lllııı demelıtir. Altı surette çalıpbilecefinclen iatlba- 1ı:Jarila ekmek lmmtılan; 13 • 1!1-!129 14 te MllddeWeytıhı laeıbl Hukuk konularak l / l l/929 tanhlndc delaleybiıı lkaıııcfl'bl meçlıw bulun• 
wr i L..:' ~ ..:.._'o-nltiı im- ~tımı~ mllbh im . ~!ktad~da artacalryil~ ~ela· m:::~ ~r ~11 .. ~t ~ Dairdi;., :8!~ .. ~h .. ~'!~0:~-celtabme- lh 1 1 dan la .... lıueblle bilAıeblJI iade edileli· ~ ..... 
parator.__ ........ -yayı tret· hinnetıce em ı .. t1u ıyatmıız ,.. ..tı ıcramma ,_.,. ... ,. • .._...._ .,...,.,_ .... n - a e o unacağın talip o n- liııdcn k- ed bir mlh lidded safında cevap verilııı_. 
ait- D8ayaam yanunı ııııpt etmiş. ııelecek, hemde eumburiyetimisln ar- pah sarf UIUlile aıllnalıuaya konul- kikat •e mulıakcıneye dnuıı oluna- 1 Kilis --ıı.. . .. ~,My • m • -~ - _.ili 
hatta lıOt8n ıailletlere boyun eldir· zuau olan hallnmızın refahl ... cıeti mUftllr. Taliplerinin komilyoa11111uza cağı ve IİJ'llp brannmda teblll edil- ann -,eaııe muracut- Utııen ıebilll ıemlp kıhnanlı arzu- m-ıeı glyıbl iti iD.....-:"' · 

· Yalna bir 111R1Yaffü ola- temin olunmu bulunacaktır." müracaatları. · addolunaca ilin ~ur_:__ _ ları . halin bir nuıılıuı dlvınlı&neve talik olunur. 1 
"Mlll111J1 I • ta ede6f tetrUuı., : 48 1 kı ben. Bu gün aabahtan beri - Orada qyam var. Onlara Ah.. Aniş hatun... Anif hatun 1 rdu. Bize yemek mi çıkarmadı. de dolaştığı oda beJldO 

bastığım yeri göımiiyonım. Bu bakac:ağım. Hem ben Aııit hatu Beni kapıaınm önünde görü- ne yapmadı.. P'akat uıJ tahafı 111 bir kibe iae oaUD i9" t/I "ful 

ASK G O • atk ve hauaııiyetin cinnet nöbe- nu annem gibi severim .•• nce çılgma döndü. yırtmaç oğla : Bu ÇOfkua ve do~ ~ 

N Eş 1 tine çıkışıdır! Evden içeri gireli Dedim. O benim onula qyam -HO§ celdin laZDD - - Ben HDi götüreyim, ora- tir. f'. 
_ beri odadan hiç çıkmadım. Bir olduğmnı bilmiyOl'IDUf. Daha Diye boynuma dolandı, ben dan varır giderim bağL • . • . • . • • • • l.:..f 

in geldi hüngür hiingiir ağla- doğrusu galiba ne olduğum de ona aanldım. öpiiftük- İki- Demiıkaı yerinden bile kıpır Sabred-;-1· ~ 
Etem hZfll dım.. GAh ne yaptığım , ne iste- kim olduğum, niçin buralara misin de gözlerimiz yaşardı. damadı . _ ""ucu~':i;~ ~ 
~ eliğini bilmeyen bir deli gibi gti- geldiğim, kendi yanma düştü- Ben onda ana11dığm bütün iz. Alqama kadar benimle kaldı. ~tundan da ç • '4f elJ!I~ 

ldiim, prkılar mırıldandım. ~ ğüm hakkında da pek maluma- tirabmı , o bende evlit acısının • • • • • • • hem""'la. ""':' W ~) 
- Şakir bey •• ŞUir bey ••• , - De.. Buyurun gidelim • • slbuüıı önünde Hawı lllDki bir tı yok. Galiba ilk önce Aniş ha- bütün amsmı buluyor ! içeriye Akpma kadar Aııif hatunla k C:: öte~ kaı>:fııria;l .... 
Jlediiini yaptı. Şakir bey yü- Dedi. Sordmn: fotofnıf kolebiycınu gibi dara- tım §Öyle bir şeyler söylemiş • girdikten aoara bana bir tas ay dertlqtik. Onunla kartı u,p.. .ere oya . 0~ iaefef 

zlinü gördüğüm adam deiil a&- - Siz de mi geleceluiniz?.. yor. BaflDIJll çevrildifi her ta- O da ne söylediğinin pek farkın ran verdi. ilk ııöaii: ya reldiğimiz saman ımrabı ~ vf I{~ bir .,. 
ma bitifik konafuı lahibi ola- - Sizi Anit hatun gile bıra- rafta ODU cöriiyonım 1 da olmanıış. Ben de şimdiye ka- - Nuılsm imam, rahat mı- muı c6zlerimisden okwıu:90r.Bu ıger enm~ gere , 1 
cak. Zaten ~ 9Ckiz odalı bir lra>?'°" Ben ordan varır bağa gi- Bilmem böyle ne olacak ?. dar kendisine pek çok 9eyler ~ ~ ?. Oldu. Yırtmaç ofla da be- memleket ıztıra!>ıdır· Çok duy- dolduran bır nefes _. 00: 
ev oldqmıı mm Jronak oluyor. derim... . . . . . . . . . . . . . latmadmı. Yalnu, Haııanm m- nimle beraber odaya Çlknuttı. gulu kadm. Ban en çok memle Ondan sonra sık:---__... 

- Şakir bey ..• Şakir bey... Bu alAb neden?. Bir usul Anif hatunlardan döntişil şanlısı olduğumu, onun öldüğü Sonra cıaa döndü : ketimi sevdiğim ve bu sevgiyi rdim. Hele bir def'~··_;. 
:tkiDcisinde cevap Çlktı: mü?. Kadım yalmz 80bğa çı- mıiz ne tuhaf oldu! lnun sani- nii biliyor. O kadar. Zaten ken- - Efendi aCL Nuıl kızmı.. canımdan üatün tutuium-için kilitledim bir saat -.P.'.J, 
- Buyur afa?.. karmamak alışkanlığı mı?. Bir yelere bile hükmetmeye mukte- ~en fazla bir şey bilmesini dan rahatlık getiriyor musun? •• seviyor. Ben de onu onun için mi Haııanın ~MI~ ... ~ 
Ağa penceıeden batım arlı- ösenik mi?. Yoksa kuvvetini da· dir değil Bazen ruh ve huıasi- ıstemeye de ne hakkını var ?. Dedi. İkimiz de: seviyonmı. iki oilanu büyük nin apuletleri a--~ it 

:ttı. mar ve ainirlerinden alan ilimi yet hedefini öyle şqırıyor ki Benim aşkımı yahu% ben bili- - İyiyiz .. memnunus !. harbe kurban verdikten ve.. bir don. Deli gibi, çıl~~ 
- Kuzum senin arabayı koş- bir ilham mı?. Bunların biç biri- bu daima kalem hudutlarının rim. Haııanm eşyası ~uğuna, Dedik. Pay edilmiyecek ne gelinini çilekq gibi e\<;nde yaya gözlerini ka ~ 

turun mu?. Bana Iizmı oldu ai düşiinm~ arabaya atla· ifade ve tuviri haricinde kala- ooları Anit hatunmı evinde bı· kozumuz var ki memnun olma- lı ıördiilrten IOIU'a lıile 1 atladım. Ancak P' 1~ 
gimidicekl dnn ı caktır. raktığımı utıraplanm)a bir sa- yalım 1 Ben bir çqit hizmetkar, - Yetmiyor mu?. bı yur ! Eğer Anif ba· ~ 1 

Dedi... G«e.. Yolda giderken ağa bana sor- niye batbafa kalmak için oraya o efendim 1 Demiyor. zorlamasa ve : f!P'" 
• • Frenklerin: da : gittifimi herkese ilin edecek • • • • • • • • - VerecetU. Daima,eon dam - Hamra. .. ıozını·.. ~ol 

\'arım saat sonra araba ha ıı•. - Enthc-wi-Me.. - Ani§ hatungile ne diye ci· delilim ya ?. Anit hatun sevincindea alqa la kana kadar verecefiz... JJf'fJ//ll' · 
Yırtmaç oğlu: Dedikleri bir hil var. lıte ~ diyOPUD iri.. • • • • • • • • • • • ma kadar oturmadı. Çupmdı du Diyor. Hasan.. Haaanm için-



11 

• 

MiLLiYET SALI TESRlNIEVEL 1929 

Tütün inhisar idaresi umum 
müdürlüğünden: 

Orı.-·o d L 

1. "' Y e ı erivede h:iin üıtun 
• )Pe"' -
ıl kur.una lıu sene 25 ıalebe 
"'•c•kt T ı· •dd· ır ı ıple··in ıc'edi matlup 

eçerse bir müsabık• upı· 

... müsabıkı neticesinde kızınan-
" 1 edilecektir Bu mUsabılca 

ltdt • •Vvel cumırıeıl ıUnü Fert· 
l' ll•t ~ de yıpılıcıkıtr 

-ııı1ıı:•Uplerd<n arınıcalı oval fllD· 

~ - Turlı olmılc· 
'iden - ,"! "" onselcl~den 
~un olmamak. 

•fiil ylr· 

J - Llakal orta tahsilini ikmal 
ctmlı bulunmak ( yani liselerin do 
kuzuncu sınıfını muvaffakiyetle geç· 
uıiş olmak. ) 

~ - Sıhhıtı ,... vo büny.,ı 

tütünle lıdple mttsalt bulunmak 

5 - Alelitlllc ıtır cezılırı mü· 
stelzem cürümlerden ve mubilll hıy· 
ılyet lcıbıbıtlınndın dolıyı mıh· 
ktım olmımık 

(Meaktır huıusat nüfuı tezkereı~ 
mektep ıebıdetnımeı~ veyı ortı 

Maarif vekaletinden: 1 

l 1,;.,i '••le,1 · ve musiki muallim mıktoplerl dablll ıeıi11tını alt münık111nın 
0dilıııiıti;, 1 Teşrlıuevvel 91l9 ) Salı günU 1111 ( 15 ) e kadar tehir 

~etlel ~enıirJ6llan ve limaoiarı umu:;i i~aresin~eo 
'.ur~ 8~~ın. yol malzemesi kapalı zarfla münakasaya konulmuş
ll~.,1, uııakasa 2?. teşrinievel salı giin.ü saat 16 da Ankarada 

M::b\ l>eır-iryollan idaresinde yapılacaktır. 
~at t1~"asaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
ll:ıı karnına:l.armı 11ynô günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür-

l'aıı le~ıne "ermeleri lazımdır. 
tada •Ner münakaaa şartanmelerini 50 lira mukabilinde Anka
ılant' ra.lzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın
~rık edebilirler. 

' Ka~all zari usuli!e münakasa 
~n~arn su i'leri nıü~ürlü~ün~en: 

11bsill ıkmıl ottlğlne dair mHrıl 

ldarelerınden musaddak resmi vesıka. 

idarenin iki dokıoru ıarılından veril 

mtş sıhbaı raporu, mahalle vevı 

karyeal lhdyar bey'etlnln polis veya 
jandarma dairelerinden mu11ddalı 
ııhıdeınımelerilr ıevslk olunur.) 

Tılıplerln nibıyeı 2 teşrtnievvele 
kadar Tütün inhisar idıresi umum 
müdürlütOne Isıldı ile müncaıı 
etmeleri vı veslkılınaı dı beraber 
getirmeleri ilin olunur 

~ 
,MARKA~ 

HUTCHIHSON 

Ziraat aletleri a-ı ._ Bedeli keııfi (25552) lira (23) kuruş olan Ankara 0-
0 ısk Bursa ve Jstanbul depolarında 

r ak 1 · · · · 11 t ·t 'bat ana ına aıt ınşaatı sınaıye ve tar a ara evzı er- bulunan Lehistan fıbrikalan mamu-
le k t ilnıeliyatı 24-9-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle lltındao ıek ve çift demirli milkcm· 

2 
apaJı ıarf usulile münakasaya vazolunmuştur. mel pulluklar gayet ehven fiatla 

ıat a._k M~t.eahhit evel emirde (1916) lira (40) kuruş temi- satılıktır. Galatada Gümrük karşısın· 
Çes da Ovıkimyan hanında Türkiye ile 

ıankaı ının veya hükumet bankalarile sermayesi milli olan 
3 ardan birinin kefalet mektubunu iraeye mecburdur. Ticaret şirketine müracaat 

:dec~ 'l'atipler bu gibi işleri yaptıklarına dair idareyi temin . latanbul ~·lire mahkemeıi birin-
4 Vesaiki ' b b d ca hukuk daıresanden: 

\ ._ İlı. 1 ı raza mec ur ur. Milli Ot . keti tarafından Meh· 
. ~~arada a e 14 Teşri~~evvel 929 Pazartesi günü ~at 16. da met Kamil 

0

B~
1

~le c'.'ialatada Mumhane 
·C;,:ınde ~akamı vılayet mektupçuluk odasında ıcra ~dıle- caddesinde Nomiko hanında 5 • 6-7-8 
\ leri ~ .. P~?J~. ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenler Nafıa Su noda mükim tahmil ve. ~ahliy; ~-
~~~Uğüne müracaatları ilan olunur. vuşlarrndan Hasan ef. eli ateıı:hme •· 

kame olunan ba senet 109 5 hra ata-t ş Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek • • • cak davasından dolayı mumaileyhim· " • 1 T kk' L• • den Haaan çavuşun ikametkfilıinin 
·~ i era ı ısesı m~~hu~yye.ti hasebile ilanen va~ te-

A . Y pligat uzenne muayyen olan günde 
•dıtın n~ ıl~ ·Orta ve tııe ikinci devre birinci ıınıflannı ıalebe kıyd gelmediğinden usulün 401 inci mad-

e•tedır. dcııi mucibince hakkinda ittihaz ve 
T ed ' ta b l t • h' f '\J her sabık llinen teptiği icra kılman 

rısa aş angıç arı l 28 ey u gayap karan üzerine de 25 • !I • 29 
Niş t H }"l Rif' k tarihli celsei muhakemede yine is-an aşı - a 1 at paşa onağı bati vucut etmediğinden giyahen mu 
~ ~ Tel. B. 0.2511 hakemeyc devam olunarak tahkikat 

.:~·········. zabıtnamesi kıraet ve müstenidi id-dia olan senetler tetkik edilerek de-
l ~ vama muhakeme 6 teşrinisani 929 

çarşanba günü saat 13 buçuğa tl
lik kilmmiş olduğuğundan usulin 
402 inci maddcııi mucibince ğaibi mu 
maileyh HASAN Ef. dının ltbu ili
nin ne9rinin ertesi gününden itiba-

1878 ( 50 SENEDENRERJ ) 1929 

BERLITZ 
MEKTEPLERİ 

}

7 ALNIZ asri lisanları öğr~tir. 

FAKAT ..... iyi öğretir. 
Berlitz usulünün mükemmeliyetine kani olmak için 

Me'ccanen bir tecrübe dersi alınız 
BEYOGLU İSTİKLAL CADDESİ 356 

Beyoğlu malmüdürlüğünden: 
Semti meşhur Mahallesi Sokağı 

kalafat yeri 
27-75 

Numarası cinsimülk Kıyınca mubammenesi MüşıemJl•ıı 

Galata lcalıfıı Arapcaml şerifi 

T ıtavla F crlköy kısm 1 
74· 1 ·il maarsa baraka 384 Zira 12-60 hlesosl 

ahşap hane 2000 birinci kıı bir oda maıbab bir ewlelc 
bağçe apıesthane umıç bir balı elek· 
ı rik ikinci kat iki oda blrbala sabit yü
klük ve dolap 

Galatı kalafat Arapcımi şerifi Kalafat yeri 7 4-1 Mursa kereste deposu llOOO Dahilen iki yızihanc cemek•nlı 
mliftemll mıhalln 12·60 blnesl 

Galata kalafat Arıpcaml ferlfl kalafat yeri 76 Dııkkln 360 4190-8064 hlss.,ı 
• • • Sil Arsa • 1500 12·60 hissesi zira 
• • • 7 8 Depo S500 nısıf hissesi 

Balada cins ve nevllcri ve muhammen kıymetleri yazılı emvalin mülkiyeti l 8 eylül 91l9 11rlblnden itibaren 20 
gün müddetle müzayedeye vaz edilmiştir bedeli ihalesi lklbln lirayı ıccavUz edenlerin nısh peşinen ve nısfı dlfer 
ıarihi ihaleden bir sene sonra alınacak ve ikibin lirayı ıccavüz etrniyenlcrin bedeli peşinen alınacaktır Taliplerin 
yüzde yedi buçuk ıemlnatı muvaklcate •kçclertle ye yahut muteber bankı kela let nımesile 7 teşrinievvel 929 tart· 
hlne müsadlf pszarıesl günü saat 17ye kadar her gün Beyoğlundc müteşekkil saıış komlsvonu riyasetine milrıcuı 
lan ılAn olunur. 

Pa!füm. .Pudra. 

MffSK RUj 
\ .. .v e_ ;ı 

C lJZELll K KRfMt 

~~ 
86, Fıub. Sı Honorf (Patis) 

en face l'Elye~e 

Rize J. ef ral M~. M~. lin~eo: 
Ekmek, et, erzak, sebze, ot, samın. 
arpa, gaz, odun kapılı zarf milnakaaası 

Kilo Kapalı zır! milnıkasası 
90000 ekmek lsraobul 2 inci ayvan 

saray ve yahuı Trabzon i 
inci unun'dan 

15000 Sıjtır eti 
7000 koyun etı 

kilo 
Aleni azık münakısaaı 

clnıi 
5500 bulgur 
5500 nohut 
3000 sade yağ 
5500 mercimek 
3000 ıaze fasulye 
5500 kuru çalı rasulya 

500 dom•tis 
3000 patlıcan 

2000 isbınak 

1000 pırA'ı 
1000 !ahan• 
2000 patates 
1500 kuru •oftan 
1800 tuz 

t\~ -. ' · ''' ren 5 gün zarfında ittira zcylemedigi 
tltır 'llıl'la fıbrtlcalan bozaran aandallyeleri umuml ,.11, depos;lttaııbutdı,. t~k.dirde usulun 405 inci maddesi mli ---·--- - --

ı lf. ı:ı Otıu h cıbmce muhakemeye kabul olunma- Fatihte (,'.arşambodı kız ve rrkek, le. il v : nehari e>O:(;::=: 

50 lcınnızı biber 
1800 zeytin daneıf 

500 kuru üzüm 
400 şeker toz yerli 
800 gaz yağı 

~ 11111; 'Ynı danında 46-47 numaralı jo&. N. ~dman telefon lstanbul ll409 acaği ve 408 inci maddesi lede has-
ı .ııılflır .. •poda enva! çeflt perde ve döşemelik lcadlfe hare ve fıntaz ~nin dermeyan ettigi vakialari ka
~l'.li, Pltiınutenevvı astur, perde mlster, tül; keten perde, önüleı; maroken bul ikrar etmiı at olunabileceği te

lıtbna 
1
; komış masif pirinç ve lake lcaryolalu ile çocuk lıryolılan fahri bliğ mckamina kaim olmak üzre ilan 
Ptın ve pırakcnde satılmılctadır. Flat maktudur. Handa asansor vardır olunur. 

;:::.;~~~~~~~~~ 

KADIN VE ERKEK 

'~~~N tE Ll~TIKLEHINI 
almazdan evvel her halde 

satlamlıtı ile meşhur 

QUADRAT 
(••bık Ru• fabrlkuı) 

markasını arayınız. 

1Q24. 

B.I.R 
RIGA 

QUADRAT 

lııanbul Aıliye mahkemesi birin
ci hukuk dairesinden: 

Milli Oto şirketi vekili avukat Ce
mil B. tarafmdan Ali B .ile Taksimde 
Feridiyye caddesinde 5 no da mukim 
Ahmet Faik B.alcyhlerinc ikame olu 
nan basenet680lira alacak davasından 
dolayi mumaileyhimden Ahmet Faik 
beyin ikametgahinin mechuliyetine 
binaen ilanen vaki tebliğat üzerine 
muayyen olan müddet zarfında ce
vap lSyihasi verilmediğinden usulm 
398 ve 400 ci maddeleri mucibince 
hakkında ittihaz kilinan ğiyap kara
ri her mucibi kanun ilanen tebliğ e
dilmiş isede 25 - 9 · 29 tarih1i celse
de yine isbati vücut etmediğinden ği
yaben muhakemeye biddevam tahki
kat zabıtnamesi kiraet ve mustenidi 
iddia senetler tetkik edilerek devami 

Hayriye orta mekiepleri 
Ana, ilk ve orta kısımlarına kız ve erkek ulebe !,aydı içi.ı Çarşam 
badaki müdirıyct daire<ine muracaaL Orta kı5mının duhul imtihanlanna 

!"ı re~rınievlde h:ışlanal.!ı:ı.;.;ur 

. ~:kFeyziati liseleri 
Ana ilk 

ve 
tali sınıf!arı 

Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıı ve kabul 

işlerine her gün s .. t 1 O dan 17 ye kadar devam edilmclctedir 1 teş· 

rlnieveldc sınıf yoklamalarına ve 5 ıeşrinicvel cumortesi gDnil derslere 
haşlanacaktır. 

Telefon: lsı. 1995 ~496 

Leyll ve nehari 

istiklal lisesi Sipariş için: B. J. DANON lstanbuldı Köprülü 
hanında 1 il · 1 S mumerolu mı tazılara mUncut 
olunmuı. 

Markasına dikkat ediniz. muhakeme 6 teşrinisani 929 çarııan- Tam devrelidlr. Bütün sınıfları mevcuttur. 
ha günü saat 13 buçukta talik kilin-V ~ miş olduğundan usulun 402 ci mad- Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaaı olunabtlir. 

n~ıal unıuın nıu"dOrlu·nu"ndeo ~~·i ;:uc;:~~ce i~a.!!'! m~~~\~Tnh F~~~ Şehzedaba,ınde poll• merkezi arkasında. 
6_l<uı . . U Y U 11 tesi gününden itibaren beş gün zar- ~gQQQQQ~_:T~e~le~fo~n~ls!!f.~2~5~3~4~~~~~~~~~ 
~ ie <lıbuıde kfiln vakıf arsa üzerine inşası mutesavver b" • fında itir.az _eylemedi~i ta~di_rde usu-
1'1itı11 Cta kılınan nı·· . . .ına ]un 405 ınca maddesı mucıbmce mu- lslau1ıuı Nalı'a lıai nıu"'tıendı'sl1'n1'0deo 1 

ııııııı;da göniJ . _ ~akasasında teklıf ~luna~. fıatler haddı la- hakemeye kabul olunmayacağa ve 408 U U y U U y U 1 

.,. ııştur medigınden pazarlık suretıle munakasaya vaz o- inci maddesi mucibince hasminin der A dı VII• . <l d . . ki b d 86 tuld N znıı 
t illi · y n yeıın e oşcme;ı ve • l' ı · an eıon ın metro e a 

~C 'ııterın· meyan ettiği vakialari kabul etmiş at 
ı, t gu

11 
evrakı keşfiyeyi görmek ve şeraiti anlamak üzre olunabileceği tebliğ mekaınina kaim keza döşemesi demir, ayaklan uştan 89 metro tulde dalma ve döşemesi 

~ 2 saat on dö lmak " ua· ]unu ayaklan betondan 72 metro ıulde kalaba kÖprülerinin lnşatın kapılı zarf 
~ , l' ri . rtton sonra heyeti fenniyeye ve ihale günü o- 0 uzre n ° r. 

~ ~ l eş nıevel 929 ta ·hin ·· d"f Ç ba .. .. PRIMUS il"" u;ulile münıkasay• konulmuştur. 
~" . -w-staıı.b 1 E .ı:1 . e musa ı arşam gunu saat on "" 
·"" ~. U vkaf mudıriyetinde İdare encümenine müraca- Pastırma makine- Münakasa 15 teşrinievvel 929 salı gün;J saat 15 te Nafia Vektletl mUa· 

lii'IO(iiiiil., lerf rekabet kı- teşırlık makamında müıeşekkil komslyon tarafından icra kılınacağından talip· 

.. l ~ htara lu i'leri nı~rl~n~en : 
~eti (l3222) li 
:ı.. 1 lltle 8 ine· k" ra ( 18) kuruş bedeli keşfi olan Ankara Suyu 

l :ı g !12g 
1 1!0?1etre~e yapılma11 muktezi Bent ameliyatı in 

·~ile rn ·~nhinden ıtlbaren yinni gün müddetle ve kapalı 
~-· • -... unakasaya vaz edilmiştir 
. :"'lll «tuteahhi . • 

1\te ~t bank -~ eve) eınırda (992) lira teminat akçesini veya 

8 
t lllelttubu ası _e sermayesi milli olan bankalardan birinin ke

~ 'l'llı.aı nu ıraeye mecburdur. 
'tt nkarae d

8 Teıırinievel 929 tarihine ınüsadif Salı günü saat 
' ·ıı ı a makamı ·1· k •q lı .' ·,;n proje vı ay~t me tupçuluk odasında icra edi 

i., • rtılidürl~ğüe.~vra~. keııfıyeleri görmek isti yenlerin Nafia 
ne muracaatlan ilan olunur •. 

bul etmez fiatlar-
la satılır Umu· 
mi depo•u ve a· 
ccntalığı !sıanbul 

Balıkpazan Y a~cı sokak No 4 Paru· 
kvacyldes biraderler. 

Harbiye nıekle~in~eo; 
mektt:bıne 

10 929 

Askeri tıbbıye 
talip olacakların 15 

ta.rlhioe kadar mezktır 

idaresine müracaatları 

~··•bini anlıı.maları. 

mektep 

kabul 

terin münakasa, müzayede ve lhıllt kanunu ile olbabtaltl şuınıme tarlfıtı 

dairesiede hazırlayacaklan teklifnımelcrinl mezkur saatten evvel Vektlet 
müsteşarlığını makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şeralel ögrenmek 
üzere lzmir, Aydın ve lstanbulda N•lia mühendislcrınc Ankarada Yollar 
umum müdürlüğüne müracaat etmeleri tlzı mdır. Proje ve şartname llO yirmi 
lira mukabilinde Ankarad• yollar umum müdürlüğündeu ılınabillr. 

Münakasaya lstirak edeceklerin ehli yet veslka!ınnı berayı tetkik yevmi 
rnünakasadın sekiz gün evel 'Ankarada Yollar umum müdürlüfünt tevdi 

eylemeleri meşruttur 

~se~~~~~:rmc~~:~!~;~ı~~~~!~~~ 1:~ 
1 

mlryoi ve ~u inşutında münasip ücretle iş aramaktadır. Tekliflerin 1 
Catalo&l• W.aıbuıt cemiyetinde Turhan Bey adresine yazılması mcrcudur. 

100000 odun 
1500 ubun ıyvahk 
ıcoo pirinç tosyı 

12000 arpa 
5000 saman 
7000 ot 
1000 bakla 
500 domatls ulçası 

1000 ıaze bamya 
Yukarıda cins ve miktarı ya· 

zıh erzakı mutenevvia 1 I0/929 
tarihinden itibaren 26 gün müd· 

deıle münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 

mezktır tarihden itibaren komis

yondan alacakları musaddak şart

namelere nazaran bedeli muham· 

minin yüzde yedi buçuk nlsbe· 

tindeki teminatı mu vakkata ak· 

çasını ve pıhut kıymeti muhar -
reresl üzerinden istikrazı dahili 

tahvilatı veya borsa fiatından 

yüzde on noksaniyle diğer milli 

esham ve tahvilatın mftl sanduk

ların:ı teslimini havi makbuz se

nedini veya banka kefaleınamc

sini hamilen kapalı zuf için 
't.8 j IOJ929 Pazartesi günü öğle . 
den evvel saat 9 dan 12 ye ka
dar ve aleni münakasa için de ay· 
ni gün öğleden sonra saat ! 3 den 
18 e kadar Rıze ja. l\lp. Müdi· 

r yetindeki komisyon mahsusuna 
ıruracaat eylemeleri tAzımdır . Bu 

hu•usta izahat almak isteyenlerin 

!halel kaılye ıı;tınü olan 28j 10/ 

929 tarihine kadar her gün Öğ· 

leden sonra müracutları ilAn olu
nur 

Dr. 11 i M a z ~ a r 
Cumadan maada bor gün Fatihte 

Sırn Enver eczanui yanındaki mu· 
ıyenebanesindo hasu kabul eder. 

Y• .. mi! ............ . 

~eJriselain 
l.\.1erkeı: Acentası; Gal.ıı.ra köprü 

başın ~a. Beyo~I u 2361 Şube 
ıcenıesı: Mahmudivo 1 lanı albtda 

lstanbul 27 4-0 

Tra~zon ikinci ~ostaıı 
[ANKARA) vapuru 3 Teş· 

rinievvel perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 

Zonguldak lnebolu Sinop 

Samsun Ünye Fıısa Ordu 

Gireson Trabzon Rizeye gi· 
decek ve Of Trabzon Polathane 

Gireson Ordu Fatsa Samsun 

Sinop lneboluya utrayarak 

gelecektir 

lr•ılıt sır·ıı ,ıstası 
(Mersin) vapuru 1 teşrinievvel 

s.Iı ! 7 de Sirkeci nhamından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalıga gidecek ve 

dönüşte mezktır iskelelerle bir
likte Altunoluga uğrayacaktır. 

Gelibolu için yaln~ yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

Anadolu ve Moda Kalamış 

battı urifcıi il teşrtnevveldcn 

itibaren tebdil olunmuş ve mua
ddel ıarife iskelelerde ilin edilmiş
tir. 

~luntazam Bartın Postası 

Ercürnend Nur ,v~~:ı 
evvel SALI gününden iti· 

baren her hafta 

muntazaman Ereğli, Zonguldak. 

Bartın, AmJsra, Kuruca şile Cldeyt 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilli için F.mi ~önü 

Rihtım han 2 numarayı miincut 

Telefon 2684 

ı\LEMDAR ZADELER 
Vı\PURLARI 

Seri, lüks karadenlz postası 

Mı• ilet vapuru 1 
T eşrinlevvl 

SALI günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhamından hareketle 

(Zong uldak, İnebolu, Evren ye, 

Samsun. Ünye, Ordu, Glreson, 
Trablzon. Rize ] ye ,l[ldecektlr. 

Murac.aat mahali : lstaubl 
Meymenet hanı alrındakl yazı

hane. Telefon lslanbul 1154 

OOYÇE LEV ANT LlNIYE . 
Hamburıı. Brem, Anvers, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara. 
smda azimet ve avdet munta 

zam postası: Hamburg, Brem 
Stetin, Anvers ve Roterdam, 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar , 
TINOS vapuru 3 teşrlnevılı dotru 

ANDROS - 8 • 
NISEA • 11 • • 
FATERLA'\/011 • • 
Burgaz, Vıma, Köstence, Kalu 

ve lbrail için llmanımızdan 
hareket edecek vapurlar: 

TINOS vapuru S-7 teşrlnlevcldı 

tahmil de. 
GERNIS vapuru 18· ! 9 tcşıinle
vcldc ıahmllde 
SAMOS vapuru 24-27 reşrlnle

veldc tahm::.lld:.;e;.. __ 

Hamburg. Brem. Anvers, Roterdam 
ve Dınçlg için yakında limanımız-

dan hareket edecek vapurlar: 
FATERLAND vapuru 11 · 14 ıeş 

rtnleveldc ıahmllde 

NlSEA vapuru 12 ! 5 teşrlnlcveldc 
tıhmllde. 
GALILEA vapuru 13-16 ıeşrinl 

evvelde tıhmildc ' 

1 
OSTSE vapuru 16-18 ıeşrtnievcld 
.•hmlldc 
Doğru Londraya gidecek vapurlar: 
FATERLı\ND vapuru 10 • 12 
ıeşrinevelde ıahmilde 

Fazla ıafsilat için Galatada 
Ovakimyan Haııuıd:ı kain 

umumi acenteliğine müraı·aat 

Telefon: Hevo~lu 641 -674 

Müderris Komürclvın Beyin 
Veni muhasebe usulü 175 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Asarı ikbal ve Cıyreı Kütüphane
sindcdır. 



·BİN SÖZ 
BlR RESİM f.INSiNE 

Jiilliy~t 

Kam yonıa alakadar olanların DOÇ hakkın
daki fikirlerini sordunuz mu? DOÇ kamyonu, 
her girdiği yerde sağlamlığı, çekme kuvveti 
ile kendini tanıtmıştır. 

DOÇ kamyonları arasında 3/4 tondan 3,1/4 
tona kadar her boy her işe göre modeller 
vardır. 

OÇ ları görmeden kamyon almayınız. 

Türf(iye için Umumi vekili 

Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekası 
k.are!.aııc ve satış veri : Garaj ve taınir yeri : 
Beyoğ'u J,ı k'ı\I caddesi No l68 Ayazpaşa jandarma karakolu başında 
Telefon Bt)<ğlu 742-743 Telgraf : Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

Taşra acantalıkları : 
Al'. KARA ı Zabıtçı Zade ve şeriki DIYARIBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı 
ıZMıR . Mahmut Celalettin Bey Nedim ve Edip Beyler. 
KA YSERI : Muhaddls Zade Ali mBey SAMSUN :Esat Efendi Zade Seyyit· 
ADANA : Muharrem Hilmi Bey Bllıll Bey 
GAZıA YINTAP:GüzelBey zade Hasan H. GIRESON : lsmall Zade Vahit ve 
TRABZON: Hacı Abbas ve mahdumları ŞürekAsı 
BUKSA :Nasuhi Esat Bey ISPARTA : intibah Şirketi 

MALATYA : Badılı Zade Tahir Bey 

~········-······-·· ..... ı : TİYATRO • 
• ve 
~ SiNEMALAR , ...................... ... 

Ticaret işleri Umum müdürlüğünden: 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine ıröre Türkiyede it 

yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Kompani Franıez Dülevan 
ıirke!i) bu kere müracaat ederek Beyoğlundaki ıubeıini ıet ederek tatili 
faaliyet ettiğini bildirmit olmakla mezkur ıube ile alakadar bulunanların 
ıerkete ve icabında htanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Darülbedayi 
Birinci teşrinin birinci salı günli 

akşomı saat 21 b.ıçukta yalnız mu
.ıllimlorlo t•lebelere. 

Mary Duyan 
3 perde 

Temsillerden sonra tromvay temin 
edilmiştir. 

-- BEŞİK'f AŞ -mı!! 

DİKi~ f~R~~ 
Bir senede lkıı at vekftletilo \la
lrifıen musaddak mak,.tar dip 
l ması vcrilır. Ka\ıt devam ediyo~. 

,\k:ıretlcr <ı\! 

Istanbul m1ntal<as1 ticaret müdürlüğün<len : 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesl hakkındaki kanunun 

18 inci maddesine nazaren Türkiyede mütemekkin her şahsın ve 
Türkiye dahillnde tamamen veya kısmen icrai ticaret eden ticarl, 
mail, sınai her mliessesenin Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki men
kul ve gayrı menkul mallara ait yangın ve her nevi kaza siğorta· 
larını ve doğrudan doğruya Türkiye rlahilinde bir mahalden diğer 

bir mahalle yapılacak nakliyat sigortalarının ancak Türk sigorta şir· 
ketleri ve Tiirkiycde muameleye mezun sigorta şi ketleri 
nezdinde 'igorrn ettirilmc;i mecburidir. Buna muc:ayir hareket 
sigorta muka\clc,inin kcenlcmyckün :ıddini istilzam ettiği gibi icti
;ar ed~nlcrc yliz liradan bin liraya kadar ağır cezayı nakdi tatbik 
olunmaktadır: ;\lı\kadar cohas ve ınüc<;L'':ttın nazarı dikkati celp 
olunur. 

T J 

SOBALARINDA SON 
Belçlkaoıo mefhur (NESTOR 

MARTIN ) fabrikası mamuıatı O 
ıoo ılıtem antrasit ve kok ıo- OU 
balan gelmi,tlr. 

Bu sobalar ıtayet iktisadi 111 
ve kat'iyen gaz çıkarmazlar ve -' 
50 il& 300 metro mlk'abındakl 111 
hacmi 111tırlar. iLi 

Aolı'asıt Jtlbl yerli kok ! 
kömürü do aynı hararetle! 
yakarlar. :C 

Sağlamlığı ve mükemmelen CJ 
lflemesi teminatlı ve yerine 

\( 
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vaz'ı ve Antrasit ve kok tedari ki müessesemizce teabhüt olunur. 
Her tarın yedek. aksamda bulunur. 

lstanbulda Ham idi ye türbe· 1 Galatada Voyvoda cadde- , Ankarada E..emenli 
sinde 17 numaralı Jam· sinde Aşod ticarethanesi Behiç bey ticar~ 

goçyan müessisesl Tel. lst 72 Tel Beyoğlu IOIO hanesi 

~TEŞViKİ SANAYİ~ 

Hanımlar biçki dikiş mektebi 
MUdOrlUğündeo: Avrupa biçki, dikiş mekteplerlndekl son te-

2 rakkiyat usullerlnl tatbik sayesinde umumun rağbetini kazan· 
~ mış olan mekteblmi:ı.de, talel.e kaydına başlanmış ve Birinci 

teşrinin onbı·şlnde nihayet bulacaktır, Adres: Divanyolu Fey· 
~ zlatl liseleri sırasında Telefon: lstanbul 2994 ~><><il 

Feyziye Lisesi Müdürlüğünden: 
Tcşrinicvelin Be~inci glinlinde derslere başlana~aktır. 

Çatalca belediye riyasetinden: 
Her sene küşadı mutat Çatalba Emtaa ve hayvan alım ve satım 

panayırı kemafissahık istasyon mevkiinde Teşrinievelin beşinci günü açılarak 
yedinci günü akşama kadar üç gün devam edecektir, Sekizinci gtinü Tayyare, 
l lilülahmcr ve llimayel Etfal cemiyetleri menlaatine at ve tay koşulan ve 

pehlivan müsabakaları icra kılınacak ve zirde muharrer ikramiyeler verilecektir. 

At koşularındaltay ksşularındal Pehlivan müsabakalarında 
Birinciye 150 Birinciye 50 Başa 100 ı Küçük ortaya 25 lira 

lldnciye 50 lklnciye 25 Büyük ortaya 50 Desteye IO lira 

Sıhhat ve i~limai muavenet vekalelin~en: 
Vekllet için seksen HA doksan ton kok kömürü alınacaknr. Vermeğe 

talip olanlann şartlarını öğronmek üzre Ankarada Sıhhat ve içtimai muave
net umum müdürlOğiine ve fsıanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüğüne müracaat etmeleri. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
İstanbul baş müdürlüğünden: 

ispirtolu içkiler inhisarına alt olup Balatta Osman Efendi k ·· 
yıkhanesinde bir adet Şahini bahri motoriyle yine Balarta l{öprü 
Başında ilacı Muhittin Ağanın kayıkhanesinde bir adet sandalın 
müzayede ile ~atılması mukarrer bulunduğundan raliplerin Teşrlnl

evel 929 mahının onuncu Perşembe ve ı 5 inci Salt ve 20 inci 
Pazar gühleri saat ondan on iki ve on dörtten on altıya kadar 
Galatada Hüdavendigir ilanında ispirtolu içkiler inhisarı B. Mildü· 
riyetlne müracaatları Utn olunur. 

Devredilecek ihıira beratı 

• Yaylarda >• yaylara ait islahat, 
hakkında onbeş sene müddetle Sa
nayi mlldüriyetiodeR 8 eylül 1927 
tarih ve 600 numero tahtında bir 
kıt'ı ihtira beratı istihsal kılınmıştı. 
Bu kere mezkQr berat fruht veya 
icara verileceğinde iştirasına ve ya 
istlcarına ıalip olan zevatın lsıanbul
da Yeni postane arkasında Aşır 

elendi Kitaphane sokağında Türkiye 
hanında 19·22 numerolarda mukim 
vekili !stok efendiye müracaat eyJe• 
meler!. 

Beyop;Ju icraısndan ; Furuhtu 
mukarrer büfe, yemek masası, aynalı 
lauvmano ve sılre aynalı çeşmede 
çilek sokağında 5 numaralı hane 
önünde 3/I0,'929 saat 11 de per
şembe günü luruhı tdiiecejl;inden ta
lip olanların gün vt s•ati mezkurda 
mahalli müzayedede hazır bulunacak 
memura mi.lracaat etmeleri ildn olunur. 

Darül'aceze müdürlüğünden : 
Darül'acazeyt muktazi Zeytin.çay, 

kumaş hakındahi münakasa illnında 
~ teşrinlsani 929 tarihinin cumane· 
siye müsadil olduğu halde sehven 
per~embe ya1.1lmakla tashlhan llln 
olunur. 

lstanbul Asliye mahkemeai ikin
ci Ticaret dairesinden : 

Müflis Süt Şirkeıinc ait Galıııda 
Rıhtım şirketinir. 2 numerolu anba· 
nnda mevcut iki sandık Gelbers 
tabir olunan süt muayeneye mahsus 
alltın 6 teşrinieyei 929 pazar gUnU 
saat 10 da müzayedesi icra kılınaca· 
ğından talipolanların yevm ve vakti 
mezklırda sali!Uıziklr anharda hazır 

bulunmalan iiAn olunur. 

lstımbul defterdarlığından: 

Kara mursel Mal Müdürlüğünden: 
Kara mıırsei kazası hükOmet ko

nağında beşbin liralık bazı inıaat i
crası 24 Ey!Ul 929 tarihinden 13 te
şrinievvel 929 tarihine kadar milna· 
kasaya konulduğun il.Sn olunur. 

-
SALI 

1 T. E +'EL 1929 

Bursa 1 Urkocajtının gürbüz idmancılarından bir 

---~-

Devlet neınirJolları ve limanları umumi i~aresin~~~: 
74 ton Sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konuJıtl~~, 
Münakasa 21 Teşrinievel pazartesi günü saat 15,30 da 

rada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. ııı• 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmr v~ ~ıl' 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar l)muırı1 

dürlük kalemine vermeleri Hizımdrr. · ıııır 
Talipler münakasa şartnamesini iki lira mukabilinde !> 3~ 

rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağaı 
dan tedarik edebilirler. __./ 

Ticaret ~~ası ücretini verıniJenler: 
Ticaret ve Sanayi odasından: &ı' 
929 senesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 senesinde ıe~ t 

edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tesviyesi lazım gele! i 
2 oda resminin cezasız tahsil müddeti bir daha kabili te!Tl~Jıl 
mamak üzre 15Teşrinievel 929 Salı günü akşamına kadar t 1111' 

edilmiştir. O zamana kadar henüz bu ücret ve resmi teviye ~~ır 
yenler hakkında sureti katiyede iki misli ceza tahakkuk etti 

~k .. MiSi~BI KiiOD"~eüinek moıni 
satllınası: 

\ 

Tütün İnhisarı umum müdürlüğündefl~ 
Müstamel dört adet berliet kamyonu ile bir adet fiat ~a~~ 

binek otomobili pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her güJI rİ 1 
yonlar ile otomobili Azapkapı levazım ambarında görme!.~ O' 
5/10/929 Cumartesi günü saat 10,30 da% 7,5 teminatları e 
!atada mübayaat komisyonunda bulunmaları. __/ 

t~~~ teneke ~enzin ınu~aJaası; . 
Tüti.in inhisarı U. mi.idürli.iğünde1!; 

Azapkapı levazım ambarına teslim edilmek üzre 725/7~~P O: 
recede 1500 teneke benzin pazarlıkla alınacaktır. İtaya ta ~'9 
tanların '70 7 ,5 teminatı muvakkatalan ile 5/10/929 cuırıı ;,JI" 
günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bU ıı ı1 
lan. /. t,~ 

De~osu ~a~ mı· ~ Maliye Vekaleti lstan~ul Kırtasiye 
ınurıuıun~an: ıı)tl 91 

Dolmabahçe ve Sarayburnu depolarile devairi sairede. ıiit~ 
zarfında hasıl olacak ambalaj, tahta kağıt ve çenberJerıl~ ııı~ 
mundan fazla kalacak sandıklar depoda mahfuz şartn~esı at 1 
cibince 9/ 10/ 929 tarihine müsadif çarşamba günü zevali.~ral4 
te pazarlıkla satılacağından peyderpey kaldrnlmak üzre ıŞ 0 ıiı:" 
talip olanların altı aylık satış bedeli muhaınmeni olan ısO dar~ 
nm yü~de ye~ibuçuğu nisbetinde depozito akçesini deftePoJııı' 
veznesıne teslim ve makbuzunu hamilen yevmi mezkilrda ·sı-4' 
bahçede maliye kırtasiye deposunda müteşekkil satıŞ kotJll 
nuna müracaat e lemeleri. 

BÜIOK TAHARE MYANGOS~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLD~D1R 

Buyuk ikramiye: 
40,000 liradır 

Karaca~ey Harası miiôürlU~ün~en ; . hıl~Jtj:.~~ 
Karacabey Hamsı koyunlarından alınan (2250) okka yun at ~·1 

satılacağından talip olanların ı 4 reşrinie,el p<1zarıesi gunu " 1 ~"'' // 
B d 1 'ldll ı) ll /fıJ 

ursa a çıra pazarı civarında kapan hanında bulunma arı ı ' pJJll' 
. MESUL MUDUR: BURHANı:: 
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