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'71 Lisan bahisler!-9 1 • 1 (r HARİÇTEN AL;GıM.ız HAiERiER-11 :. ı'{; S'on '°abevleır _-_) 
iJt" ii:;aiarı-yakın, ve mana- '--'- · _ 0··~ 1 

-'_, 1ıngiliz filosu TürkiY8 

farı - bir kelimeler Fransada /talga mektubu Kanada'da SUiarını terkederk811 
Ayan intihabı Alev dağinda j\f . .L\Jac Donald' Amiral Field c~~~pları Milli rniid.tı' Müradif kelimelerin manaları tastamam 

aynı değildir- müradif kelimelerin hik
meti vücudu - Başka lisanlarda milradlf 

Radikal sosyalistler -----.-- İ .1. -b k.
1
-. : faa vekiline bir telgraf gönderdi 

üç azalık aldılar Ateşli bir heyecan ng-ı ız aşve ı ı uzun . ın· 
Amerikalı arkada- u d .. .. t" ANKARA, n (A.A.) - Türkiye sularını terkederkel1 

PARİS, 20 (A. A.) - Ayan azalığı za tya güfUŞ U Iiz filosu Başkumandanı telsizle şu telgrafı göndermiştir: 
için yapılan kısmi intihabat netice~i şın donuk ruhun-

kelimeler - muhtelif mukayeseler - ·-·-~ -

Fikirler zihinlerde, lisan işaretle
rinin haricinde, ayrılmış ve çerçeve
lenmiş olarak mevcut olmadığı için 
dimağda daimi surette bir fikir ve 
3jz yaratmak faaliyeti cereyan eder. 
Ferdi zihinde her hıngi bir fikir 
farklaşm3sı husule geldi mi, bu ye
ni tcrcssüm eden fikir mutlaka mu
vafık bir ifade bulur; bu ifade yavaş 
yava~ içtimai kabule mazhar olursa 
lisan yeni bir işaret -söz- daha ka
zanmış olur. 

Bl!nun ındkusiı olarak mevcut söz 
lcrdcn veya gramer şekillerinden bi
ri 1 er h.ln~i bir sebepten dolayı ken 
dis:ncl~n ı:.rızca fcirklı diğer bir söz 
vcya gramer şekli doğurursa bu ye
,.; söz ve şekil dahi ekseriya lisanda 
Lir mefhum fark~<:.imasını ve ayrıl
t:"',Sinı intaç eder. 

1 i .. e lis~nın ::sli mahiyetinden, nıa 
naları yakın veya manaları bir (mü
nd: f - synor.ime) kelimeler doğur
naktadır. 

Müradif denilen kelimelerin ma-
naları umumiyetle biribirine yakın 
olur, yoksa tastamam biribirinin ay
ni olrxuz. lCclime lisana yeni girdi
ği ;c;.ıan, tabii olarak, müradifindeıı 
r.ıanaca ol.J.n farkına, içtimai şuur 
bı rd~r.bire irişmcz. Fakat yavu1 ya
va~. f~rtten ferde, gruptan grupa, is
ti1!'1al ve tecrübenin tekrarlanmasile 
1: .. 1ime umum için irişilir V'! anlaşı
lır hakiki bir lisan işareti olur. 

Msela"yalruz be/vayı veya mabaf
Jcbiyi bilen bir adama revani veya 
koşkül yedirilerek ne olduğu soru
la:a~ olursa ister istemez revaniyi 
helvoya, keşkülü mahallebiye benze
tir. İhtimal gittiği yerde revaniyi 
(delikli, sulu, lezzetli bir nevi hel
va). kesk'ilü de (üstü fıstıklı, cevir
li, }'Um.,.;,ık bir mahallebi) diye ta
rif cd:r Lisanı yaratan içti~ai zi-
1:.in, ondan evci. bu tariflere tekabül 
edecek hususi isimler balmuş, o Oir 
nevi h.t"lvaya rf'v:ıni, o bir nevi ma
lı~' leb'ye keşkül demiştir, Bu iki ye 
ri t·1tlı eskiden mevcut olanlara çok 
be0t••-n•kle beraber onlardan da hay 
li ayrı1dıklan için herkes 'i>u farkı 
ı;::i.-.cbqır. ve isimleri lisana nıal o
lur. J.lamafi revaniye "delikli hel
va", keşlcüle "fı.ttıklı mahallebi" den 
s•ydı l.ıu sdT!er o iki tatlının ismi o

Müradif kelimeler her lisanda pek 
çok vardır, onları izah eden koca ko 
ca Iugatler, eserler de yapmışlardır. 
Tarihi tabiide hayan ve nebat tas
,iflerinin nomanklatürü ne ise, adi 
konuşma ve yazı lisanında da muh
telif fikirlerin farklaşmasından hu· 
sule gelen müradif kelimeler de o
dur. Her ikisi ayni vazifeyi görerek 
lisanı zenginleştirir. 

Bizde henüz meseleyi derinden tet 
kik ctmemis bazı zatlcr müradif ke 
limelcrin tÜzumauzluğuna hükme
derler; mesela ev varken meskene, 
haneye ne lüzum vardır, derler. Bu
nun için, başka lisanlardan, bizde en 
ziyade taammüm ettiği için Fransız
cadan, bir kaç müradifler grupu göz 
den geçirmeye ihtiyaç görüyorum: 

Fransızcada ev mefhumuna dair 
pek çok kelimeler vardır: 

şudur: 96 azalık muhtelif fırkalar d OTTA VA, 21 (h.. A.) Ankarada Milli müdafaa Vekili beyefendi hazret/erin~rtı1 
tarafından §U suretle kazanılmıştır: 8 nasıl Soğuya- M. Macdonald ile Kanada baş l z bı 

Cumhuriyetçiler ıs, Sol cenah bili ? vekili M. Makenzi King arasın Türkiye sularından ayrılırken bizim için unutu ına. ;ıııl-
Cumhuriyetçileri 14, müstakil cu_m- yor• daki mükalemeler Cumartesi tıra teşkil edecek olan ikametimiz esnasında bana ve zabıt ;'!i. 
huriyetçiler ve radikaller 12, rad.ika Vezü ganar dag"ımn elek- akşamı bitmiştir. M. Mac Do-j ve bü•ün filoya gösterilen çok iyi kabulden mütevellit tafla 
ller radikal sosyalistler ve sosyalıst- l 
!er '41 , Cumhuriyetçi sosyalistle• ve /erinde bir gezinti ve bu na dile maiyeti dün akşam Mo-. satımın bir defa daha arzını vecibe addederim. rı 
müstakil sosyalistler 11, amele enter cehennem dag"ı hak- ceal'e mütcvccihen trene bin- Türkivede aeçirdig" imiz mes'ut günlerin milletleriıllİZ 3, . . l d. - .,. ~ti'' 
nasyonaline mensup müttehıt S011ya- k d / • mış er ır. dak' d 1 k ·· b k · d -- ·· l e <10 ın a ma umat [M M 0 ld k A 'k sın ı ost u munase atını ta vıye e ecegıne şup ı , tir 
listler 3. _ . . ac ona artı men a _ . .. . . .. harre 

Şu hale göre, sol cenah cumhuri- NAPOLt (Milliyet) _ Korkunç seyahatini ikmal etmiş demektir. Se- Ay::ı zamanda tazımat ve teşekkuratımın Reısıcumhur 'b;ı' 
yetçileri 7 azalık kaybetmişlerdir. Bu lavların kaynadığı kraterin oldukça Y.ahat programı şimdiye kadar har- rine iblaö·ını zatı devletlerinden rica ederken hakkımızda 1 ıt· 
azalıklardan üçünü müstakil radikal ki · fıyen tatı-··, edildi. İngiliz başvekili b b •• • • • - • ..,j(lll , 

1. 1 b' .. ya nıne gitmek cesaretini Amerikan evela p .·'metı· mu''ttehı.de dahı'lı'nde uyurulan dostane musafırperverlık dolayısı le samımı ".· ·ı .ı 
!er, üçünü radikal sosya ıst er, ırını arkadaşımdan aldım. O bindiğimiz u l !il ,. 
de müttehit sosyalistler kazanmı~lar- katırların, her attığı adıma ne kadar seyah~.ıni yaparak Reisicumhur Ho- tarlrk hislerimin kabulüne vehissiyatıma kabine refik erı V 
dır. Yeniden intihap edilenler ara- seviniyorsa, ben o derece heyecanlaru over ile_ ~üla~talarını yaptıktan son dinde tercüman olmanızı rica ederim. F1E1' 
sında başlıca şu zatlar vardır: Sa- yordum. ra İngılız ımperatorluğunun Y cm 
bık nazırlardan M. Honnorat, Alhert Dağlar, bir Fransız muharririn de- Dünyada mühim bir kısmını, Kana- M da 
Sarraut, Durand, Jouvenel, Schra- diği gibi, güzel kadınlar gibi yaşla- dayı ziyaret etmiştir. B~şvekilin se- illet meclisi reisi Ankara ·I 
mek ve hariciye encümeni reisi Luc rıru saklar. Bir dağın yaşını görerek yahat programında bu zıyaret zaten ANKARA, 21 (A.A) _ Bu"yu"k Mı.ilet Meclisi reisi ~A 
ien Hubert. Bu sefer intihap edilmi- tahmin etmek çok güçtür. Mamafi vardı. Fakat Amerikaya kadar gittik ,_,. 
yenler şunlardır: M. Blum, Marsi~- kanlı ve sinirli Alplerin gençliği ya- ten .sonra Kanadayı ziyaret etmeden paşa hazretleri bu gün şehrimize gelmişler ve İstasyonda r1''~ 

na; ya belediye reisi Flaissiere, Francoıs nında elini ayağını dünyadan çekmiş İngıltereye avdet etmiyeceği ne ka- cumhur hazretleri namına Katibi umum ileri Tevfik ve S~ııer ,ı 
2 - Habitation - içinde oturu- Marsa! ve Anteriou. olan Pirene arasında fark olduğu ne dar tabii görülürse görülsün bunun !eri Rüsuhi beylerle Başvekil İsmet paşa hazretleri, Vek1, 1,ır 
1 - M aison - içinde oturulan bi 

lan yer ve bütün müştemilatı. MUHTARIYETÇILER kadar barizdir. daha başka bir manası da vardır ki o mebuslar tarafından karşrlarunışlardır. Askeri müfrezeleri 
3 - Sejour - Az çok uzun bir za- MAGLÜP İnsanlar gibi dağlarda doğar, ya- da M. Mac Donald'ın M. Hoover ile 

man zarfında içinde oturulan yer. PAR!S, 20 (A. A. ) - Yukarı Ren şar ve ölür. cereyan eden müzakerelerinin netice- fından resmi selam ifa olunmuştur. 1 
4 - Demeure - tamamile yerle- eyaleti ayan intihabatında milli cüm Yanan dağlarda ise zaman zaman sinden Kanada hükumetini haberdar MECLİS KALEMLERİNDE FAALİYET BAŞL.ı\~..ıir 

şilmiş olan mahal. huriyetçilerden M. Pfleger intihap uyuyup uyanır. Vezüv senelerce uyu- etmemesi imkansız olacağı cihetidir. · 1tal<>';A 
5 - Domicile - (Hukuki ve idari edilmiştir. Bu intihabat için namzel- duktan sonra 1906 senesinde taşıp İmperatorluğun "Dominion., deni- ANKARA, 21 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisı ~aır 

tabir) İkamet mahalli olmak üzre liğini koymuş olan Rayhştag meclisi köpürmüştü. Bundan beş altı ay eve! len aksamı ile ana vatan arasındaki rinde faaliyet başlamıştır. Encümenlerden geçen senedell 0dC1 

tespit edilen veya hükümete gösteri sabık meb'uslarından muhtariyet ta- yine aktı ve lavlar yüzlerce evi yıktı, münasebat bugün artık pek başka layiha, teklifi kanuni ve mazbatalar tabedilmiş, tatil ıll~ 
len yer. raftan papas Haegy ekseriyet kaza- binlerce dönüm mahsulü mahvetti, bir şekle girmiştir. esnasında gelen evrakın rüznamesi tanzim olunmuştur. .. ,! 
R~sidence - Sabit ve mutat ika- namaınıştır. yüz binlerce insanı havf ve dehşet i- İmperatorluğun bu aksamı haber- Meclisin Teşrinisaninin birine tesadüf eden Cuma giill~t eır 

met mahalli Hükumete reisi, veya [Papas Heagy son senelerde_ Al- çine saldı. dar edilmeden İngiltere için, bilhas- ması ve beş dakikalık bir celse aktı mükarrerdir. İntihaba 
bir prens hakkında kullanılır. sasta mühim roller oynamış hır a- Dünyada, Veyüv kadar tetkik edil- sa bahri tahdidi teslihat gibi hayati 

Appartement - Daire daire ayni- damdır. Kendisi muhtariyet taraftar miş ikinci bir Volkan tasavvur edile- bir meselede İngilterenin her hangi martesi yapılacaktır. , {ı( 
mış büyük bina, ve bu dairelerden larmm başına geçmiş, çıkardığı gaze- mez. Burası fen adamlarının adeta bir tahhüde girişemiyeceği aşikardır. lstanbul meb'usu Fuat bey istifa edt~ıı' 
biri. tede Alsas için muhtariyet propagan laburatuvarıdır. Fen dört.~ sene- İşte M. Mac Donald'm Kanadayı v 

Hôtel - Hususi konak; yolcula- dası yaprruştrr.] den ben bu volkanı avuc~ ıçıne .a.Jı;nıı ziyareti bu noktayı bir kere daha ha- ANKARA, 21 {Telefonla) - Istanbul mebusu Fuat0;,.ı; 
rın muvakkat ikametine mahsus bü- AMELiYAT YAPILDI tır. 1630 senesind~n ?en v.ezuvu~ tırlatıyor.] mebusluktan istifa edeceği haber alınmıştır. Fuat BeY ...,,ı~ 
yük ev. PARİS, 21 (A.A.) - M. Poincare en ufak hareketlen hıle tespıt edil- muhasebat riyasetine namzet gösterilecektir. İntihap ın11a,.. 

A b Ta• 1 h kü 8 d .. 't "t dah·li d~ mi§tir. Bugün bir çok seyyahların zi- Avusturlyada . . ·- .. . . . . u erge - ,ra ara ma sus - ye saat e musaı şeraı ı n yaret ettiği Krateri pek az romalılar Meclısın kuşadınr muteakip ıfa edılecektır. ' 
çük otel. ameliya_t _y_ap~t.ı_r.____ k A I' 

Foyer, /oyers - Aile ocağı sayı- sanır. 79 tarihindeki Vezüvü~ rate- mele fırkası kazandı ıar 
lan ev, asli ikamet mahalli; vs. vs. TROÇKİ RUSYA YA AVDET ri.pek büyüktü. Kutru 4 kilometro KAMBERR Amanullah Hanın kardeş ili J" 

İşte medeni bir lisanın bir kaç a- EDEMİYOR MU? ıdı. A, 21 (A. A.) - • ıJ" 
sırlık tekamülü e•nasında kazandı- KOVNO 20 - Moskovadan bil- Pompei harap olduğu z~man bu Müstafi çifçi ve milliyetçi nin cesetleri KAbil kalesıl1 
g"ı, ve ev mefhumunun muhtelif fark dirildig"ine göre komünist fırkasının kraterın yarısı uçtu ve g.er~ye kalan koalisyon hükumeti reisi M. 

yarım ayın ortasında yenı bır mahrut . . . " h d b 1 d 
!aşmış nevilerine tahsis ederek kul- politika şubesi Troçkinin Sovyct itti- yükseldi. Br~ce, ıstıf_asını ?u~ um~mı ma zen e U Un U 
lanBdığdı bdir sebri isi~ler. lb hadı memalikine avdet eylemesi alc- Vezüvün iki türlü indifaı vardır: valiye tevdı .etmıştır. İntılıa- . .Ş 

ız e e u aynı ev me umunun yhinde karar vermiştir. b' · 9 6 · d ·· üld" b ff k l rtı) ı• 
muhtelif nevilerine ait olmak üzre ş b · f'kr ·· T ki h k Bunun ''.' 1 O senesın e go.r u- attan muza er çr an ame e LONDRA, 21 {A.A) - Kabil kalesinde yapılan tahıl .• r 

u erun 1 ıne gore roç a - ğü gibi_ ta§ ve külle~i-bi~ kaç kilomet- fırkası lideri M. Scussinden ka ahze d .. f eli · ldı" zaıtl•'' ! 
şu kelimeler lisana girmittir; landa ancak komünist fırkası kongre ro uzaga fırlatır. Dıgen lav akmtıla- b" . t k"l tm . . d"l kapısı kilitli bir m ne tesa u e lmış ve açı gı . . _;a 

Ev, bark (ev - bark), yurt, hane, si karar verebilir. ndır. ı?e~ı eş ~ e esı nca e ı - manullah hanın öz ve üvey kardeşlerile Kandahar valtS1·"1,ııı' 
mesken, sükna, ikametgah, lconak, Lav kalın Lir tabaka haline bor- ınışbr. Yem nazırlar amele fır- setleri bulunmuştur. Bunların nasıl öldürüldükleri anJııŞl 
otel. misafirhane, han, apartman, vs. Yunan/standa dürlerin üstünden tatar ve uzaklara kası azasının yarınki içtimaın-

* * * Bunları Fransızcada veya herhan- gidemeden donar ~alır. - da seçileceklerdir. mıştır. i l h .. G uırfl 1 
Hcln - rovani, mahallebi - keşkül, gi diğer bir lisandaki mukabillerile yeni sefir Bu !~~!arda. gıddet!e fırlatıl.dıgı [Avusturalya bize çok uzak bir Beçe Sakin n mas a atguzarı u rd 

lacaktı. 

veya sin•k - sıvrisinek, tavşan - ada karşılaştırmak lazım gelmez. Lisan zaman gun~e bır .ka.~ kilometro •üra'. yer .. Bununla beraber dünya yüzün- Ceylanı Hana bir biat mektubu gönde .ı:~ 
tavşan• ı:;ihi maddi v.r1ık1ar hakkın işaretlerinin kıymetinden bahsetti- Yeni Yunan sefiri ne la ~karıar ki ~ezu~~n 4-s ay eveıkı de geçen vekayiden haberdar oımak , 
da bile, fikrin farklasmasını vo ayrıl ğimiz makalede böyle bir tekamülün 1 k? ındıfaı bu şekilde 1~1 • • • •• icap ettiği için Avusturalyadaki İn- ANKARA. 21 (Telefon) - Afgan sefiri Gulatll Cel f.~ 
masonı ve ~nları ayrı ayrı isim ve- mümkün olmadığını görmüştük. Bi- zaman ge ece Vezüv r-"3r da~ı on ılri aukünet .!iz D . . d I üh. b. göre ·ı 
rilmesini kavramak ve kabui etmek zim için lazım olan bütün bu tabir- İ y devresi geçirmi;ftir. En uzunu 187 S gdı ... klio.mınıonun ~ 0 an m ım ır Han lstanbula hareket etmiştir. Aldığun malilmata S JCi~1 

l · h b. · · d'" AT NA, 21 (Aneks.) - una den 1906 ya kadar surm·· u··şru··r. 1906 egışı k nazarı dıkatt.en.uzak kala- B 3 r herkes irin kolay deg" ildir. Mesela erın, ayrı ayrı ve er ırının ıger- A l d h ı kara Afgan sefareti başkatibi iken sonradan eçe cı 
' 1 · d f ki 1 k b. · t · Ankara sefiri M senesı· 1·ndifaında Vezüv kraterı· ı·rtı' - nuyor. vustura ya a ıntı af, yap.ı - .., 

tarihi tabiisi zaif kim•eler nazarın- erın en ar r o ara ' ırer mana ms anın yem . dı 1 f ka •-- d Ankarada Masl~hatgu"zarlıg"ını yapan Maruf Han r~•l3w 
h .b. 1 1 d - k p l'h . d. Ç b gli .. faından 180 metro kaybetmi•tir. Fa- . ve .. ame e. rr sı .... zan. ı. şte şım " uv da Frnısızca (greno••ille) ve (crap- sa ı ı o up o ma ıgını araştırma - o ı roma ıs arşam a nu • d h kG b 1 kil d k l 

B . d I b k ı b ı kat akan lavlar yeni bir mahrut dibi 1 u metı u_n ar tef e ece · ı~ · b" b. k b ·· d · · aud) hiribirinden ayrılmasr ı;üç mü tır. ız e ya nız u ma sat a un a Belgrattan buraya gelecek ve anı ye ır ıat me tu u gon ermıştır. 
radif kelimelerdir. İçimizden artik- rı gözden geçiriyoruz: perşembe günü Yunan Harici- vücude getirmiştir .. Bu ""':hrut~ tı- Sahnede ı·flaslar ! .ıl' 
im birinde /J ôb~ründe le oldug-una Ev, mutlak olarak içinde oturulan k 1· kandığı zaman arz ıçındekı tazyık o- M ı• kAI t• b d ki" y 

b' d ye nazirile görüşere ta ımat a- nu fırlatır ve Volkan yeni bir fevran- a IJe Ve C1 e 1 QrSa a 
göre birinciyi ikincinin dişisi sa- ına ır. lacaktır. M. Polı·hroniadise f ı·k ti e seb ı d 
yanlJr o!Juğu gibi resimlerine baka Bark, Orhon kitabelerinde dahi la bir çok e a e er ep o ur. S r f" 1 l\f p· kfi • t• d • kk t 1 1 
rak birine kurbJ~a öbürüne karakur rasgelinen bu kelimenin manası aa- bir an eve! Ankaraya hareket Volkanların böyle devre devre fea es l I m ary l O- Zlye 1 nazari 1 a a a .ıı 

.h 1 k 1 1 t f k da 1. "lm . liyetile suların alakası olduğu hakkın d' h <l k.J ·ı(" ~aga diye isim takanlar da \"ardır. ~I O ara an aşı ~ıl ır; .~ at etmesi lÇtn ta tmat Ven est da nazariyeler vardır . r un Sa ne en çe ! - yajl 
Şurası muhakkak ki zihin -kolay- ıma ev - bark suretınde. m~rekkep tesri olunmaktadır. Biz Vezüvün ucunu bucağını bi- • be Jd ANKARA, 21 (Telefonla) - Borsadaki bugünkü 

!ıkla veya gü-;lükle er veya geç fik- olarak kullanılan bu kelımenın (ev Yunan Hariciye mahafilin len altmı•lık dinr İtalyan rehperle mesıne se PO U Maliye vekaleti ehemmiyetle nazarı dikkate almıştır. 1 
rin farkla masını kavradıktan ıon· müştemilitı) manasını ifade ettiği - :.- ~ 
ra, bu fark ne kadar ince ve küçük anlaşılryor. Orhon kitabesinde de de yakında Ankarada başlıya- çok yakınlara I<a_dar gittik. Haya.tını . . . il . 1 b4 .4 

d' k l .. k ll k kazanmak için yıne o hayttı tehlike- Sesli aınemalar, aesaız aeyırc en ' bankasının 25 ı•ncı• şu lll··~P,1 , olursa ol;un, onun ılddcsine tahsis ev - bark ıye yazılmıştrr. Biz de ca O an muza eratın mua a. d b' rf b' de seslendı·rmı.•lerdı·r. O derece kı' 
b" ük b' · · · · " b k h.b. / ye koyan adamın.yanın a. ~z sı •: • 

edile., ışareti kabui eofor ve pek gü- ur, ~r~sı ıçın ev. - ar .~a 1 1 0
. meselelerin halli için Yunanis zevki tatmin etmış olmak ıçın kelleyı ge<;en hafta İngiltere'de gösterilen UŞAK, 20 (A.A.) _İş bankasının 25 inci şubesi btlgıı 

zel k tllanır. Fakat o farkı k ıvramı- du sabıbı. oldu derız, ve hem. evı tanın son teşebbüsünü teşldl koltuk altına almış insanlar vaziyetin meşhur sinema sanatkarı Mary Pik-
yacak zihin için iki mÜr.'.idif kelime hem de evı tamamlayan her şeyı ol- · "· · b ·· k d k de idik. ford'un bir filini dehşetli surette "yu- rimizde merasımle küşad edilmiştir. r}1 
taslama-. bı'rı· d~erı·nı·n a}·nı· olur, du" manasını anlarız. (Türkçede rok etıgını ve .. u muza e_ re en pe d b' e ç d d' ha" !arla ka~ılanmı•tır Mar P'k (J 

... b ' k d l h 1 Napolinin a:'. .ır P n ere en ı- .• • . y ' - BAZI KÖYLER HAKKINDA İDARİ TEBEDV · •9 
onları bir fantezinin malıJulü sayar, defa biribirini tamamlayan iki keli- ya ın a muspet netıce er ası ğerine atılan ip ustunde çamaşır ku- fort ilk defa olarak alkl§ yerine, yu- V. 
lisana ne için girdikleriroi anlaya- menin yan yana getirildiği malüm- olacağını beyan ediyorlar. rutulan sokakları arasına avdet etti- halarla karşılanmaktadır. Artist film ANKARA, 21 (Telefon) _ Dahiliye vekaleti IJ3Z

1 tt~. 
maz. dur: Çift - çubuk, soy - sop vs. gibi. ·- - - · ğimiz, zaman, hem Vezüvü görmüş aleminin en muvaffak olmuş bir uz- dall ili 

Müradif kelimelerin mahiretini Bunların ikisi de malGmdur.) bazıları mevcut değildi. ve hem de salim avdet etmiş olmak- vu idi. Artistin son cevrilen sesli fil- ve nahiyelere merbut köylerin idari noktai naza~ "fil~ 
tenvir için bir kaç misale müracaat Yurt, umumiyetle aile ocağı mana * * * tan mütevellit büyük bir sürur his et- mi "Coquette,, namında bir film idi. dülatmı yapmış, bt~ tebeddüllerin kararnamelerı çı' ılt ~ 
edelim· aile kullanılır; sığınacak yer de de- Önümde seri seri müradif kelime- tiği ınizi saklayamam. Mary Pikford'un bu filmde hiç mu- · aha ti 

Lısan;ı. ~üphe yok ki, hayır, bayır- mektir. !er duruyor. Makalenin uzamasına * * * vaffak olmadığını gazeteler yazmak- Istanbul vilayeti Beyoğlu kazasına merbut Yenı rn 1' ~ 
/r kelimeleri iyi, iyfık varktn gir- Haneyi en ziyade mürekkep keli- rağmen iki üç tanesini daha, izahsız tadır. Mary Pikford bu yuhalardaıı o hiyesinin Küçük su deresinin Üsküdar tarafında I<:alallllif'' 
ıni-,tir. Ba~ta. ihtimal. aralarında bir melerde kullanırız: Misafirhane, tev olarak, karşılaştırmadan geçeıniyece ı· dam kararı der~ce müteessir olmuştur ki sahne- · b" Ö li K'" ··k B ı örnr3 

k .fh ( ıle Kartal kazasına ta ı mer , uçu atta , 
m.aııa farkı umum için mcvc·ıt değil: ı a~e. mai son d'arrôt ile mukaye- ğim: den çekilmesi bile mevzubahistir. Ses 
eli: fak.ıı.t buiÜA bu iki karşılıklı gru se e<lınız), hastahane, yemekhane, Fransrzcada: li filmlerin tekamülü bir takım yeni Çekme karyeleri Üsküdar kazasına bağlanmı~tır. 
pıın mana ayntr~ını kavramayan ve vs. Haisboire, Conte, foble, parabofe, F . tl e silah atan artistleri meydana çıkaracağı gibi, cEIC 
o~ları yerli yerine kullanamayan "Otuz haneli köy" gibi yerlerde /egende, anecdote, roman, nouvelle, aŞlS er - eski artistlerin bir kısmını da sahne İNGİLİZ PARLAMENTOSU GELE .~ı 
kımse yoktur. ~Y' i~ başka hayırlı de hatta köylüler tarafından söyle- vs. } hkfı }d haricine atacağı anlaplmaktadır. HAFTA AÇILIYOR .. 11a j,tı 
ıi başka<lı_r ly~ 'J ~nu yapan için nir. (Damanın veya her hangi diğer Türkçede: ar ma fil 0 U ESKi BiR VOLKAN LONDRA, 21 (A.A) ~Parlamento gelecek Salı gu°! 
faydalı. karlı hır ıştır, hayırlı i• bil- haneli bir ""'yin taksimatında da ha- Hikaye, masal, efsane, Jcısu, men- İ 1 'da bir zamandan berı· d k M M d ald' M S d ·1 d cektl ' 

b k 
• .,.. ta ya MOSKOVA, 20 (A. A.) _ .,___ e ece ve . ac on ı . nov en temsı e e _..c 

hassa aş alacı için faydalıdır. Ha- ne ismini veririz.) kıbe, fıl:.ra, roman. nuvel, anekdot~ d ·· ··ı k n..ır.ıu C-J.P 
• 1 k d. · dd" M mühim bir ava goru me tey ratka dan bildirili'yor-. Altın•• ıene- KAMÇATKADAKİ YANARDA" FAALİ"i"' .ı·~ ;·ır ış eyen en ısınc ma ı bir men ~sken, Sükna _ Bunlardan bi- vs. "" -s u o>,,-

faat bekleme"- r!nciıini. otur~Iacak her nevi yerle- Fransızcada: di. Pola şehrindfe d fev~alıiil_ade den be.~ sö~mal~I olan Goı:el~i volka- BAŞLADI .. _..,,ii~ ıl 
cifJyrofa•. •hayrım gör>, ağzmı rın hepsıne bırden veririz: Mesken Coeur, Courage, vo/eur, voillance, mahkeme tara ın an go en nı yem en e ıyete geçmıştır. MOSKOVA, 20 (A.A) _ Altmış seneden beri soı"'.fte' 

hayra aç• gibi tabirler de diğer ta- buhranı tabirinde olduğu gibi. Sük- bravoure, intr<pidite, h~roisme, vs. bu davanın mevzuu şudur: NİŞAN MERASİMİ Kamçatka'daki yanardag" yeniden faaliyete başıarnıştır-
raftan cfuy1r• kelimesini lisanda teı na. nın lisanda hususi ve muayyen Türkçede: G Mart ayında yapılan 

b _ eçen Samsun tüccarlarından ve gemi f d l l lan ktd 
Pit etmi•tir. ır mana kazandıgına kanı· değı·ı,·m. Yürek, yürelrlililr, yiifitlilr, mert- d F · f ra m an av ar a a ır. 

• " intihabat esnasın a aşıst ır- armatörlerinden Alemdar Zade Ha- p/. 
Ismarlama ile .Jparif; itte geli•i onun içindir ki Mesken ile rekabe~ lilr, cesaret, şecaat, lrahramanlılr, vs. ı~Jt 

• "kt · · ld F kası namzetlerine rey venneg" e fız Beyin kerimesi Hanım efendiyle FRANSIZCA DERS ı ORMANLAR 1 .11 güzel alınan bir çift müradif aöz da- ettı en sonra ıstıma en çekilmiş- ransızcada: ~•f(ı\ ,ı• 
h T · 

1 
t' H · - · 't' · , · gı·den kalabalık bı"r kıs·~ mu"n- memleketimizin gençlerinden ve tü- ANKARA, 20 _ Halk fırkası Sa- TETıv .. ~· ;r a. erzıye ö çü aldırarak yaptırdı- ır. aıne, ınımı ~. aversıon, m.,prıs, ~.. ut 0ı ... 

- lk 'h b" F 1 ., t · th · , • . . .. • ·ı·h km l tün taciri Hacı Zade Mesud mahtum karya nahiyesi franaızca gece dersle- ANKARA 20 _ J{ö"!..;~aıı 0 ;,. 
gımız elbise hakkında i•marlama yı, ametga ı ız ransız arın do- an ıpa ıe, kpuınance, vs. tehıplerın uzenne sı a çe e' 1 d S"l B . N' • d tct~·~ grı'' .~ 
fakat ba•ka bir memleketten getı"rt- mici/e" gı·bi, resmt bir tabir olarak Türkçede: 1 b k" · d arı_n .an. u eym~n eyın . ışan me ri a~mr~tır rıınızdaki ormanlar a do"•C" ,t"'.') 

' K' 1 le maznun O an eş ışı var ır. rasımı bı_r çok evıdda ve eJK.bbaaı ha-, Kim•esı'z çocukların himayeei için ka a " ı , .. 
mek istediğimiz ticart emtia hakkın- kullanıyoruz ın, ne ret, düşmanlılr, husumet, l ti F · .. h" • mal ederek An ray . ziyat• 1 ~t 
d . . 

1 
k · tihkar tı'ks ·n • ı"t ntihap gun·· aşıst munte ıp zır oldugu halde Hafız Beyın Beya· de tedabir ittihaz edilmektedir. tı'aat vekili Şakir bey• -ıı"ddc 

a sıparıı ullanırız. Konak muhtelif ve hususi mana- ıs • 1 mo, renme, va. k•· k ki ,.. 
l{ b H d . F nı cada. ler şarkı söyliyerek intihap ye- zıtta aın ona arında icra blmmış CUMHUR1YETİ TAKVİYE tir. Grup azala.r.ı uzu." . 'l ~ 

a er, ava ıs; bizi veya karıı- !arla lisanda yerini muhafaza edi- ra ız · olmakla tarafeyn hakkında saadette- . ı dır o• • 
mızdakini yakından al1kadar eden- yor. Evin zenginlere mahsus olan Efahi, eboubi, etonne, <mervelIU, rine giderlerken beş kişi önleri- menni ederiz. LONDRA, 21 (A.A) _ Berlınden beyle göürüşmuş er . ~iyat<t' rei 
1 • hakkında haber bekler veya sora btiyüğline (fr. b6tel ile muk.) den- stupefait, surpris, abosourt, vs. ne çıkarak bu müntehiplerin ü- _ bildirildiğine nazaran Alman mille- Grupun vekil. b~f.i r.fit11

31
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rız; afaki ve bilhassa meraklı hadi- diği gibi hazan da risidence ın yeri- Türkçede: zerine hücum etmişlerdir. Bu dama mahkfun olduktan sonra tini Cumhuriyete ısındıracak bir pro man teftiş heyet• r ı-ı:eyetiO ~ 
sele.r hakln_nda ise havadis arar veya ni tutmaktadır. "a•mı•, •a•akalmı<, hayrette, bay- l k l b hf·r· · · d t olarak kulanılmak hazır bulunmuştur. d•" ı1' v • • • • • suret e pusu uran arın aşın- cezanın ta ı ı ıçın krala müra- pagan a vası ası ıarmuzdaki tetkikatı" tır· oP 
vcrırtz .. B1r arkadaı bize cbir çok Otel, misafirhan•, han ve apartı- retler İ"inde, hayran, mephut, v.s. d V'l di · · · d b" • ld - · d u··zre bı·r r,ok film fabrikalarının sahi ı• • r. d 1 ° • a ı a mır ısının e ın o u- caat etmış ıse e bu teşebbüs . . . . döndu·· ğü' haber alının ' _,. A. • 1 • 
.ava ıs m var> dediği zaman mera- manm ayn ayrı manaları izaha muh Temenni olunur ki gayretli bir zat bi olan melka şırketının hır kısım UV' ·" 
k~-~e~er şeylerden bahsetmek iste- taç del!ildir, çıksın da lisanımızdaki müradif ke- ğu anlaşılmıştır. Bunların teca netivesiz kalmıştır. hisse senedatı satın alınmıştır. ANKARA TRENi Ç µt1 t' 
dıgını anlatmış oluyor. Baska bir Bunlardan başka şale villa say Jimelerin lugatçeıini yapsın, istimal vüzü yüzünden bir kişi ölmüş l Viladimir haltkındaki idam HAVA YOLLARI ANKARA, 21 _ ftl<Ş••a;::,,,~: 
r.ıeml~ket~e .hulu.n~n ?i!h~ndan malu-i !iye veya yazlık ev, Kdttege.' .. ta= !erini misallerle tenvir etsin. kişi yaralanmıştır. kararı, mahkumun kurşuna di- LONDRA, 21 (A.A) _Bir askeri 8 de Istanbuldan "·dal',!'.ıaıt•"' ıf, 
mat_ a ma ııtedığtmız bır dostumu- birleri de lisana gı'rmı'• ve bununla Bı·zı'm maksadımız sadece bu nevı' Tahk0 k t t 0 

• d v·1 d' 'lm . tı"l . f d 0 l . . İ le ,.... ~· M hd b • ı a ne ıcesın e ı a ı- zı esı sure e ın az e ı mıstır tayyare Teşrinisanide bir uçuşta n- ket eden posta tren• d•" P;:_.(. 
n 1~ ~ a um. eyden habor alt- lisan zenginleşmi•tir. Çünkü bun- kelimelerin mahiyeti hakkında kü- . . y l d . r b. Fak l k l • bb' h ket e ·ıı·· Jil 

d H • mırın ugos avya a sıyas ır at atı an urşun ar mah- gı0 ltereden kapa gitmeğe teşe tis e- at 11 buçukta are ul • r. <"° .. " 
v, n

1
r_ mu~u1~uz• ıbyebaorarız. a. vadis !ardan her birisinin uzunca birer ta çük bir fikir vermekti. I t nb k ,,~· 

1 teşkiHlta mensup olduğu anlaşıl kfunun göğsüne deg" il, arkası- decektir. diz kaldınlara.k ~ a • ıa~r' .• erı ,~ 
.! .•mesı ısana, a er manası e gi- rif ile anlatılabilen manası vardır. Meslenin başka lisanlardan keıı·- AA) A 'k ti bır tre.. ~·.,of. 

1 k 1 ad B nl b be F k b'' b · mıştır. FevkalaAde mahkeme Vı"- na atılmıştır. Bu mahkem• ka- LONDRA, 21 ( · - men an rasmda üç ncu ııat r · re 1 ço o m ı. unu a era r a at, ta ıı, utün bu isimlerin so- me almak meseleaı·ıe al"kası vardır, ~ kk"l b' dl · bep bu t ~ · ,. bankalarından müteşe ı ır sen - cektır. Buna sc sıdı · f' 
;imdid_en zihınl.er.de, bır m~na. fark-, nuna kadar lisanda.Ya""yacag"ı iddia bunu da ayrıca tetkik etme"'e lü- ladimiri idama, diğer dört maz ran icabındandır ki, mahkOmun . 1 ·· · d mu··nakala-tın rok olt113 k13 rrı•' 
1 1 k d h 

, b / ,- • ka büyük denız er uzerın en geçe- s 
a~ına~ı e, en ısı ne ususı ır yer edilemez; bazıları çıkacak yenileri zum vardır. nunu da otuza r sen e a iJr tapse şerefııiz bir surette öldüğünü cek iki hava hattı tesisi için harır- yolcuları Eskişehirde a 
r"•nmı~tır "ir~cektir· n•orl ki h""'"" •• nPl AHMll:T r.P:VAT mahkum ~tmi Rtir. Viladimlr i- l!'Östermek icindır_ !anmaktadır. caklardır. 
~ ~ v ı "~~~..;;,;.. .. .;;;.;;...;;;..~;..;..ıiiiıııiıiiıiıiı ...... 1r.::.:::::::::::::::;;m.ıııilliiıllİİİİİİıİİİİİİİiııiiiiiiiiiiııiııiııiııııııiııiiıiııiiiıiiıİİİıi~iiiilıiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiliil. .......... ~,::;::;:::~~~ ...................... ~~;;;m.;;m.i. .. 11 .. 11 
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J'konomi 

Avrupa matbuatında 

1 ahke elerde: 

arı koca değiller 

5 

"? ı . 
Türk muharrirleri .. 

b Mahmut Bey İsviçre matbuahnda, Nadi Bey Alman mat- VllAgette /J'(!J/}JJ~ EmTanette 
UMında yazı yazdılar. l\tlu\ıacir - - ramvay 

()rtada llİr k~ltil>iadil se11edi 'ar? 
iki taraf ''<'killeri ı1e <lİ\rorlar ... 

i . Türklerin international hayata girmelerini ideal bilenler il ti • 
~·ıı bu iki yazının mi.nası vardır. Bu yazılar, Türk muharriri Tür Bir (' i na\ (' l ucre erı Ortada birbırini nakzeden iki iddia var. Hanımın vekili diyo 

L;fıede kapanır k~l~r fikrini a~ıp, T~r~ muharri~i ~.ünyaya çıka- Bulgaristan' dan 500 - . . -- 1 ki: 
r ve çıkar fiknnı kabul ettırmek ıçın kuvvetlı aaık olacaktır. k" · ld · S h 1 k .. ·· d Ücretlere zam , - Nasıl olur efendim, muvel<kilemle ..•. Bey arasında nikal 

Ilı Mahmut Bey Journal de Geneve de yazdığı ehemmiyetli ışı ge ı ar oş u . yuzun en yapılacak mı? 1 mevcut olmasa bu kadar sene bir &«ada bulunurlar nu idi? ŞiILd 
~~alede, T ürkiyenin Cemiyeti Akvama girmesinin şartlarını Son haftalar icin°d.B.Jkan mem- cina vet Çl ktt ---- -, _ _. -- biz nafaka isteyince ortaya bir nikah yok .. lafı çıkardılar. Bunı 

kik ediyor. Türkiyenin Avrupa ailesinden olduğunu, ve Av- leketlerinden fazli muhacır gelmekte- J Tramvay. tarıfe.i.r.., t zyidı hak-' l.abul etmiyoruz. 
~d' adil bir sulh unsuru tetkil ettiğini kuvvetli ifade ile beyan e- dir. Dün de Bulgaristandan 500 mu· E lk. - G 

1 
da k 1 b. . kında bir teşebbüs valu oldug..ı v.uıl Beyin vekili diyor ki: 

or. acır ge mıştır. un ar an m aç 1 b" k" . . r .. .. mış ı. e rın ett ınu un ı tıy~, arnı- - u ı ıanın esassız ıgını ıs ata azırız uve ı ım e a ıy h . l . . B 1 d uht ve ı gece a ata anı ır cı-, t Ş h . ..h. "h . ,,.,· B "dd" 1 - . b h M"" kk")" ) h 
•• • d h · ı· olanları hükümetc.e tertip edilen ma- n~~e~ 0 muş. ır ışınır'! 0 umu. ve uç dan birine temas eden bu mc.;cle hak "k'hl k k d -"ld"\ B· l ·h k f k 

• "'•hmut Bey Joumal de Geneve de yaz ığı e emmıyet ı ' kişının de yaralanması ıle netıcelen-, k d 1. k d _1 1 ld . mm nı a ı an oca egı ı er. ınaena ey , anunen na a t 
•lpt M ) F kf müstahsil bir hale geçmiştr. . . H d' • m a a a a a. ar• an a ıgımız ına- • b" b . . . k S d h f k 
~ ı. eselii bu matbuatın en batında gelen A man ran urter Gelen muhacirlerden mühim kısmı mıştır. a ıse şudur: . . . 1 lumata nazaran lıôyle bı. teşei '..ıüs ".erm~ge .. ır mec. unyetımız yo tur. a ~e . anunın muva ıı il· 

r- l~ng, makaleyi aynen nakilden sonra diyor ki: Bu maka.le, müstakil bir male_.g_e_cmiştir. Galatada Arapcamısınde hır kah- yapılmamıştır. Mamafi bu hu•usli ba tıle bır muddet bır arada yaşamışlardır. Şımdı bu tarzda ya,ayar 
~ıtı I vede cvolkı ı:•ce oturmakta olan san- k d t k d t b"" 1 b" "dd" ·ı k h ·• ·· · .. l 
t. IYeti Akvam muhitinde fevkalade nazarı dikkati cep etmış- BAŞPAPASIN PARASI d 1 0 M 1 1 k d zı tasavvurlar mevcut bulunma ta ır. ner a ın or aya oy e ır ı ıa ı e cı arsa emen sozu11e ın .. nı l 
ır (l a C[ sman ... usta ııı a c ar a aş:: .. . . ~· k 7 ~ 

'.~e ebhaf~es ~u~sehe~ e_~re~t), v~ bütün Avrupa için son de- Ölen başpapasm kalan serveti hak Osman oglu Osman arasında bir hıç 1ramv~y ucrctlen elektrık rıatı ca mı. . . . . 
f'" ehemnııyetlı hır tezahurdur (Eıne bedeutsame Kundgebung kında tetkikat yapılmaktadır. y.üzünden kavga çıkara~ gittikçe bii- ve amele uc~rat< ıle yakınd.aıı alaJ<:ı- H~nımın vekılı dıyor kı: 
Ut E:uropa). . . j Başpapa~ bila~aris vefat ettiği ~i- yümüş v,e nihayet bir aralık bunlar d;u- b,ulunm_a~ta~ır. 811 . uucllerın - Karı koca olduklarına bütün Ada balkı şahittir. 

d
. . Al!ır ba•lı Alman gazetesinin bu tavsiflerının, sık bezleyle- • hetle .em_ valı hukumete ıntıkal e~mış yekdıgerıne hucum etmis ve fakat vyauzdctaorınfensıınspı·netındc degışm.,ı •ram- Bey" n ekili diyor ki• 
•gı t - . ' • • . ) .. .. .. dcmeKtır Defterdarlık bunun mıkda- kahvede oturanlar araya gırcrek hun- . y ' tepdılıni k~p «ti- Ef v d' \ • t "ht" O d b" k' "b" d'l 

Tavııfıerden oımadığını zıkre ü~umh g~rurukz. . . rını t~spit etmektedir . lan ay•rmışlardır. j' rır Ed'ektnk fv,_am~ıe ucr •. ıe ·ı .ı es- d - Sen ını me~be_ e gahye ~ka'rı ırf. rt~k~h ır atı ı a _ı senhe-
aın but zelik veren, Türk lehıne arıçte uvvet ve ıtımıı.t - -- ·- pıt': en tarı e .<omısy.,,· .• •·" uç -ıy- ı var. enet mucı ınce er ı ·ı tara ta nı a sız yaşamagı taa 

~la.ııdıran İsviçre gazetesindeki tok makalenin cuşişli tesiri Maarifte KAHVEDE ÇIKIŞ.. . da hır toplaı.a;•k hır •• kabul ve hüt etmişlerdir. Esasen ne nıifus kağıtlarında biv kayıt •a\', nt 
Çıııd d"k ki d' b" 1 k . . h d b" K 1 tanzım etme-. d.c B" k''"'ısyon ı:ç d 1 d"kl • f k b" d 1·1 t e ı ı , bu sefer, ığer ır mem e etın payıta tın a ır e- avı:.ının onu alınc:Jı:tan so<"a nyd b t _, tat . t" . _., e ev.en ı erme en u a " e ı ... 
1eııı-· bl Y N'd". ·ı Ç • f f' Osman Must-fa k b d k t j • ır >~P .ı; • u ıç ımaına u~n B k •· 1 k d h kil" k" l'k k b ~.ıyetli gazetede, Berliner Tage atta, unus a 1 ımzası e ay zıya e 1 1 • • a .ve en çı '.P ı.• - başla .. tır K ... ısyon Elektnl< şı<- u atı söz er arşısın il anımın ve 1 es 1 tan atını ay-
ır tnakale .-ıktı - mış 'o' de had;sel ~eOn fena halde ıç;rı1e- ketı n..,;,ma direktor ". Hanses. N ,_ betti. Mahkeme kendisini muddeasını isbata davet ediyordu: 

( ~ . r yen :ı::nan og u snıan (.!.] yerın::"' . • . -
Ilık Avrupa ile iştiraki mesai) ünvanını taşıy.an b~-~!met 1 Vekil bey şerefine duramavarak arkadaşlarında 1 Raşıt, ~a.~e·coletı r:.ımma kcmı<er M 'afa - Nikahlıdırlar diyorsunuz Kanunu medenıden eve! olduğu-
'"a alede Nadi Bey, Türkiyenin garpla çalıtmak ıatedıgını, garp r"l k Hasan ve Ömer isminde üç kişiyi da- Mrıt bfefy, Ebma

1
ncdt namınakk ko~•1er na göre nikahları nerede hangi imam tarafından kıyılmıştır? Gc 

''llıay f . . T" k" d b" , h b 1 - .-ok ve l ece ha yanına alm· o M t ! uza er ey er en mure eptır ı · l k 1 d h" 1 • . • . . . . . e ve ennının ur ıye e mesut ır sa a u acagını ..- . ·. .ş ve sınan us~ a-

1

' timala ·k· _ · ·· d d k oce ce se e sa ıt erınızı getınrsınız .••. 
•·ıtıı-· b" . d" f . h ki f ti . Ee b •. · l kt nın takıbıne cıkmı tır D rt arka<.l.ı• r ı ı uç gun vam c ect - . . . . . ~ 1 . 1 ~.ı ır lısanla ızah e ıyor. Tara eynın a ı men aa arı go- n~ ı ve ga.} 11 mus ım me cp- d ·kt kt' b", 0 k" 1 ! ve yeni elektrik formüli.ı tesı•ıt c'u- ı Hanımın vekılı hıç hır şey demeden dıtan çıktı. Acaba ıahıt 
•C i '11 l . . . b . . 'k" •. - f . r ler Turk muallımler Cemıyetı tara-ı ışar. • ı an ıraz bO<'ra ra ıp crı-
te · et şartıle vucude getırılecek u ıştıra ı mesaımn, eyız ı, f d lı . T , d. M .f V ne yet .. mışler ve l.ıunlardan Osnıa•1 , 11acaktıL Komısyon elcktrık ve amele getirecek. nikahlı karı koca olduklarım isbıı.t edebilecek mi idi7 

lllereler vereceğini b~yan ediyor. j kıijı ac".m~lg~~üs~~K~:yz ~c~e~~.~~ bı~ ağ r hır l:füürle tekrar M ·tafaya çat udcretlerınde Y'JZ·le 0 n
1 

tereffu hbul Kim bilir, belki ••. 
!( ·· k" b" · d h • •d l"t'k d" • k "k 1 b ·d e ers~ tramva)' ucret erırıdr. el.;: te- '<. • 1 ı. anıız 1 ırı a azıya e po ı ı , ıgerı e onomı o an u ray zi«afeti verı'ecektır . mrş. ıca ;;a yem 0.1 ba,:»nıştır. Esa- 0· dd 1 . . ~ k 1 ,. ·-' "" 

"1 ın J 1 · ' · • b k 1 d - · 1 ' ' · • 1 • h ld _ 1 . 0 e u vapmo < ıcap c .. ece ttr " ;,.r-' d <a enın suaralık garbm geme lll a a arın a yapacagı tesn· ·- . sen ••na a ' '" ıoş ~ m sınan ket .._ t. kd. d V k"l E . •• •• • 
l•"k ı· '· . • 1 DARÜ"SAF K. O\ M f .. . l d" k". . ,,u a ır e . a tvc m'"•te l"'llNLJ"N Arlı l"-L' H \BL,RJ L'Rt ,,. a ade müsait olacaktır. Zira, boş bırakılmış international' :ı · A \ ' . ust« .a uzerın ı;' tn .,rt ışı ·~ mltcacaıt cdec ın:• AUkadular tarıfc V • , l ı:. 1 I'; Jl'.J 

"''i.lb t h d k d" · · · k d" · · · 'h ··d f ı laarif vckılı Cemal H~-n · bey uaşa Ç'i<amayaca~ .. ıt a 1!3yınca lı<- k . · . '"' a sa asın a en ımızı yıne en tmtztn ıza ve mu a aa d·" D .. f ka k b . . Oi ~ men l>'· q~uıı çe'ı::~ı,;. ve evvtl3. 0 mp -3::rHs;~onunun mcsaı ı I ;t:ıma •!rnu,:~ 
- lllea · "h . . d .. d un a.ruşşa a nıe te ını zıya ret ·-r~ ~ ~ "' den bi .. ~-y 5 ·; ıemct~ K ... :, 1 iT 

•ne ı tıyaç gi.ın en gune artıyoı· u. etmistir. na hi.Jcum edere~ Qnu kı.w ::ıe sapl.ı- . Hkr d·~,_;~, ) ... a'1, 0 m<' · ~ 1 

aıı Bır keı·re bu ihtiyacın tatmin edilmesinden, ve sonra paslı , dığı bir bıçakla y re se,roiştir. Diger Km ':· r.cr f ., .... 
J lalasını öldüren ınektepli dört seneye 

n1ahkum olmustur. a.nel · f b "d" T·· k d. k l ECNEBi MEKTEPLERiNDE .. ki•i hem ark -' ·l . k k • omısyon yerı ormuıu yuzdc >n ı:ıı. en ırlııtarak gar a gı ıp garpta ur ava•ını ve ar a uç - .Jua~ ar.m urtarllk! 1 lcab 1 d _ , 
1 Uda.f - 1 d d 1 b b h d' Bu sene ecnebi ve ekalliyet mek- ve hem de kendılerını kor ,mak iste- z~m a u ". e · se tramvay ı.:cretle-

Bir kıskançlık yüzünden hala•ı 1 du. Maznan hkender istiçvabınd. trini ".~ çıgırının açı masın an o ayı, u son mat uat a ıse- teplerinin sıkı bır şekilde kontrol mişler sede Mu9tafa bunlarıda vu- r~nın de m:ıtla_ka artmas: icap etmez. 
~U~r~nl~ karşılamalıyız. • • . ve teftişi Maarif Emanetince takar- cutlerinin muhtelif yerle;·indcn ağır Naha Vekaletı ve Emanet bu hususta 

• 

"~ Ye ıyı hır (prelude) le batladıgımız bu çıgırın sıstemle de- rür etmiştir. Bu teftişat bilhassa surette yaralamıştır. Bu kanlı hadise- ~etkıkat yapa~ak ve nrur~t mcHut 
llıını, vatanın iyiliği için temenni etmeliyiz. N. Türk mualimlerin ders verişleri, de- den peyda olan gürültüye zabıta me- ;se :ammın m~ktarını t.espıt edecek-

Mueyyet H. ı öldüren 18 yaşlarmda böyle bir hadise olmadığını, bakkınd. 
Galatasaray lisesi talebesinden Bur- tutulan zaptı imza etmiş olan kor- ı
hanın davasına dün ağırccza mahke- ıer İbrahim efendi aleyhine kendisi 
mesinde devam olundu. Burhan ha- nin hakaret davası açtıimı ve bundat. 
!asını tehevvüren katletmekten tec- muğber olarak bu davayı tahrik ctti
ziye olunmuş ve esbabı muhaffife na- ğlni söyledi. Dinlenen tahitler hadi· 
zarı dıkkate alınarak 4 sene ağır bap seyi tekit etmiyorlardı. Malıkem< 

'*' "" Jt. vamları ve tedris ~ekilleri etrafınrla murları yebşerek katili tutmuş, va- ~r~ır .. Ma~af~, zam mıktannın şım-
tekasüf edecektir. ralıları da hastah~neye kaldırmışİar- ~~ki nıspetın yuzde altısını geçrniyece 

GÜNÜN İKTiSADİ HABERLERİ 

Rusyaya ihracatta müşkilat 
B devam ediyor 

ISTANBUL MAARiF 
MÜDÜRÜ 

Perşembe günü Ankaraya gitmit 
bulunan Maarif müdürü Haydar bey 
dün şehrimize gelmiştir. 

. ·=:czı 

iMTiHAN MÜHLETi 
KALKACAK 

dır. Vak'aya muddei umumilik vaxi- gı muhakkaktır. 
yet etmiştir. ,... .... .., 

EVE GiREN HIRSIZ 

Şehzadeba~mda kırtasiyeci Faik 
beyin. evine evelki gece hırsız girerek 
387 !ırayı çalarak kaçmıştır. Tahki
kat yapılmaktadır, 

ıe mahkum edilmiştir, muavin Cemil beyin talebini kabul e 
ZABIT KATiPLERiNiN derek İbrahim B. aleyhine rnaznur. 

MUHAKEMESi tarafından böyle bir tahkir davasır..:: 

ELEKTRiK FIATLERI 
Zam elektrik fiatlarına da samil 

Adliye zabıt katiplerinden Ferit, açılıp açılmadığını mahalli müddei u
Tramvay şirketinden aldığımız icra memurlarından Salih efendilerin mumiliğinden sorulmasına karar ver 

malUmata nazaran Eminönü - Eyip .,, mahk · 28 · · ı l'k 

bulunmaktadır • 

dün ağırcezada davalarının nakzen '" ve emeyı teşnnıeve e ta ı · 
ve Maçka - Beşiktaş hatlarının in ... - ttı" 

tic,,:;h kaç gün evel Odesadan hir 1 yısile yeni gidecek malların muvazaa 
rtn l'ıı. ~neye gelen telgrafta, Rusla- ile bir takım ecnebi anasıra devret
tan sar'ı trc kar•ı müşki!it Çikarmak• me~ı zarı::.ri görenler vardır. 

ıno. • Darülfünun fakülteleri sene imti-
tisini de .. ~ar ettikleri v_e ~~·a~ç ;ter YENi BiR SERGi . hanlarının Avrupa fakültelerinde ol BiR SANDAL PARÇALANDI 

Ereğli şirketine ait Şile romorkci
rüne bağlı olarak Galata rıhtınuna 
gelmekte olan Mu•tafantn •andalma 
liman şirketinin 2 numaralı motörü 
çarpmış, sandal ~rçalatımıştır. Deni
ze düşen sandafCı kurtarılmıştır. 

r- rüyetine devam olundu. Bunlardan e · 
atı.na baş_ la.nacak tarih henuz tespit MEKTUPLAR! AÇAN MEMU'l 
d Ferit efendi vazifei memuresini sui •\ 

e ılmemıştır. Bu husuıta Emanetin . . 1 d k f . Ü k""da .. .. ., .. k 
B ""'ldırdıklan bıldınlmı~tı. Sanayı v< Maadın lıankası eskı 

ığin~nuQ u~erine Odesa '!Chbender- maliıl .gaziler paz.arı binasını ay başı.n ~::ft'.: ;!~:ınd:.'.'rı:1~:~i :~~~;:';~~~\~!~ 
log'rıı n vazıyet sorulmuı ve bur.un dan ıtıbaren y rlı malla~a mahsus hır d t .,,1 kt d" M 1 

istimlakata batlaması ve l>"ti . ıstima e ere men aat temın etmek~ s u r posta Jnuvezzn ~u ru ~ 
lazımgelmektedır ki, Lu epe;c.'m~~ı ten, Salih efendi de kendisine yardım fendinin vazifeyi sui istimal ve emmi 
zamaıı meselesirlir. ır da bulunmaktan muhakeme edilmisler yeti ihlal cürümlerinden dolayr mu 

,,, Olınad - d h 1. .1 • d k • sın a asavvur cu. me e ır. ese e-
"'lltn ıgı ve yalnız musa ere c- satış .mağazası a ıne ı rag c ece tır. . n· d k d ...... 1 ... . . 
'1ılJ!ı lllallar gimdilik aatılmıyarak iSTiKRAZ! DAHi LI run ıvan a ya m a gor~şu ecegı_ rı-

ve mukaddema 3 ay hapse mahkfım hakemesine dün ağırcezıJa başlandı. 
olmuşlardı. Nakzen rüyet olunan da- Şükrü efen. başkasına ait mektupları 
va neticesinde maznun memurlar bır açarak içindeki paralan almaktan 
buçuk ay hapis ve bir buçuk ay mc- maznundu. Maznun kendisine ısna• 
muriyctten memnuiyet cezasına mah olunan cünnü ink.ir etmiş ve; 

tı afaza altına alındığı anlasılmış- .. bo J . . . .. vayet edılınektedır. lmtıhanlar şıın-
r ,, , . Ou_n rs•da stıkrazı dahılı uıe- diye kadar birer ay mühlet ile ya-

EV ve SOKı\K NUMARALAR! 

l>iya . . rıne hıç muamele olmamıştır. pılınakta idi . • 
n, Ilı •ada. Rusların kazanç vergısı- Bunun İstikrazı dahilinirı son te- ,__,,....., BiR DAYAK 

Yeni sokak lavhaları ve ev numa
ralarının emayeden olmasma karar 
verilmişti. Lavh•ların ihalesi y~rın 
yapılacaktır. Sokak ve cadde isimleri 
de bir liste halinde hazırlanmış olup 
Cemiyeti belediyeye verilecektir. İ
simlerde bazı tebeddülat yapılma., 
muhtemeldir. 

lahiprk~hil musadere ettikleri mallar reffüünde~ ileri geldiği söylenmekte- AKALLIYET MEKTEPLERi 
111,;ıı;ı.erıne iad" edilmediği, gidecek dir. Maarif idaresi bu seneden itibaren 

Sirkecide Yalı köşkü caddesinde 
Kırzade hanında Terzi Cevdet efendi 
ile Nihat ve oğlu Lut!i efendiler kav
ga etmişler, birlıirlerini dövmüşler
dir. 

küm edildiler. - Bizim müdür B. poker oynar. 
HÜKÜMETl TAHKiR DAVAS! Kendisini ihbar etmişler. Bunu ben

4ıtın ·b~çın teı;ı.i~at alınmadığı ve Lun Düvunu muvahhade (2ÔS,75) ten akalliyet mektcplerind.e türkçe ılers-
l!ıarıa <lcller~nın çıkarı!ınasıııa mu· muam~le görmü~tür. !erinin daha esaslı surette okutulma-

Hükumetin şahsiyeti maneviyesi- den şüphelendiği için bu suretle 1.ıen 
ni tahkir etmekten maznun Silivrili mahkemeye gönderdi; c' ""\.Ştİ Mu
İskender ve anası Fatmamn muhake- hakeme şahitlerin celbi ı_.n tehir e
melerine dün ağırcezada devam olun- dildi. ~ilrıı~d~~:?;~c:gi vadı ~cilen teyit KAÇINCI NEVi sı için bazı derslerin türkçe olarak 

\ttlea· . ~ tr e yenı tıcaret mu- Ticaret o<last idare h~ycti dün top tedrisine karar vermişti. Sene basın-
::'.'YoQ ·~~~d':z~sı 

1
tacirlcrimizin b_ir !anarak (50) kadar tacirin vadyetini dan beri yeni tedrisat bu esase göre 

'<tcfı b n az a zara~ını mucıp tetkik etmi~ ve bunların ( 10) unu ye- yapılıyor. Kazalar 
EMANET ERZAK 

SATMIYACAK 

Memlekette 
'l'a . •yan edılmekteclır. ni ihdası mukarer olan beşinci dere- Maarif müfettişleri bu ay sonuıı-

cırlcr arasrnda bu vaziyet dola- ce tüccar sınıfına ithal etmiştir. da akailiyet mekteplerinde sıkt bir Sis yüzünden Dikili yolunda 
Kambio Borsası 201101929 
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teftiş yapacaklar. türkçe tedri.atın 
nasıl tatbik edilmekte olduğunu tet
kik edeceklerdir. 

- - -·++<~---
~ergısı 

Bu Cuına sergi 
açılıyor 

1 

Bu Cuma günü mülga Establıa
mirede açılacak hayvan sergisine ait 
istihzarat ilerlemiştir. 

Sergiye bu sene geçen s nelerden 
fazla hayvan kaydediliyor. Sorgi ına
hal!inde muayene heyeti Baytar ka
yma l<amı Alı Nami, Abdülkadir, Züh 
dü, Mehmet Alı. Selim beylerden mü 
rekkeptir. 

Sergi Vali Vekili ve Şehremini 
Muhiddin Bey tarafından açıiacaktır . 

Sergiye kaydolunan atlar arasında 
süvari yü7.başm Sait beyin Bayezit
tcn getirttiği N!!r:ıni ismindeki at ta 
vardır. 

Bu at 3 yaşındadır ve B.1yezitlen 
Trabzona kadar 800 kilometre yö<ü-
yüş yapmı_,ş"tı_r_ . .__.,._ __ _ 

Vakıt refikimiz 

Romanya vapuru 
karaya oturdu 

Dünkü akşam rüfekamızdan biri, 
Emanetin bir milyon sermaye ile es
nafa rekabet ederek ucuz fiatle er
zak satması ve bu suretle ihtikara 
mani olması hakkında bir teşeblıüsü 

. .. .. . mevcut olduğunu yazmaktadır. Bi-
Bır ~ç gundur devam e~en S<S, l "m yaptığımız tahkikata göre but

Marn:ıara .. d~. ve Çanakkale ~ogazında çeden bunun için ayrılmış bir para 
~-a h.ukmunu yapmıştır. Sısın ke.~afo- olmadı_ğı gibi btı paranın. hali hazır 
ı..Yuzunden Fransız ~andıra~ı Vıl butçesmden ayrılması ıht<mali de 

do tulon., vapuru Gelıbolu cıvarında yoktur. Binaenaleyh Emanet bu tarz 
Çardak açrklarında karaya uturmuş- da bir şey düsünmüş degıldir 
tur. Vapurun tahEsine çalışılmakta- · · 

TÜRK YELKENLiSiYLE 
YUNAN MOTÖRÜ 

Zavallı fotoğrafçı nasıl vuruldu ? 
Geçen Perşembe günü Dikili ile bitasına haber verilmı~ ve vak'a ma

Bergama arasında bir soygunculuk halline ~itap olunarak tahkik.ata l.ıat· 
vak'ası olmuştur. lanmıştır. Bergama Müstantiki bndi

!zmir gazetelerine göre hadise şu se yerine geldiği zaman Hakkı Bey 
şekilde cereyan etmiştir: hiçbir ifade vere mı den vefat etmiş-

Perşembe günü Dikili ile Berga- tir. 

dır. "Rece! Karo!., vapuru da Çanak
kale civarında karaya oturmuşsada 
Dalmaçya vapuru tarafından kurtarıl 
mıştır. 

YAT KAYBOLMADI .. ! 

ma şosesi üzerinde Ortakabve deni- .. Şakiler~en Selanikli Şalıan, takıo 
len mevkie yakın bir mahalde maske- mufrezelen tarafından yakalanmıştır 
li beş şaki pusu kurmuş ve iki kaza ~ak!<ı bey tarafından öldürülen şaki
merkezi arasında araba ve otomobıl-ı nın ısmi de Hüseyin oğlu Ahmettir. 
le gidip gelenleri avlamaya başlamış- Diğer 3 şakinin de bu günierde yaka 
!ardır. Şakiler evvela iki araba ile bir !anmalarına intizar edilınektedir.Mil-

Cuma güni.ı Foça sahillerinde bir otomobili çevirmişler ve içindeki yol- teaddit mahallerden müfrezeler hare 
Türk yelkenlisi ıle bir Yunan mvto- culan indirerek bağladıktan sonra kete gelmişlerdir. 
rü arasında 3-4 saat katlar aürcn hir A Dünkü akşam gazetelerinden biri, soymuşlardır. !taylı sporcular da merhumun 

bir Amerikalı milyonere ait bulunan müsademe olmuş. neticede Türk yel Bundan sonra işlerinin artık bit- c~naze merasimine İ§tirak etmişler-
b. 'd k kenlisi Yunan motörünü kaçınmş. .,, 
ır yatın Marmara a aybolduğun- miş gibi telakki eden haydutlar yol u.r. 

d b d G fakat kaptanı da hafifçe yaralannı.ış-an ahse iyordu. azetenin verdiği kenarında kuytu bir yere çekilerek 
ma!Umata nazaran Amerikalı milyo- ttr. yemek yemeğe başlamışlardır, Tam 

BEYOOLU BELEDiYESiNDE 

ner ile dostlarından bazılarım hamil Yelkenli Mustafa kaptanın idare- bu esnada Dikiliden hareket eden bir 
olan bu yatın lımanımrza geleceği ya sinde ve tahminen 10 tonluktur. Mus kamyon da hadise mahalline gelnu~ 
taklı vagonlar ~irketine bildirilıniştir. tafa kaptan gemiye hamulesini yük- bulunuyordu. Kamyonda bir şoförle 
Yataklı vagonlar idaresi bir müddet !ettikten sonra, Gemliğe gitmek Üz- muavini ve Mazlum efendi namında 
bekledikten sonra Çanakkale"ye bir re, Eskifoçadan hareket etmiş, fakat bir zat ile fotografçı Hakkı Bey bu
telgraf çekerek, yat geçtiği zaman Yenifoça açıklarından geçerken kar- luniyordu. Hakkı Bey çalışkan, ketı
haber verilınesini istemiştir. Çanakka şıdan beyaz bir Yunan motörünün ge di halinde ve çok eyi bir gençtir. 
le"den verilen cevapta telgrafın geç miye doğru sür"atle ilerlediğini gör- Kamyon hadise mahalline tekar- Beyoğlu belediye daıreainde dün 
almdıği bildirilmekte ve 'yatın geçip 'n.üş ve bunu ha~ırlı ~ulınıyarak mo- rüp eder etmez haydutlardan birw nikihlan kıy~anla~ l"?lardır: 

Vakit refıkımız dün onüç Y•fma, g_eçmediği ~ilinmediği ilave edilmiş- tore dıkkatle ba.ı:maga başlamıştır. yol kenarına çıkmı. ve filintasıru kam . Zehra H. ile Hüseyın Ef., Bila H, 
ba,mı,ıır. Refikim!zi tef>?k edeı-, mu 1 tır. Bu v~zıyet k":rşı.sınd~ _yatın.. bir Bu aralık motorden gemiye, yona t· vcih ederek "dur,. emrini v.r ılc İlya Ef., Zekiye H. ile Muhar 
vaffa!<iyet temennı eylenz. ka_zaya ugram~sı ıhtımalını duşunen - Dur. • miş, ka:nyon da durmu~tur. Kamyon- rem Ef.. _Fatma H. ile Durm~~ Ef., 

- --- alakadarlar telaş etmışlerdir. İ!!"reti verilmıştir. Bir Yunan lcoı-ı Ja•ı •-,·ıela şoför, muavini ve nihayet Hat5e H. ıle Mehmet Ef.,_ Nebıye H 
TiCARET SARAYI PLAN! Yaptığımız tahkikata nazaran, a- sanlığına uğradığ.m anlıyan Musta ',1,. ... m efendi inmiş, Hakkı Bey ye- ı~e ·~dem Ef.. Atıfet H. ile Şeaı.et 

Ticaret odası tarafından yaptmla- kibet!nden endişe ed~dii;i yazılan hu f~ kaptan, hemen gemi dahilinde ter-ı rinde:> k=ılda:!lamıştır. Eşkıya in- tın Ef.. 1-_ltçe H .. ılc Mehmet Ef .• Naz 
cak ol:ı_n ticaret tµraytnrn arsasına ait yat .. hma;ırmıza g~lmış _v~ Dolmabah- ttbat almış ve motöre teslim olnüy;;ı- :nek emrini kendisine de tekrar edın- mı~~ H. ıle Salihatttn Et. Mar}·am 
pliinlar 15 güne kadar hazırlanacak çe onlerınde dcmırlemıştır cağını işaretle anlatmıştır, Bunun ü ce hayıludu yalnız zanneden Hakkı H. "e "'.f •nahım Ef.. E.ster H ıle Sa. 
ve binantn inşa masrafını tespit ic:in -- __,...._.,___ zerine motörden evvel& tabancajarla Bey iniyor gi.Ui yapmış ve hareket muel Eı.. Mczalto H .ıle Aron Ef 

ı tetkıkat yapılacaktır. DARÜLACEZE BALOSU ateşe başlanmı~tır. Mustafa kaptan halinden bil"i.~tifad_c tabancasını çe- BEYAZIT BELEDiYESiNDE 
' . Musait şcoraitle bir malı ı:nu••sese, Dariilace.e balo~u için hazu·lığa da !ayfalarına müdafaa. ~":'ri verıncc kerek içindeki yedı lruqu~u d.a bay-

1 
Beyazıt be~~dıyesınde nikahtan 

J de mutabık klllınclıgı takdırde bır:a başlanmııtır. Bugun tertip ht!yeti denız Ulcrıude harercth oır muharc- dudun uzenne bo~aI~ışt.r. 1 kıyılanlar ~!!::ardır· 
bir .i'ne~e yapı~acaktır Bt•ndan ba~-' şehremanetinde toplanarak balo için lıe baslamıştır Selaniklı Mumın ısmınde olan bul Kezlıan H. ile Suleyman Ef, Mak
ka ş.e~ı"imizd~ tacirler aras!nda tt:mas 1terti'3at alacııktır. Yunan mo!orıinde bulunanlar, td· lıay•lut de~h.al ol..1uğu 3rcrc yıktlzrak,bul~ H. il: Semih~., Ester H. il A 
temını ıçın 'bır .ı.earet klil' ü tesi-·ı mu i"'" .. -.--...... -,. .... --------.. -, 1 banca ile bır şey yapamıyacakJa· ,n ... v etmaj;t~r. Ar ... Ef.. ttşot Ef. ılc Arosvak H .. İw 
va•ık gv• ':-ı ı;• 1 ,\NKı\R.\ Pı\LAS tıa.nlamış olacaltar ki, bu sefer otoıtk· . Fakat hadiseye p~sular:,ndan se}~r- sak Ef ile Veyda H 

SANı\ YI v·. l\I ADIN İ \. K \R \ ı $ tık siliiblal"la ateşe ba lamış!ardır cı .?lan .haydo.ıdun dıger dort arkada~ı FATiH BELEDIYFSINDE 
• , M. at~ kaptan huna ngmen m-.d.ı- Mumının akılıet•-,ı gonınrc derhal Fatih beledıye -" nıkfıhla kıyı-

BANKASINDA ı Bütlln odalarda telefon, tıcak ; raay , "m , ve >nr ~ sil 'ıl~r.:. Hıl·'' Bey~ t vcih etcı< '.anlar şunlar<' 
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s~ı-.a)ı ve madrlin b.ınxası eskil suyu, kalörlferi vardır. Hususi j korS<: motor ınıi :açırmaı;a mı.ı. 1a... ~tr _vt; bıç.ı'lrc . _ ı bırı ' ~ıvt.1, l c 1 ı~ı liuseyhı Ef i' .. H.;Jise II. Me.. t 
malul azile p~ca ında ay t e' lan ! tnrnyolu a rtmıınlar. 1 fak olr.-.ıstı:. 11 ör Sakız adası istı gerı de kal~asıncıan. o·~k üzr~ ıl::.

1
~,bri E~. ıle Necmıye H, Ali ağa ıl 

• 1 itib Y ~· ı ••tıs m & 1 • ı aç~ ! Od ı!arın ı . : 6. 8 _ ıo v~ ıı İ k ""let. u.zakla$mıştı• Musta!, kurşunla yere ser~erdır. Haydut- Sabah .. t H .• Süle~·.,an aga ile s ıy 
ııo j c kt _ ! Urııd·r. Aın •. k.ın barı or'!c tra, ,

1 
k.pt ıınd ifçe yır lıdtr 'tu. lar bununla da ı tifa et e l r, Hak H., t .sa B. ile Sahur. H, A( I< a 
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ı EKMl • VE FR 'llC LA ,• erkd ve t.ıı€i·nluru ınalısns m ·h ~ ıyeLl n bük .. _. l luılı r- kt Beyı aynca ~ıç kla da v.r laTıs- Ef. ik t .. ikm t H, Ha an L. il 
;nancl ~ • dQ. tme c i:ue d rba Eskifoçaya "'v !ardır. Fcv 1ye H , Mc s• fa Ef ..!, Sı.:d H , 

}ir!~Ju 
1 
~ -.. •' ,lm i peru'<Ar salonu, Çil!'laşırhanc, 1 ı.'e• t~ ve ~B nrlan ge;em anlat- Haydutlar ıoyguncul•ıg~' b!,y c Halit Rıza li'' .Ue Nacıy• H., S 

Elu:l . <>t .,~~.:~ -[ nn ' gıı~aj, cnis, kMQphıın yataklı l ırıstı•. 1\ 1k ~ar r bunu n~zarı dil:. kanla nihayet ndiğini görünce L~- Ef. ı.ıe Kamile H .. Me~-n t E osim Lı 
c 1 , • d' t i v-r nnlıır şırketlnin:;cı::ı al ığ.ı l ~t a • ar ıc -·na t~ves ü. etmı • ı <'ıs mahallın len firar etmişle d . ile Emıno H., Mar el E.:. ile Florida 

... •· -- -- - --.... - ---~ er'1ir. M ele ,.. ek az sonril Bergama ~a H. 
• 

'·' 
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Otomobilde, bir gece ... 

J 
11,;LJYETIN EGLENCELERI 

Ul~EN R J 
~ZIKH~t" ~BlETE,, 

REVU, D~t\NStı G 
Diın bırar<t azami 510 asgari 12 

- Nerdeyiz Filip? ni ok~uyorsun. 
- V crsayı geçtik. - Şikayet etme. 
-Biraz daha yol versene. Sus! Konuşma! Senin sessiz-
-Hızlı giuneği seviyor mu- liğine a ıkım Gilberl.. Senin 

sun Jaklin? yanında, sana büzüldüğün za-
- Bayılıyorum. man dünyanın en bahtıyar ka-

DIKKAT EDİLECEK - Hiç korkmu}or musun? dıru oluyorum. Ben seninim. 
NOKTA - Sana emniyetim var. Oto- Gilber! 

Ben Hoca olduğum için ço- mobili fevkalade idare ediyor- - Kafi artık! 
cuk meselclerile yakından ala- swı. Senin gibi otomobıl idare - Ne dedin? 
kadarım. eden birde.. - Kafi dedim. 

Bir kaç zamandır dikkat edi- - O var ... O ve ben.. - Bu da ne demek? 
yorum Istanbulda mecburı tah- - İkiniz de ustatsmız. - Artık Gi1bcri görmeyecek-
sil ça.ğında pek çol< çocuk sokak - Malum... sin. 

k d . B G ·· ı - Deh mi oluyorsun? !arda kırlarda gezme te ır. u -.... ece ne guze B k 
çocuklann en az zararlısının - Çok güzel. - Hayır. u son a şamnnız 

ruzgılr lodos dert..:t ıdı. llugun 
e..:c' tir. Ha>anın açık olactlmr. 

Bu rünkil yeni 
bilmecem la 

SOLDAN SAÔA: 
1. Binaenaleyh (9). 
2. Peygamberlerden hırı l 3) Tör-

pü (3) 
3. Serom 
5. Açmak (3). Ayı (3) 
8. Vaziyet (3) Büyük su birikin

tisi (3). 
9. Şart edatı ,(3). Bayağı (3). 

Dtınkl.\ bllmecıımlı:'n 

laalledllmlf şekli 
YUKARDAN AŞAôJ· 

1. Kendiliı;ınJtn (9). 
ı. Kurum (2). Sallandır (Z ı. 
3. Nida (2). Kafa (5). 
5 Hayhay, emreder nız (9). 
7. Nota(2 1 Denizde kopıiklenen(S) 
8. Bük (2). Korkunca patlayan(2) 
9. Necip olan (9). 

uttihadı Milli yaptı •ı :n hafif ıey lastik aap~ - Kuzum bu ~adar t~~ı ses-
1 
olacalt. ? 

la evlerm camını kırmaktır. Çıt le konuşma. Berum sevgılim... Son mu: ak!' B T .. k • ta ş"ırket"ı 
lenbik agaçlarınm tepelerinden - Sus! Konuşmıyalnn! - Sem sevıyonın: J _m. ~ Ur $ gor 
tramvay bas maklarına kadar - Neden? Onun sesinde hiç ?a~de yaşayamıyacagım. Olme Harik \'e ha vat üzerine sigorta muamelesi 

l .\lek•ın.dre Dümanrn romanında~ 
oıuktebeı 1 

' Filmr:aı~.~!E "i~~!8,~r~tının 
' l:ııuzafı er•\ erı dır. - -, 

Onul!' zdckı .ıer~cml'e &K,amı ı 

!\IAJiK Sİ1\E\i1\SJ 
yenı ve ~ayet caz:.p sıncına vıldııı 

ANNYONDRA 
ile genç ve "'·imli akıor Ail.D}{E 

ROA: ·~ en son r daluı olan 
biııun rema~alceranı cidden mıh · 

zuz edecek olao 

PJHISIN BAKiRESi her yerde tcs düf edilmekte o- şefkat ve rikkat yoktur ..• Hem ıstıy_orum. • b" • h lk . . • 
lan bu .-ocuklann o ıerseri ba-

1
sev saçlarun da daha yatık ta- . Dınle. Nerde oldugumuzu ı- icra e)•leriz. Sigortalan a ıçın müsa1t 

" • l J ' f•'minde takdim rdeceRtir. yattan alacaklan terbiye çoklramalısın .Onun saçları böyle · ıyo: musun. . şeraiti havidir 2 
menfidir. Bu~ların ıçinde pek a- dağınık değildir •. Yanına şanı-! Bıraz 5?.nra t~ç~~'umb~u bır ro- _ 1 1~,.eıen: ( ıımhurlyet ve La ııe-
:r.ı memlekete nafi bir istikbal va· panya aldın mı? la gcleccgız. Kuçu.t ır yan ış- · ~1erkezi 1daresi: Galat.ada Un yon Hanındadı r .,ulılık gazeıeltrinın "filrkinnın 
dcdiyor. Bilm;yorum, böyle başıl - Aldım. . . . . 1 lık.. • 1 \ı·ııı ıı ıı 1 nıı!a)'lllt ~ .. ıı l'lf'" :" :ıı·ı•ııtt• nt"l ı '' ı\ ·• h•· ,u.ellik kır lıçasının ıntihabı için 
boş o,:ocuklarl kim meşguldür. .. -- Otomob!lın ~uzel. Mot<; ı - tJ. ırumdan "' a ,ı.~u ._. 

1
, 1 • r, lrfon: H ·: '~_ıı. - 2M::_ <1111! _ _ __ 1,, tip •tt!l-.ler' ınu •l>•kln•n muh 

Z\ arınk; çar9ımbı ık;Jmı 

MELEK Sinenıasın~a 

Bll,.LI l>OVıı 
Her halde tekrar bu hususa na-

1

' ru sessız. Sem sevtyorum ... G:l- - t. . t. F..or Y b -~ - · i: - ~ :- • 1 te"f safahatı .J 
zarı di ckati celbedcrım. Bunla- her ı - Deli '>lrl..ır;u·m y • ıım. ı c • b • ı · f b r kası tamıratı 
rın kiıcıik yaşta aldıkları ıol .. k -- ]aklin.·· . , -Ilelı OC<'ılım. A ıp ekıyo 1 a 1 a 1 • ~DIŞ TABiRi:: • r;,,

1
;n1c ı. di~ t.I<" tıı 

terbiy si ~cıı lcrce mektep eme - Ncde'1 k.:ş arın çatıluı: Pım. . . . . . •• .. • • " 11 . • ~ İİıı•••ıa•••mmmııo-
ğile izale edilemez. .-. Hülyay;ı rla-mıştrm. Bt- : Gı berle hırlı. te olme ı~ Tııtun ınhısarı umum mu- Halıl Ihsan lsıanbul ixı c 'ıca ı "''n· 

ihtiras 

Ö R Ü 1 rumsın sanıyordum. . . terdı:n. kemeslnden: 
ASMAK p . - Ar.ıma biliyorsun ki... Löyle, otomobılde mil dürlüg"' ündell • lstaabalddBa~ı:r ~akara Sultan Hamamında l•fanı,·e çır· 

Bu ara lakırdısı çıkan şeyler- _Biliyorum.. - Aman dikkat et Filip. Bir • . k alı f1 .. ak ca es 0 şmndı 
50

•
51 

numerolarda ınanifr 
den biri de Karaköye bir asma _ Ben Gilbere aşıknn Filip., karartı var. Cibali fabrikasında yapılacak t~ırat ap .zar_ a ~~ as~: ------------- ıurı parça titıretivle 1..,uştegil ik 0 

köprü yapmaktır. Bu lif bdki _ Kuzum sus. · - Bir araba .. Çarpmamak im ya komılmustur. Taliplerin her gun şartna~eyı gorme uzre J?l~ branbul ıklnci ticaret mahkeme· 2Mıyıs 929 ıarıhinden iııbaren jTSııt 
günün birinde üstünde tevak- _ Gilberi seviyorum. Beni· kansız. Yüz yirmi üzerinde gi- racaatları ve teklifleri ile berabero/o7,Stemmatı muvakkatel~~ alnden; iflhını karar verllen Klrkor Kalpak· 
lruf edilecek bir mevzu olabilir, mustarip ediyor ve.. 'iyoruz .. ı:~en yapaMam. 28 -1 O- 929 pazartesi g~ü saa~ 10,30 a kadar Galatada muba- MQflls Kemal Nui ve lbrıhim çiy•n Efendi •hiren rshabı matla· 
şimdilik bir hayalden ibarettir. _ Seni sevenle alay cdi"or-1 - Ölduml . yaat komısyo.n.::u:.:n::a:.....::te:._v:..:d::ı_e::t::.m=:el_n-::-.=-~--=~--=--------- buna konkordato akdi ıekUflnd0• Y 1 b b h 1 h · J H H ı G k - Zade Lütfi Be~. !ere ılt olup latan· ııı a nız ütün u aya a ZU ıta swı. . ı - ayır. op ... ec;tı . lstanbul ticaret mu dUrlyotlnden: bulunmuş oldu~undan kon kor< 

d ·· d bwda CelAI Bey hanında 42 nume- · k 1 · tir k k oırt ım a goze çarpan ıey fU ur: - Sen.inle alay etmıyoıum. - Kurtulduk! . latanbul Ekmek yapıcılar esnafı cemiyetinin 2.4/10/929 Per- mtiza eres ne lf 1 eım• 
Emanet mahafilı" lıtanbulda ya Ed B t K k k - d 10 rolu odada mahfuz kundura ve şuşon ılıcılılın kı•ıı ,.e kabul edilen ııl•· -. . ıyorswı. ~ gec~ o o- - Kurtulduk. Yüziın, heye- şembe günü Galata Perşe~be :azarı ou .. •o. agın a n~ma- calclılann 4' Te<rinlsanl 9~9 unca pılacak bir aıma köprünün ıeh- ll'!o~ılımde ge~me~ ıst~.d~m .. S_e: candan kızardı:Mesudum, çib- rada kain cemiyet merkezınde ıdare heyetı ıntıhabı yapılacagı a- ve muşambalar veıaire şehri halin ' cı 
rin manzarasını bozacağı kana- ru, ılk defa Gılberın goturdt•,;u kü ö .nedin. lakadarana ilan olunur. yirmi alancı ve yirmi yedinci ıırih- ~=~!~l~~~~==itni~nif~l~rt~d!~:da 
alında olduğundan böyle bir yerlere götüreyim istedim. Hat- !erine milsadlf cumart<"i ve pazar dlrdt 
k.. ·· l ht d 1 afi 1 ı · alııd itibaren bil bızır bulunmalın akıi tık opruye a. ey. ar .ır. na . •· ta biraz evci, sesini deg"iştimıe- gün en saat on ın · ., 

b 1 k 1 k b k 1 ..ı d ı· muımelei kınuniv_ enin ifa kılınaCJe· tan u u çır ın qtırece aı a mi arzu ettin. Yanında Gilberi ya aşıyor. mnzayedo fruhı edllece~.n en tı ıp· 
teY yok mu? ~iz,_ bir ço~ ~r- tahayyül etmek için ... Kabil ol- !erinin yevm ve vakit ve mahalli iltn olunur. 
lerd':. as~a ko~ruler, gorduk. : sa, ayı söndürscm, karanlıkta mezkQrda bızır bulunmılan iltıı 
Kanıız ki bu çqıt ıan at eaerlen kalmamızı talep edeceksin. olunur. 

çirkinleıtirmek t(iyle duraun, - Belki. i"'uTuf•y••A••T·.~··o"u" .. R""'I bilKakilıdıgki~eElleıtinet· ~· . diki b 1 - Gözlerini kapıyor, yamn- - Filip, sana.. ge··e ne 
a man ı tım a d G'Jbe <l' - Konuşma. Bak ~ 

.ı_ bö l b" k"" .. .. d v•l k a ı r var tasavvur e ıyor- .. I SiNEMALAR uc y e ır oprunun egı en guze . .. , , , , , 
sun ••••••••• ..... •••••••••• diıini hatta planını bileyaptır- · Gene yol vereceğim. Hızlana 

maya paraaı yoktur .• Size elim Elin, elimi sıkıyor.. lım. Jaklin, sevgilim, gözlerini Yarın renkli ve nefis bir şekilde çıkıyor. 
bir rakam yazacağım. latanbu- - İyi ya işte. yum hızdan, sürattan mestol! ... 
lun en geni~. en zengin ve en _ Amma hayalen onı.ın eli- l\lutlaka okuyunuz. Çok beyeneceksiniz. 
muntazam ı.elediye dairesi Be- Tercüme eden ~· 1 k t 
yoğludur. Bu dairenin senelik SELAMİ İZZET F ıatı ya nız f> uruş ur. 

en ınühirn haber olarak seçiyonım. 1 
yol ve kaldırım in,aat paraıı ne Çünkü, cüml<II'izin hafız3sıncla sil:rı. 1 kadardır, bilir misiniz? Düşün- meyen acı hak,katlar Llizabet'in su- Yeni çıkan eserler: OSMANLI BANKASJ 
meyin bulamazsınız! Tamam !arımız: ziya.etJe tekr.ı• <drlanmış· ARJ'vJON!: Muharriri, Dr. Yohan % 5 faizli. 1918/1334 tarihH İsti~ 
9000 lira! Yanlıt okumadımz: tır. Yalnız geçen günlerin il'iltisi nes Mcrkel, nakili, c~vat Mcml'.!uh. razı dahili tahvillitının. 1 Teşnnısanı 
Dokuz bin lira, yani nüfus batı- bugilr• gördüğümüz "'cs'ut manza- 1919 1335 ve 1 T-riniaani 1924/ 

il. ·ı CEBİR: Muharriri. Halil Halit. / -~ · h !·' 
Da d 6 k d .. .. ranın tece ısı e tamamen şifabaiış 1340 tarihlerinde vadelerı u ul edıp ıene e urut Ufuyor. • • im v ktll · ili · h · d d" · Y b d • • 1 ded" be 0 uştur. a c aynı m etın zır GARPTA HAYAT. Muharriri, 1Teşrinisani1924 tarihın e tc ıyesı-
ki a. u a~renın ~~e e a ı; ·' lılarr ayni sulara geldikleri x .. r an S 1' S ne başlanan 4 ve 14 numaralı kupon-

!' oldugunu ıoylersem ne dı- ne gibi bir haleti ruhiye besliyorlar- e ım ırrr. . . !arından şimdiye kadar ibraz edi!me-
yeceksiniz ! dı? Bugün ise onla" bam başka UMUMİ TARİH; Mubarrırı, Alı yenlerin ı Teşrinisani 1929 tarıh:nde 

Doktor 
Celal Rasim 

Bahriye ha.~tanesl cildiye 
ı•e ziJhrevlye miltehassısı 

Ben bu rakamları öğrendik- b!r. hi~. i!~ §ehri~izi ziyaret e~tikle- Reşat. Türkiye Hükümeti lehine mururi za-
ten sonra beriki haberleri latife nnı gonıyor v< hız de samımı hc.r- SANAT TARiHİ: Mubarrirı. c. mıma tabi bulunacağı mezkür ta~vi- Cilt, frengi, belsoğukluğu 
•-t·kk d" U metle onları kar§ıhyoruz. Bız c a-

1
• olmak 

.., a ı e ıyorum. · · nutma- sen daima sulh ve sükunu seven bir Bayet, nakleden Vavit. !at hamillerinin ma umu Jzre ve idrar yolu hastalıklannı 

-Kadın: Erkek-

Jlllız ki Emanetin 7 milyon lira milletiz. Hiç b;r vakit kalbin;izde EDEBİYAT: Muharriri, Ali Ca· ilan olunur. en emniyetli usuller ve en 
Lk bütçeıi var. daimi ;,,tikalT', gizli, küflü emel yer- elverı,ıı şartlarla tedavi eder. 

FELEK lcşmeıniştir. Hfümetlerimizin derc~c • nıp. Beyoğlu mal müdürlüğünden: Adres: Beyoğlu, .\!is sokak 
~u.~~;---::--:-:--..:..::;::::.::,~ si tabii h;.klarımız.n tamn:oasile mii MEK.1:EP H_ IFZIS. SIHASI: mu- Müza~cde müddeti ıs teşrini evel .kllplf·ıer mu·· eablll" ı 1 C 1 1 Abd ' :\o 11 telefon lleyoğlu ~ 30 h« o ti tevazindir. Elizabet gemfaile ge'cn · ıarrırı e a '· ~ı!J tar\hinde hitam bulan ~işhanede 

İngılı'z Fı"loSUilUil lı;gi~izl~'. .;"";,'!e~~t~mizd~ı ~mitlni-ı htırnbul Mahkemei Asliyesi lkin-1 ;m<kycmez mahallesinde iskender gün >lAt !!·;o 14-20 
~~ ev Hın kek ır ~ tıram tde. akrş~an ci Tic.ıret Da;rc•!n:fon: Mukaddema caddcstnde ~' numaralı hane 20 teş· Li&eler ır.übayaat komisyonundan: 

r. a ımı ... a !i\1n1 ıye aı. a.:- ıflasına karrır verl!""11 S<tnasaryan ha- .. ziyareti değişmemiş olan ~uşür.cckr artık za- nında c•rici Edirneli Hacı Mehmet rinievel 929 tı.-ihinden ıtıbaren_ ye~~ Kadıköy crl<ek oı:ta mektebinde ya 
23 üncii h .. .. __ .... ıl_~lmuştur. Bız 1<teriz ki lıiıtiın İn- Şerif efendinin mas:>s:na alacakla!"!nı mi ihaleai bir hafta talık edıldıgı ptı'.ıl.acak olan .tamırat ı.? :. 11 • 929 

Gala .af~nın 3 unculugunu g~l~zlcr ve hatta henüz Tıirkün ka- kaydeden bilciımle esbabı matlu~un cihetle bıı miıddet zarfında zuhur e· tarihin_e mu~a_dif pazar gun~ saat on
&- laaanı7 ~nden 960 Raırıp B. bılıyct: ve kudretini takdirde şüphe alacaklaruu tasdik ettirmeleri zmmın d k 1. 1 . B yog'lu mal mü- altıda ihaleaı ıcra kılınmak üzre kapa· 
- otJ. au -~ ıuı.-. .. 1 1 k . . . . ece ta ıp erın c lı arf . ı·ı .. k a L...n 1 

.., .T- uur. . gost(:rcn er mcm e etımızc ufak bır da bütün aencdat ve vtsaıklerini müs .. ~ .. .
1 

t k . . z uıu ı e muna aaay av u -
Muhterem ga~etenizde bu halt.. ziyaret zahmetinde bulunsunlar. Biz tahsih<:n 30 Teşrinievel 929 Çarşaın· dur!ugunde muteşekkı sa ış . o~ıs- muıtur. Taliplerinin ke§ifnameyi gör· 

ncşredılen. h~vadıa araeında İngiliz milli hörmcti bilenlere dalına dost ha günü saat 15 de mahkemeden if- yonuna müracaat eylemelerı ılan mek ve tafsilat almak üzre komiayo-
IJıarp emısının Istanbulu zi aretini ve misafir erveriz. ıas odasına elmcleri ilcin olunur. olunur. numuza müracaatJarı . -·- ---

Tepebaşı tlyıt· 

ŞEHREMANETi Te~~~~atlyı· 

1 ~ ~~o;~~d:aaı h;I, 
ili ;ıo da yalnız 

1 1 

muallimlerle 
talebelere 

l(umarbaz: 
fili • 5 perde . 

Cuma günlen 

llllllll ~;gn~a, s~:: 
cumarteıi ak· 

şımlan için fiıtlırda tenzllAt yı-

pılınışıır. .. 
Bu akşam Frah sinemada 

Komik Cevdet Bey Gronberg bale 
hey'eti aynca 8innemıda : bir sine
rn.1 ~ampl)·onu, 

rıBelı;o.~ ııkluğu frenği 
1 olıuıtar11 aazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son uıullle kıt'i 

olarak eaki ve )'tni belsogukluğu, 
frengi, idrar darlığı. bel pvıekllgi 
ve mesane ve bllctlm le lııdın n· 
ıuızlıklan ıedıvi olunur. Beyotlıı 

Tokat'Jyın yanında melatp solıü 

No ;;s Tel: il. O. 3152 

latonbul lklnd ılcarcı ntahk•ıııt" 
ıinden: 

Sulİın Hamamında Atır efendi 
caddesinde Manifatura tlcarcti11•· 
müşıağtl iken mahkem•ce IOA>1 .. 

karar verllmiı olan müflis Karıı1k 
•(ip· Arslanyan masa~ı muıme!Aun 

yon • ı kalbine karar vtrilınif ol• 
dutundan mukaddema alıcaklan ııı•· 
sıc• kayt ve kabul edilmı, olan 3~· 
cıklıların • Cnyon • sendikleriıııP 
inrihahı için tayin olunan a-Oı ıoı92'1 
tarihine müsadif çarfamba günü P 
14 de ikinci dcaret mablı:emt~inJıl 
iflis odasında haıır bulnnmılan lil" 
zumu ilin olunu'f. .-

Devredllecek lhttr• 
berall 

"Alkol Edli bllt mayi Iıı1ııı4' 
mahıu~ ameliye. hıklıında vn.,,_ 
aene mnddetle Sanayi mtidirlye:; 
den 24 ıetrinievıl 927 tarih ve 
nümero ııhnndı bir ihtira berııı ~· 
tlhsal kılınmışıır. Bu kere me_., 

.ıo· berıt furuht ve yı icarı verlleceı· 
den işrirasına ve ya isticınn• ıs: 
olan zevatın lsıanhulda Yeni Pos:.
arkasında Aşır Erendi küıüpıı. 2t 
sokağındı Türlılye lianmdı 18 • 
numeroda mukim \ekili lsıok Jo:ftll'" 

JııPO• diye mürıcaat eylemeleti ilin o:....----

Dok f Or A. k~riel 
EIMtlıtı nıMlmeıeriyıe be~ ~ 
...... ..-. llll•ilolUdar, bel~ 
.. dit .. flTeııııtYI aRrısıı lednt -· 

ICarUOydc; :lılre~i fırını sırıısıııdl ,._ 

rt postu gibi param parç;~~lil--~s~nda yapılacak -~ekbi;. şe;-· Olur şey değil! Bu tabansız dide veziri Tevfik paşa hazret- İki direkle bir yağlı ip bil~ 
miş ve her lokması bir müstem verdır: lığa sebep ne? Bu Efendilere leri»nin ele yumuşak gelen sa- az gelir. Size bunu bile ya ö' 

---------
"!tAllliyet,, i11 tdebl te/rllulıu :69 ~---

AŞK G ON Eşi• like tazısının pençesine düşmüş Hayret! Türk milleti kendisine böyle he kalım ~ özlediniz?. Mustafa yan ve millet kürsüsünde ~-
ken bu adam çıktı: Hayret edilmeıse bu adamla zeyanlarda bulunsun, yan yol Kemalın avuç dolduran ve par- veren rejimin ayaklarına ~ 

- Hişt durun bakalım... ra kızmak lazım. nelerine? Bu da milletini bıraksın .. Diye mi maklara oyuncak olan beyaz, nm ve af isteyin. Yer yÜJi 91 
Dedi. İki İnönü .. Bir sakarya deli saçmalarına mı, kıs'.' ~örüş vekalet verdi? İstedikleri ne? piı:ı;ı<ın _Yakışın bir sa~alı yok bundan daha büyük ve dah8 .~ıet 

Etem izzet yaptı. Ermenistan, Kürdüstan !erine mi? Bizim baş h~kimın ku Yarım bir sulh mu? d~gil mı? .. Bıyıkları btl~. ele g~I bir müsamaha gösteren ~1 
, r 

Puntos kıralhğı, Çerkezistan .. '. !ağı deliktir. Gec;en gun o anla Milli misakın, çizdiği hu- mıyor, dokunuldumu yuz den- tarihe geçmemiştir. Haydı ~:r 
Diye ayaklanan sürüleri sindir ttı. Millet meclisinde çok heye dutlardan feragat mi' Ne han- !eri birden bire geriliyor, okşa- kılın ve af dilenin. Milletler ıı· 

başına geçmiş, her gün bir az daimin yandığını hissediyorwn! Bi di, _Hilafet ~r?ulanm, hıyaneti, canlı ve gürültülü bi~ topla.~m~ gisi ?. Hayır Efendil~r, 'hayır na okşana şımartıp tepeye çı- nma girenleri ve arkad~ ~bil 
lia büyi,iyen ve bir roman gibi lmiyorum, Şairler, Edipler bu- şenatcıları, ıtılafcıları yendi ve olmuş. Trabzon mebusu Şukru biz tam sulh iıtiyoruz, biz efen kanmıyor değil mi? Davanız ranlan af eunezler. Biz ııiSC 
i!blmlaşan defterine günün his ,:.l .1asıl anlatırlar? son kurtuluş zaferi için düşman Beyle bir kısım ~oc~ları e~raf~- di millet olmak istiyoruz. Muıı- bu mu?.. lutfu da gösterdik .. 
<re heyecanlarım kaydediyordu. Onun geleceğine öyle sevin- karşısında cephe aldı. Bir tek na toplayan ve ikincı grup ısını- tafa Kemalizmin bir cephesi de Hiddetiniz, şiddetiniz, küp- ıııi· 

· • · · · • · · dim ki. Belki de şimdi gelmiş, emir neferile başladığı Mustafa ni alan bir zümre Mustafa Kema vahdet, vuzuh, isabet, azını ve ltre binişiniz hep bwıwı için Baş kumandan anlaşıl~J1 ,,ı;. 
Biz hamrayı anlatamayız. O- Çay kararkahındadır. Onun gel- Kemal ordusu bu gün ordular le muhalifet etmişler, ordunun şiddet ifade eder. Birliğimizi bo mi? .. İki günlük ömrünüzü fıoş tün cepheyi gö~d~~- geÇıre pıi· 

n_w;ı heye~an ve h_ayat harF'tetle- mesinde çok şey var ve ... Dok- oldu, üç yüz bin silahlıyı cephe zayıf ~lduğwıu .s.~l~u ~abuk. yap zacak, az~imizi kıracak, duyu- geçırme~, şrm!'~k geçirmek, te ordunwı kuvvetıru olçece~· Jı.'" 
nnı kendı. deften.ıı~en daha vu- tora söylediğim gibi: boyuna yaydı. Gece gündüz de mak .. 1~~~ geldıg~nı soyle~;şler şumuzdakı vuzuh ve isabetin ~de ~eç~ek ~çın _demek bü- şündüm de hiç hesapsız .. b1.'ııcll• 
zuhl~ :akip edebıhr, onun. ~~ip - Bu geliş boş bir geliş de- bu üçyüz bin kişilik ordunun mü v~ g~rultuler etmışler.Tabıı hep canlılığını boşa çıkaracak ne tun, bir mılletin sıze erdiği reketi yok. Gayet iyi duşu tıi~ 
'ft hı8:6ıne daha yakın olabılınz. ğil! dafaa ve taarruz hazırlıklarım sı agzının payını almış ~e ·· Mu var ki yarım bir sulhe: rey e hıyanete kalkıyor, oyun inceden in~eye h_esap ede~; 81,ıı O sahifelerden okuyalım· · · .. Sakarya~an beri asker siper gördürüyor, bütün eksikleri s~afa K:mal~n. tunç ~esı her v~ . -. Peki.... bozanlık ediyorsunuz. Hasan ~alsa vermıyen bır .a~an_ı:~ce ill' 

2 Haziran 1922 ••• ıçınde beklıyo~ .. ~wıun ordunun giderecek bir tutam güdüyor. kit ~l~ugu _g!bı. m~clıs. kubb~s~ dıyelım? Ne var? .. Yoksa cam- bana: gı bazı şeyler b«;lkt ı_lk 0 eııYJC' 
- Mustafa Kemal. kuvvetl~nmesı ıçın olduğunu gö Gelgelelim muhalifetleri hiç hi nın ıçınde ılahı bır nagme gıbı nız mı sıkıldı?. Dikmen bağla- - Orduda kıt'asından kaçan sana tuh~f, akla g~Lir .. ?.nayot· 
Bu isim ağza alındı mı ben renler bıle gene: sapta olmayan bir kısım Beye- çmlamış: rından çabucacık osandınız mı? kurşuna dizilir.... yapılan bır şey gıbı goru •P tc 

kendimi kaybediyorum. Sanki - Bekle .. Bekle ne olacak? .. fendiler şimdi tutturmuşlar: - Efendiler Türk milleti mu Göğsünüz ve gönlünüz ada çam dedi. Siz ki bütün bir milletin Fakat, aradan zaman g~ baS· 
başnndan aşa bir kazan kaynar Demeye dillerini vardırıyor- - Ordu beklemekten usandı. tlaka istediği ve özlediği sulha !arım, Tarabya korulannı, Pera cephe aldıfı safta bozgun çıka- neti~eler alınmaya ve ;setr.sııı>: 
"IU dökülüyor, ben Ürpererek ke !ar! Ne yapacaksak yapalun!... nail olacaktır. Bunun aksi düşü palas salonlarını mı arıyor?. np taban kaldırmak istiyorsu- medilmeye başladı mı; tli > 
ndimden geçiyor, bütün etleri- Tuhaf şey •. Memleket bir ku- Demeye. Böyle düşüniifler ka nülemez! Yolı:18 «Makamı hilafetin umur nuz. Acaba bunun ceza111 nedir? (Bıtrrıt 
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0doı cidd · ··ı k ·r b" d' d B" k d ı k" fay en mu e essı ır ış suyu ur. ır aç am a ı-

di~ e.ı eder. Bu sebeple çok idareli olao Odol pel{ ucaz bir 
Suyudur • 

Her .yerde satılır 

·~~ Leylive 

istiklal 
nehari~ 

l'arn devrelidlr. BUtUn 
lisesi 

sınıfları mevcuttur. 
. Talebe kavduu devam olunmaktadır. Her giln mür.cut 

l~~~e~a,ında polls merkezi arkasında. 
..... ~ Telefon lst. 2534 ~ 

Pa~ü.nı Pudra. 

t\'lflSK Ruj 
VE. 

CÜZELlİK KRfMt 

~~~ 
Başlıca tıcarethanelerd 3 satılır. 

"Ar ···J f .(VluJ e . 
Bugiin bir Erskin Six sahibi olmalı. i
çin elinizde fevkalade bir fırsat vnr
clır. Cünkü fiallarında vücuda getirdi· 
j(i ıeôzital hakikl · bir rekor teşkil et
mektedir. Cünkiı bu fıat ile cin!t bir 
arabanın İüksünü, güzelliğini. ~ ki
barlığıııı temin etmiştır. Çünkd ver
diğiniz paran tekabül edecek bir ara
baya malik· olacaksınız. 
Studebaker tarafından imal edilmiş, 
ve onun imalatının şöhret ve kıyme
tini taşıyan bir arabaya malik olmak 
için bu sizin için yeni bir fırsattır. 
Bir Studebaker acentasından bunu 
tahkik ediniz. 

C •• A. S.ker Ltd •. Porta tutuıu 468, ı.tmıbal. 
Frah~Ui M•inetti. lımir mıatıkatı aceatuJ· Halim ap Ça1"fuı 42.faa:air 
Or T •llt Şahin, ı6t. Gaa:i P ... caddeıi. Buna 
1
t•k liı.:arcthaaeı' Mende& l.tya ve CeW EtbeQI. A.daaa 
lort Mu.ıtara ve Atabdumlan. SemıuD 

~RSKINE 
h"BHlER 

.2,ört valsli defimıen 
~odel·MAE./ -
~ö ~~ · wt. •• 

>' • defı .... 61111.., 
I ...... !",_ 

ı.c.ı • .ı. .. ...._ 
... k'"•dw 

81ilıler Biraderler 
Jet .. bul-Gal•t• · ~ 
8-J•lı: Twırtd Ha.tı No n.a 7 

MiLLiYET SALI 22 fEŞRINlF.VEL 1929 

leyriselain 
Merkez Acenıuı; Galata köpr J 

başında, Beyoğlu 2362 Şuh' 
ıcentesı: Mahmudiye Hını alntda 
lstanbul 2740 

lf'alık sör' at pustuı 
(Mersln)vapuru 22 teşrinievvel 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
döniişte mezkQr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Celibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınm37.. 

Tra~zon itinci postası 
( lZ\ılR ] vapuru 24 Teş· 

riniev,·el perşembe günü akşamı 
Calata rıht ı mından hareketle 
Zonguldak lnebolu Siııop 

S&msun Ünye Fatsa Ordu 
Cireson Trabzon Rizeye gide
cek ve Of Trabzon Polathane 
Cireson Ordu ~·atsa Samsun 

1 Sinop lnebolııva uğrayarak 
;:cleccktir. 

lUuntazam Bartın Postası 

E ·· d N Vapuru23 rcumen ur teşrinievel 
Çaı·şaınl>agünü Sirkeci 

rıhtımından 

hareketle Ereğli, Zonguldak, Bar
tın, Amasra, Kuruca şile Cideye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tnfsil~t için ı ·:ınin önü 

Rıhtım han \! numaraya muracaat 
Telefon: 2684 

• YELKENCi ~ 
Kara deniz lüks ve sür'I posla~ 

VATAN 
VUPURU 

2~~:~i·çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dak lnebolu, Semsun, Ordu 

Circson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsilit için Sirkecide yelken
e! hanında kain acentasına mü-. 
racaat Tel. lstanbul l 5 1 5 

'ıJUYt;E LEVAı\T Ll.\lYE 
Hambnrg. Brem, Anver3, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara.. 
~ında azimet ve avdet munta~ 

zam posla~ı: IJambıırg, Brem 
Sıetin, Anvers ve Hoterdam, 
dan limanımıza mııYa~eleti 
beklenen Yaporlar ; 

Galilea vapuru limanımızda 

GERNIS • 26 ı~rinevele doğru 
SAMOS • 21 • • 
KRETA • 30 • • 

Burgaz, V &rfll, Köstence, Kalas 
ve Ibrail için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
GERNlS vapuru 26·27 teşrinle· 

velde tahmilde 
SAMOS vapuru 27-30 teşrinie

velde tahmllde ----Hamburg, Brem. Anvers, Roterdam 
ve Dançig için yakında limanımız

dan ho.reket edecek vapurlar: 
OSTSE vapuru 23-24 teşrinievelde . . 
uhmllde 

Andros vopuru 1-3 T.sanide tohmilde 
Gernis ,, 7-8 " " 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakimyan 1 Ianında kAin 

umumt acenteliğine müracaat 
1 Telefon: Beyoğlu 641 -674 1 .. , .............. ... 

lLAN 
% 5 faizli, 1918 / 1334 tarihli 

1,tikruı dahili tahvilab hamillerine 
Tegrinisani 1929 vadeli ve 24 nu

ınarah kupon bedelinin, 1 Tetrinisa
ni 1929 tarihinden itibaren Osmanlı 
Bankasının Galata ve Ankara idare
leri gişelerinde ve Vililyet merakizin 
de bulunan bilumum şubelerinde te
diyesine mübaşeret edileceği mezkür 
tahvilat hamillerine ilan olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli be
her tahvil kuponuna mukabil evrakı 
nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olu
nacaktir. 

Kuponların numara borduroları i
le birlikte ibraz ve teslimi üzerine O•
manlı Bankası tarafından hamilleri
ne, berayi tediye bet giln sonra geti
rilmesi mü ktazi bir makbuz verile
r ektir 

w 

YAGI 
Gayet ltt7c! tu"r ' ıc ~~~hı 

0

-j: lir. k ilo. 
luk fl~c I'"" ) ~rı~ı ı- .ı., ıuı.: ş i; e 
60 kuruştur. llA:.AN l:ClA D~.PO

SU t <> ptar.cı•ura bC) ı: k ıen zi :e ı. 

.. 
Emniyet sao~ııı ınü~ürlülün~eu: 

ikraz No, 

13295 
:\lcrhunarın Clll:<l ve ıH.:\·j B ·c·ı ,ı J 1 .; r:i 

1 Pırlantalı akar pandantif 1 çift pırlanta teklaş 
küpe Kemal B. 
1 Roza pandantif 1 roza gül yüzük bir roza ~.ğ ~~f 

raz No. 

9858 
9882 
S924 

9930 
9939 

9949 

10122 
10182 

10196 

10214 
10230 
10368 

10373 

10441 
10446 
10526 

10597 
10632 
10638 

10704 
10718 
10819 
10856 

10857 
10888 
10939 
11104 

11127 
11128 

11295 
11332 
11360 
11391 
11398 
11416 
11454 
11460 
11470 
11488 
11492 
11541 

11621 

11653 
11737 

11743 

11745 

11746 
11775 
11784 

11802 

11820 
11862 

11913 
11988 

11991 
11998 

12014 
12015 
12029 
12039 
12045 

12072 
12095 
12125 
12179 
12185 
12477 
12663 
12819 
12911 

12912 

12979 

13088 

13090 
13148 

13173 
13185 
13200 
13219 
13249 
13257 
13267 

Mcrhunaıın cins ve nevi Borçlunun ismi 
1 pırlanta tektaı yüzük Meliha H. 

1 Gümüş gemi Ayte H. 
1 Pırlanta madalyon bir altın çalar saat bir altın saat 

bir elmaslı bilezik saati bir pırlantalı yüzük bir çift 
altın bilezik bir prrlantah kıravat iğnesi bir elmaslı 
kalem Fatma Müzeyyen H. 

1 Çift roza küpe Süley~an B. 
1 Roza sinek iğne Fatma Samıye H. 

1 Pırlantalı pe.nantif bir roza tektat yüzük biı pır
lantalı yüzük bir roza yüzük bir roza bir kolu elmas 
lı yüzük bir altın saat altın bilezikMehmetNiyaziB. 

2 Altın saat Hatice Sabiha H. 
1 Roza kut iğne bir roza yazı İğne bir altın tabaka 
altı adet bir liralık on iki adet lira çeyreği üç yüz O· 

tuz beş dirhem gümüt F atına H. 
1 Roza yüzük 1 pırlanta krravat iğnesi bir altın saat 

maa köstek bir altın bilezik saati F ahrettin B. 
Bir roza gerdanlık Fatma Kan_ıer H. 
1 Çift karavana küpe bir altın saat Bebıce H. 
1 Roza tektaı yüzük bir roza yüzük bir altın saat 

Ihsan B. 
1 Çift pırlantalı küpe dört buçuk mıskal inci 

Emine Mevhibe H. 
1 Altın saat maa köstek 7 dirhem Hamdi B. 
1 Çift roza çenber küpe Süleyman Sırrı B. 
7 Miskal inci Fuat B. 

3 Altın saat iki altın köstek 72 dirhem Meyer Ef. 
2 Gümüş ecnebi nişanı Hatice Belkis H. 
1 Pırlantalı akar pantantif Fatma H. 
2Buçukluk bir zinet altın maa altın kolyeHilmiyeH 

1 Roza tektaş yüzük Hatice H. 
1 Çift pırlanta gül küpe 1 pırlantalı yüzük MeyerEf. 
1 Çift roza küpe bir pırlanta lokum yüzük 1 ro~a gül 
yüzük 1 roza tektaş yüzük Fatma Zabıde H. 
1 Roza agraf Kemal B. 
1 Pırlantalı pandantif Ali Muammer B. 
1 Altın lonjin saati 1 çift roza yürek küpe Fatma H. 
1 Roza pandantif 1 çift roza küpe 1 yüzük marka 
1 roza yüzük 1 altın saat 1 altın hurda kolye 1 altın 
bilezik Emine H. 
1 Çift pırlanta küpe İsmail H~ B. 
1 Roza kol düğmesi takımı (Altı parça) hır altın 
kordon 19,5 dirhem Fatma İffet H. 
Bir rozi tektaş yüzük Şahser H. 
1 Roza tektaf yüzük bir altın bilezik Şerife HavvaH. 
1 Roza tektaı yüzük Hatice Medih~ H. 
1 Roza iğne ortası bir roza şal iğnesi Sadı B. 
1 Pırlantalı yüzük Halet H. 
1 Çift roza küpe Zkiye H. 
1 Roza bilezik Kamer H. 
1 Pırlantalı yüzük Rıfkiye H. 
1 Pırlanta bilezik Mustafa Nihat B. 
14 miskal inci Ahmet B. 
1 Altın bilezik Ziya B. 
1 Roza maşallah 1 roza gül yüzük bir altın kordon 
1 Altın sikke 1 altın yüzük üç altın saat Bedia H. 

1 Elmaslı saat 1 altın kordon 22 dirhem 1 iki bçuk· 
luk 1 bir liralık zinet altım Şevket H. 

1 Altın saat maa köstek Mustafa Hamdi B. 
1 Çift roza küpe bir roza dal iğne 1 roza tektat yü
zük Ahmet Kemal .B 
1 Çift roza küpe 2 roza yüzük 2 roza kıravat iğnesi 
1 roza bilezik (parçası kağıda sarılı) 2 altın saat 1 
altın köstek 13,5 dirhem 4 miskal inci Emine EdaH. 
1 Roza pandantif 1 roza yüzük 1 zümrüt yüzük 

580 dirhem gümüş 
1 Altın saat 
1 Roza markiz yüzük 1 

Seniha H. 
Feride H. 
Şehver H. 

altın sikke 5 gümüt katık 
M.m Araksı 

Yirmi miskal inci 1 çift roza küpe 1 roza yüzük 
Salih Zeki B. 

1 Pırlanta şatlen Leman H. 
1 Roza yüzük Ali Haydar B. 

1 Prrlanta kabak çiçegi iğne Numan Tahir B. 
1 Altın bilezik 6,5 diı·hem LD.tfiye H. 

1 Çift roza küpe Fikriye H. 
2 Roza yüzük 1 altın hurda köstek 1 altın halka 1 
altın hurda bilezik 4,5 dirhem Saniye H. 
1 Roza yüzük Behice H. 
1 Roza tek küpe Makbule Gülsüm H. 
1 Çift pırlantalı kol düğmesi Rıza B. 
1 Roza yüzük Behire H. 
1 Pırl~talı gerdanlık altı m~sk~l ~nci.J çih pırlan
talı kiıpe tektaı 1 pırlantalı ıncı bılezılc: 1 pırlanta 
yüzük 2 albn saat 2 altın köstek F emye H. 
1 l miskal inci Müzeyyen H. 
1 Çih incili küpe 1 roza yüzük Saniye H. 
1 Roza boroı (1 püskülü noksan) Nigar H. 
2 pırlantab kıravat iğneai 8 altın bilezik Mustafa B. 
1 Pırlantalı pandantif Hırant Muratyan Ef. 
1 incili ortası pırlantalı bilezik Maide H. 
1 Pırlantalı arma iğne (bir tat noksan) -Fahri B. 
1 Çih küpe Suat H. 
1 Pırlanta akar pandantif iki pırlanta bilezik 1 çift 
pırlanta tektaı küpe iki pırlantalı yüzük EfdalettinB. 

1 Roza hurda kutlu iğne (1 tqı nokaan) üç roza 

13340 

13359 
13435 
13479 
13497 
13528 

13568 
13598 
13624 
13637 
13649 
13651 
13661 
13713 

13723 

13723 
13727 

13797 

13799 
13835 

13841 
13847 

13858 
13933 

13954 
13979 
13987 
13989 

13996 
14025 
14045 

14049 

14129 
14135 

14139 
14171 

14174 
14214 
14295 

14312 
14331 

14372 
14411 

14419 

14429 
14430 

14437 
14443 
14447 

14479 
14486 

14510 

14511 
14513 

14522 
14528 
14549 
14554 
14565 
14594 
14614 

Ayş ~ H. 
1 Pırlantalı pandantif altı İncili Z'!lua H. 
1 Altın kol saati Muzaffer B. 
1 Roza yaprak iğne (1 tat noksan) Necip B. 
3 Pırlantalı yüzük (2 tqı yok) Ülviye H. 
1 Çift pırlantalı küpe Hatice Fitnat H. 
1 Altın kol saati Ali Haydar B. 

1 Pırlantalı pandantif Halide Refia H. 
iki roza madalyon 1 pırla'!tab yüzük Seniha H. 
l~ap~~ık ~& 
lÇift pırlantalı küpe lpüskülü kiğıda sarılı FatmaH. 
İki roza yüzük Emine Seniha H. 
1 İncili nllZarlık Fatma Ihsan H. 
1 Çift roza küpe 1 elmaslı saat J altın hurda şadlen 

Ratibe H. 
1 Gök yakut yüzük 1 elmulı saat bir altın mercanlı 

köstek üç altın sikke Cenap H. 
1 Çift altın mineli zarf Hatice Şeref H. 
1 Çift pırlantalı küpe 1 karavana yüzük 1 roza yü. 
zük (iki taıı yok) Selma H. 

1 Çift roza gül küpe bir altrn İğne bir gümüş tab:ıka 
Fat111a H. 

1 Roza yarım gerdanlık Mehmet B. 
1 Roza hurda bilezik Emine Ruhiye H. 

1 Altın kol saati bir altın yüzük Refia H. 
iki altın saat iki altın köstek Abdullah B. 
Bir pırlantalı dal iğne Halit B. 
1 Roza kıravat iğnesi M"'hmet Cemil B. 

1 Prrlantalı yüzük Didar H. 
1 Roza gül yüzük (bir tat yok) Nigar H. 
1 Çift roza küpe bir altın saat Emine Ruhsar H. 
1 Altın mineli saat (minesi bozuk) Abdullah Ma· 
bir B. 

1 Çift roza küpe Nikogos Ef. 
2 Altın saat Feride H. 
1 Çift roza küpe iki roza yüzük bir taşı yok bir 
elmaslı saat altı taır noksan bir altın yüzük 

Hatice Kevser H. 
1 Altın bilezik saat bir pırlantalı agraf bir çift pır· 
lantalı koldüğmesi bir gök yakut yüzük 

Ahmet Ihsan B. 
1 Roza incili ağraf (bir taıı yok) Ayşe H. 

1 Pırlantalı yüzük (ortası sırça) 1 roza incili kıra. 
vat iğnesi Mustafa Naci B . 

1 Roza pandantif Mehmet Suphi B. 
1 Pırlanta yüzük Ülviye H. 

1 liralık zinet altını 85 dirhem gümüş Saniye H. 
1 Altın saat Hacer H. 
2Altm saat2altm köstek 13,5 irbem ZaMr YuıufEf 

22 Miskal inci Mehmet C'!malettin B. 
1 Çift roza küpe 1 prrlantalı maıallah 1 altın saat 
1 elmaslı tabaka üç altın köstek 56,5 dirhem 

Musa Kizmı B. 
Sekiz misaka! inci Süleyman Cafer B. 
Bir çift pırlanta küpe bir lafı kağıda sanlı 

Ahsen Kemal B . 
Bir altrn saat bir altın köstek bir altın sikke bir al-
tın çanta 25,5 dirhem Mustafa Nuri B. 

Bir incili kolyP. 2,5 dirhem Safiye H. 
Bir roza yüzük üç roza iğne iki çift altın küpe iiç 
altın yüzük 940 dirhem gümüt Nebiye H. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük Emine H. 
Bir roza yüzük ortası yakut(dört tatı yok) Rifat B. 
Bir çift pırlanta ııül küpe bir pırlanta tektaş yüzük 

Nuriye H. 
Bir pırlantalı madalyon ortası çerçeve Ayşe SıdıkaH 
Üç gümüş halka bir altm yüzük bir çift altın küpe 

Refet B. 
Bir pırlanta nal laravat iğnesi bir altın saat 

Mustafa Nuri B. 
Bir altın saat Mustafa Nihat B. 
Bir çift roza küpe bir roza iğne bir roza yüzük 

Hatice Necibe H. 
Bir altın kordon 14,5 dirhem Ayte Lutfiye H. 
Bir çift pırlanta tekt•t yüzük Efdalettin B. 
Bir roza gerdanlık Kamer H. 
Bir altın madalyon 220 dirhem gümüt Osman B. 
Bir pırlantalı yüzük Jak Ef. 
Bir roza tektat yüzük Mehmet Muammer B. 
Sekiz adet altın sikke bir altın top madalyon bir 
altın bilezik saatı bir altın hurda madalyon bir albn 
küpe bir altın yüzük bir glimiit ayna Nebihe H. 

14626 7 Dirhem inci Racih 8, 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mkabilin.." 

de Emniyet sandığından istikraz eylemit oldukları mebaliği va
deainde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbar· 
name tebliğ ediliği halde gene tesviyei deyn eylememiı oldukta 
rından ecnası yukarda gösterilen merbunattan deyne kifayet 
edecek miktarı Sandık satıt imirl ile İcra memuru huzurile 24 
teşrinievel 929 perşembe ve 26 tetrini eve! 929 cumartesi gün
leri saat 10 dan 16 ya kadar Sandık saht imirliğindeki camekan
da tethir ve 28 teşrinievel 929 pazartesi günü saat 14 te Şehre
maneti sandal bedestanında müzayede ile satıl.cağından talip 
olanların teşhir günleri Sandık sah§ amirliğine ve satış günü 
mahalli müzayedeye ve tediyei deyn veya etcdidi muamele et
mek isteyen medyunlann hitamı müzayededen eve! sandık ida

düğme bir roza tektq laravat iğnesi 1 pırlantalı zi- ------------:--:-------------

net altını Nurettin Hüsnü B. Daru·ı1ıiuun eınanefinden 

resine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

1 Çift pırlanta küpe ortalan çerçeve 1 pırlantah IU il U : 
yüzük 1 laf onluan Arif B. 
1 Roza yazı iğne iki çift roza küpe iki roza yüzük 

iki altın saat bir altın kordon bir altın fiyango iki 
altın kol düğmesi takımı üç altın sikke Seher H. 
iki altın madalyon Ayte Medih• H. 
1 Pırlanta tektat yüzük bir çift pırlantalı küpe bir 
pırlantalı yüzük Supbi B. 
17 Mismal inci Avni B. 
1 Pırlantalı yüzük bir roza yüzük Fatma Şahzer H. 
1 Altın saat Mehmet B. 
1 Çift pırlanta küpe Hallaçyan Ef . 
1 Altın saat maa köstek Nuriye H. 
1 Altın kordon 49 dirh- Hayriye H. 
1 Çift pırlantab küpe (bir tat noksan) lpırlantah 
yüzük Ayıe H. 

ı - Romadzma ha.stalıitile mütevaggil tabiplerinden doktor 
mösyö (LadislasŞimlt) tarafından 22! !0 '929 salı günü s.ıat 15 te 
Haydarpaşada tıp laktil•c'!lindc ( Romatlzmr.) ya, 

2 - - Ve 24110/929 perşenbe günü slıat 15 te Bcyazıtt~ mcr 
kezi bınada (Mülga 1 larblye Nezareti binası) 1 numaralı dersanede 
(Romatizmanın tedavisi ) n~ dair iki konferans verlleccktir. 

L'mum Eubbanın teşrifleri. 

ESKiŞEHiR ÇlrÇl B.~NKASI 1\IÜDÜRLÜC(.'~EN : 
928 sene~i bltonço~lte bankanın vaziyet! umumiyesi nin tetkiki lüzumuna 

binaen ticaret kanununun madde! mahsusası ahkümına tevfikan fevkallde 
içtima ıktolunocı~ındın 9 teşrlni-.ni 929 cumartesi günü bilumum hisse· 
darının E<klşehlrde kAin bankanın merkezinde saat I 4 de hazır bulun malın 
tltn olunur. 
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1 
nremlni ,'t\uhlddia B. heyeti fenniye mlldllrll ile beraber Tak

lm'de yapılmakta otan meydanın te8vlyel tullreblyesi 
tetkik etmektedir. -· KELEPİR! 

\ anıJ..ornndc kArgır iki apartıman daire ıle bir kılçuk haneyi 
ve a~ nca altında büyük odalan havi fabrika ve depo ittihazına 
elvir·ş· t r m h;ı,.ı ve ana mutta-ı! bir nntrepo ve eşcan müs
'111rcvı ha' i buyuk bir bahçe ile da~ mahalinl ve alafıranga 

hamam: kArgir su depoları ve su tc~ısatı \ e avrıca ~ç dört ma· 
sura maılczizi 1<ayı -ane, telefon 'e mukemmel .'ağlam rıhtımı 

bulunan rnz bın lira kıymetinde buyuk bir . ahilbane 
!ıraya sa:ılıkıır 

KagirsatılıkArdiye 
ısa, çekarıda piyasa yerinde gayet metin ,.e mtlkemmel bir ardiye 

gayet ucuz satılıktır. 

Satılık mükemmel otomobil 
ve deniz motörü 

Hayvan sergisi bu cuma gDnQ Vali vekili Muhiddin B. tarafından açı!acaktır. 
Sergiye beyvanlann kaydu kebulllne beşlanmışıır. 

VEFA ••••••• KJS ve SOBA ••••~ff 
ı... fft TORTUE' Mektepler, oteller, ben-
.. B kt ..• keler ufak ve bllyllk 

ozası çı 1 daireler ve hanelerde 

fSehremaneti ilanları 1 
Beyoğlu daireainden: Beyoğlu ve 

Kasıaıpaşa Z. B. merkezince iki keçi 
bulunmuştur. Sahipleri bir hafta zar
fında müracaat etmezse satılacaktır. 

* * * 
A. Hiıar belediye dairesinden: Be-

deli keşfi 53 lira 48 kuruştan ibaret 
olan A. Hisarında körfez caddesinde 
müverrih Murat B. Vereselerinin su 
hazinesine ait boru ferşi Teşrinisanı
nin 13 üncü Çarşamba günü saat 15 
te münakasaya vazı mukarrer oldu
ğundan taliplerin % 7 ,50 teminat ak 
çası makbuzunu daire encümenine 
tevdi eylemeleri. 

* * * 
Şehremanetinden: Bedeli keşfi 

4715 lira 98 kuruş olan Galata kule-

odun ve lıömllr yakmak için en mllkemmel, en 
ucuz ve en lkhsadl sobalardır. 

RAKO markalı saksunya helis çini 
. sobası rahatınızı temin eder. 

Her iki markaların Türkiye dcpozitcri 

OHANNES PAPAZ"\: AN 

B • k k • Hem açık ve hem kapalı gı-
U I mar a. yet ıuk• t-ir otomobil ile 1 sinin tamir ve vakit küresinin vaz'ı 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin keşif evrakını görmek şart 

1 name almak i,in her gün levazım mü 
dürlügünc gelmeleri. Teklif mektup-

... 8 ay tarından ıtlbaren eUtten ke•llme camanı 

"• netvU nOm&llt ••naeında ıetımaı ec111en v9 
--- emeaıatz bir un•uru aıdaı oııİ"~ ---

.l 'i lıt' gır kuvvennde gayet luks ve kıvmettar hır tenez.ziıh 

motoru gayet thven ıatılıktır. Hasan ecza depo·una muracaat. 

11 
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A l T 

Mefruşatı 

ı' i z i 

Salon takımları 
Ve alelumOm 

Dahili tertibatı 

PSALTi 

larını ela ihale günü olan 12 Teşrini
! sani 929 Salı günü saat onbeşc kadar 
mezkUr müdürlüğe vermeleri. 

lstanbul ikinci icra memurluğun· 
dan: Mulga harbiye nezareti dördün
cü §Ube mühendisi iken elyevm ilca
metgilhı meçhul bulunan Mahmut 
Aziz beye latanbul ikinci icra memur 
luğundan: Doyçe Oriyent bankasının 
28 Mayıs 918 tarihli bir kıt'a senetle 
zimmetinizde matlubu olan ikiyüz 
kırk liranın 27 Agustos 918 tal"İhin
den itibaren 9% ve 4 T. Eve! 92ö ta
rihinden itibaren dahi 5% faiz ki ta

• 
FOSFATIN 

• 
FALIER 

ısayefCTnde temin edllfr ... Fosrattrı. Faller 
yavrular•n yüzıerlne tazeltk ve oenbelİk, 
adeJ~ta kuvvet verir. V6 onları gG'rbGı 
kılar}! 

rihi mezkure kadar tutarı bulunan -----------------------
dörtyüz em beş liranın bankada mev-J Mülkiye mektebi müdürlüğünden: 
cut tabvilatın rehin telekisile ve reh- .. . .. . .. .. 
nin paraya çevirilmesi suretinde vakı Mulkiye ınusabaka_ım~anını kazanarak mekteb~ ~~nuz mu-

MUessesatını ziyaret ediniz 1 talebi U..erine ber mucibi talep tan- racaat etmeyen efendılenn 24/10/929 Perşembe gunune kadar 
Orada zevki ~elime muvafık, :ıerefet ve tarzı lmAlde falkl- zi~ kılınan ödem_e eı_nrinin . ikamet- mektep idaresine müracaat etmedikleri takdirde kayıtlan terkin 

yeti~ beraber en clverl~ll Hatlan buluraunuz ı;~hınızın meçhulıl'.eti hasebıyle t_eb- edil k rlerine derece sırasile kazananlarnı kabul dileceği ilin 
d 1 k lıg kılınamadığı mubaşırının şerhın- ere ye 

hiç bir mubayaa laahUdUn e bu unmayara den anlaşılmış ve tebliğatın hukuk u- olunur. 
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gı karargır olmakla tarihı ılandan ıtı- 1 
·- haren nihayet bir ay zarfında ve 929, Yüksk mühendis mektebi talebesi için nümunesi veçhile yerli 

mamulatından olmak üzre tahminen 260 metre paltoluk ve 634 
metre elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş-Devlet ~emir yalları ve linıanları umumi i~aresin~en ~:!~~i:~~~~is·~~~~:~~:;~b~f 

ayın hitamından on üç gün sonra bor tur. Ankara - Kayseri hattının 242 inci kilometresi civannda hazrr 
cınlmış 4000 M ıcadar balastın hat kenarına naklinin yeniden 
.;e aleni surette ınünakasasr 9-11-29 uncu günü saat 10 da An
<arada Devlet Dcmiryollan münakasa komisyonunda yapılacak 
cır. 

Münakasaya iştirak edecekler teminat akçelerile birlikte ayni 
iÜnde ~aat 10 a kadar mezkur komisyonda isbatr vücut etmeleri 
haıfv. 

Talipler münakasa sartnamelerini 50 kuruş mukabilinde mu-
1asebat dairesınden tedarik edebilirler. 

cu tesviye ve ya edasına emval irae Teşrinisaninin 13 üncü Çarşamba günü saat 13,30 da münaka 
eylemediğiniz taktirde icra ve iflas sası yapılacaktır. Taliplerin şeraitini anlamak üzre müracaatları 
kanununun rehnin paraya çevirilme- ilan olunur. 
sine mütedair maddeye tevfikan gıya _:.;---=:_::.---,=;----;-:----:---------=------

~~~z~~u~:~:~ı m.:::ı~~~~~~r:\~i': ~~ Kocaeli Vilayeli ~ainıi encünıenin~en 
rehnin paraya çevirilmesi hakkında 
ki ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak üzre ilan keyfiyet o
lunur. 

Memleket hastanesi için mübayaa edilecek 230 kalem edviye 
ile 43 kalem aiatı cerrahiye olbaptaki şartnamesi mucibince 13 
Teşrinisani Çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzre alenen 

Gebze ıulh Hukuk hakimliğinden: münakasaya vazedildiğinden talip olanlarnı 130 liralık teminatı 

Tü k• • ııA Gebzeye mulhak yarımca kariyesinin muvakkate makbuzile mezkur gün ve saata kadar Kocaeli vila-.. r ıye mı 1 ~- 317 ·~nesı m_ül_tezimi kara mürselli yeti encümeni daimisine ve şartnamesini görmek ve tafsilat al-
~~m9d~ ı~!:n~~n~:r:' ı:.::~u ~:;e:;~ ! mak isteyenlerin memleket hastahanesine müracaatlan. ___ _ 

Siırorta şirJ·eti meksizin vefat eylediğinden verese-
l:'> sinden validesi Hatice ve zevcesi Fat

ma hanımlar aleyhine ikame edilen 
Harlk ve hayat sigortalarını müsait 'erait dava üzerine namlarına çıkarılan da-

azamt teshll:lıtfa icra eder. veliye varakası Hatice hanımın vefa
tına mebni tebliğ olunmadığı ve diğer 

.. Tel. Beyoğlu 2300 Fatma hanmım lstanbulda İkamet 
eylediği ve mahalli ika.metinin meç-

ESK l·şl.~HİR Çİ [; TÇ.I. BA KA ı.:!J hu! bulundugu şerhile bila tebliğ iade 
J'.. I' u kılınmış olduğundan Fatma hanım 

MECLİS JDARE RIYASETİ~DEN hakkında ilanen teloligat icrnsına ve 

lstan~ul Maarif Müoüriyelin~en: 
Kütüphanelere muktezi (218) çeki odunun ihalei katiyesi 23 

101 929 tarihine müsadif Çarşamba gününe talik edilmiştir. Ta
liplerin yevmi mezkurda saat üçte müzayede·ve münakasa ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Evkaf Unıunı nıü~ürlü~ünoen; 
muhakemenin 6/11 929 tarihine miı-

Eskişehir Çiftçi Bankası müdirı u- kat'edı1dıg,"'!den mezkcr tarihten son t.:ıdif Çarşamba giınü saat onbire ta- Guraba hastanesine yevmi lüzumu olan (80-100) kilo Ekmek 
ıumisi Dlllger Zade Kiznn ve Mü- ra taraflarından yapılacak her hangi li~ kılındıgından ycvm -:e saati mcz- münakasaya vaz edilerek Teşrinisaninin on altmcr Cumartesı 
üıhas Aza Hoca zade Şebabettin be- . . . kurde Fatma hanımın bızzat veya Lir günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip olanlann şe
lerin 6 Te,rınlevel 929 tarihırden bır muamelenın kat ıyen bankamızca vekil resmi gönderme,; lazım ve aksi raiti anlamak üzre her gün levazım idaresİ!1e ihale günu de idare 
ibaren Bankamızla olan alakalan muteber olmayacagı ilan olunur taktirde gıyaben mahkemeye devam encümenine müracaatlan. 

-- olunacağı cihetle tebligat makanıına ---- __ -- - ---

100 kil Q sülf at d ö kinin ~=~:1~:~~ üzre gazete ile ilfuıi keyfi Emvali ıe;trıulkı~ mlll~~riovd~ntyleen;hodrunı du"k"gn 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı un1um Ou l uu Uu U U U lu 

müdürlüğünden: 
ispirto taP;ylrinde kL ar mak ı .ı:c•c l 00 kılo <t.ılfat <lökinin: 

teşrınevveıın 26 ı-cı cuma te•i gunu saat c "l ıirdc kapalı zarf 

usulile mı.lıapJ t .ece~ ,lvı ıalipıtrin ~arın mevı tcd:ırikkri ıçin 
rr.· 'ıava2t 'onıi vorııı kitııt l't ne m·ı acaatlan. 

Fatihte Dulğcrzadt mahalle•indc Bliyiık karaman ve Nelbıınt 
sokağında .:edit 34 ~o. lu maa oda ve hodrum dukkAnın bedel• 
4 taksitte lldcnmek Lizre 2000 lira bedeli muhammen llc 23-l 0-929 
tarihine musadif çar1amba günli saat 14 de pazarlıkla muzayedcsi 
mukarrerdir. Tnlip erin "•7,30 hcsahile teminat makbuzlarile emvali 
metruke tı' konıi~vonuna mıiraL:"':l8t e):lemt lf'ri. 

S~.\LI 
22 T.E. EL 1929 

9 d• Dlln lnıtfllz llrası 1042 ye kadar çıktıktan sonra 103 
kapanmıştır. Reslmlerlnılz Borsada debili ve harici 

faaliyeti gösterir. 

BÜYôl TAYYARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNI SANl 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca: 

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

ve 10,000 ,, Bir ınükafat 

d ~ 
Maarif vekaletin erı ~e ~ 

. . . dd . b miite ,,. ~· 1035 Numaralı kanunun bınncı ma esı ve una 
30 

ıı•· '<li 
talimatnamenin maddei muvakkatesi ~~cibinc~ 1/1/19 rııJıs't ~~ 
hinde Istanbul guzel san'atlar akedemısınde mımarlık . 151? >?ld 
name imtihanı yapılacaktır. Ona göre imtihan venne~ı ·rıe •' tıiat 
gelenlerin vesikalarile birlikte 25 kanunu evvel 929 ~ 

d" u;;ı~i~e~J;·;;ıi;r~ ;;ıi;;~rı umumi idareıiıj~ ... 
H. P. eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasııY' -" ~ıl 

muştur. ııstr ~it 
Münakasa 9. 11.'29 Cumartesi günü saat 13,30 da Arı ~'lı 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ,,e <f-" ~\c 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarırıf ftfİidıır lir. 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar umUJlll ~ 

Iük kalemine vermeleri lazımdır . ,.~~' tiı 
Talipler münakasa şartnamelerini illi lira mukabiHrıd~,ı'sııı' . l 

rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa rrı8' ./ itıı ~ 
dan tedarik edebilirler . __..,,- !tir; 

~ 
~l 
!ti 
itti 
'\ 
ı· 

~ 

Mü~en~is ve ressam aranı1or . ~: 
Devlet ~emir yolları ye limanları uınunıi Maresı~~~ , 

u..:r• 
l\lcrkezi Erz"rumda ' 0lmak uzcre ayda .320 lir• 

muhendls ve 1 ,l5 'irs ücretli bir re ama ıhayaç -·dır. 1111 [~ . 
1 

Talip olanların bu ay nihayetine kadar ~ehadccn4 rnc, ,.~ 1 nJ· 1 . . . ki 1 ·r ha• .r a kerl!k ve<ıkalarının bırer suretıle bulundu a'1 1 ~ " ı"ı ı: 
. . . D . fJJiarı , 
ızalınameyl ıstıdalarına leffcn Ankarada DeYlet emır) 

m•ıdürJuğiıne göndermeleri veya bi,.zat mı.iracaatlarL "' •si 
Hayvanatı ehliye ser~!s~~ 
25 Teşrinievel 929 Cuma gümi Dolmabahcede eski / 

nnda açılacaktır, _ -~rl 

MESUL MUDUR: BURHANEV 


