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~evlellerin enıniyeli Yeni Fransız kabi 
tler canlı uzviyet gibi devlet 
,:evc.ıdiyet ve inkişaıını de
Jıi ~ttırebilmek için hayatını 
~· ve harici tehlike ve an-

a karşı muhafaza etmek 
'buriyetindedir. Uzviyetler 
,'- 1Stın enerjilerini daimi su
e bu tahaffuz faaliyetine 
eclerler. Devletler icin dahi 
Ctrıniyet ve asayişiri' t •mini 
llıdan dogruya kendi naki-

~~· Ve iradelerine taalluk e
ır meseledir • .Harici emni

>ıeselesi ise bu irade ve ha-
1Yct fevkinde diğer bir ta
aıtıillerin de tesiri altında-

. Bu itibarla beynelmilel bir 
Yet o :ın devletlerin harici 

1Yetı meselew yalnrz bir ta-j 
degıl, bir çok milletlerce 

tcreken ıttıhaz olunacak ted ~ 
trıe hallolunabılır. FRANSA DA YE 
~letlerın emniyeti meselesı K \ ı > ·' '.E 

i 
ti h~rbindcn sonra, beyne!
~ l'lıL'lasebetlere tamamen 
'.'ıııa Ilı bir şekil almıştır . Son 
~arda bu mesele kadar, 

,ff. Dalc1u • .o-r başvt. ~ 
kaleli kabul etti 

llııı asi alemini ve cihan efka 
~1Uıniyesini işgal eden bir 

tılııı e daha çıkmamıştır . Et
lıtı da o kadar gürültüler ko
~,s~~ ve tahdidi teslihat me 
~ ~rının asıl çetin cephesini 
~t U emniyet meselesi teşkil 
"'h.ktedir. İçtimai veya siyasi 

'Yette olsun, sulh bazı ha
"tq iat:tlannın doğurdugu bir 
'1ı l:cdır. Kalplerde beslenilen 
t ili zı.:Iannın, sulhe büyük 
le 8Pette yardım ettiği inkar 

• 
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TAYYARECİLİK ALEMİNDE 
GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜK 

MUVAFFAKIYET 

HAVADA EN E\IİN ' 7ASITA 
Berlinden -yazılıyor:- Alman sanat ve mehsreti, sebat ve gay 

reti yeni bir eser vıicude getirmiş oldu. Almanya büyük harpteki 
mağliibiyeti neticesi olarak kabul ettiği ağır §artlar arasında as
keri tayyare yapmamağı da taahhüt mecburiyetinde kalmıştr. 

4 ıincıl •ene '\;., ı.ı.ıı 
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Gazetemizde çıkan 
Abone şartlan: 
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nihayet teşekkül ediy 

HEKİNILER DÜı T 

TOPLAı Dl 
Etibba Muhadenet 

cemiyeti dağılmıyor 
Son günlerde, Etibba Odasınır. 

teşkili dolayısile ilgası mevzubahso
lan Etibba muhadenet ve teavün 
Cemiyti heyeti umumiyesi dün ..-bah 
fevkalade bir içtima akdetmiştir . 

Bu çtimada Cemiyetin mukadde
ratı hararetli münaka~lara sebep 
olmuştur. Etibba Odası iadre heyeti
ne intihap edildikleri için cemiyet ri
yasetinden Tevfk Salim Paşa ile 
Neşet Osman beyin istifaları tees
sürle kabul edilmiş ve kendilerinin 
Cemiyetin teşkil edildiği günden beri 
11 sene mütemadiyen çalışmaları 
münasebetile Cemiyet namına teşek
kür edilmesi teklifi alkışlarla kabul e
dilmiştir. 

Hayvan sergisi dün açıldı 
Seruİ\·e 17( lıa'T'•aıı İ:ıtirak t'11İ 

\.. . .. .... 

Bu sene getirilen hayvanların cinsi 
geçen seneye nispeten daha iyidir 
Yarış veisl3h cncumeninin üçür1.:ü - Bu suret1c ı;erveti milliyemizın 

hayvanatı ehllyc İstanbul sergisı dün ve ıktisadiyatımızın tealisi gayesine 
Dolmabahçc eski kasahırlarda Voli matuf olan hayı ' teşebbüsat ve t · 
vekili Muhiddin B. tarafından h.-Üşat vikata milletimizı sevke 'en hükuır tı 
edilmiştir. Küşat resimde C. H. F, cümhüriye ve onun banisi olan Bu
müfettişi Hakkı Şinasi ve Kolur<lll yük Gaziye c dcrın hiirm ti rimizı 
ku-,andanı Şükrü Naili paşalar bu- arzcderiz." 
lun~yordu. Geçen seneler açılan ser- MUHiDDiN BEYiN BEYANATl 
gıltrde çok iyi netıceler alınmıştı. Bu nutuktan sonra Vah vekUJ Mu 
Bu seneki sergiye ıştirak eden iı3y- hiddin B .. 
van sahiplerinin geçen senekilere na - Çok hayırlı ve nafi hır tescb 
zaran daha az almasına rağmen l§tj- olan bu üçüncü hayvan sergı.sini kti
rak eden hayvanların gerek cins ve şat etmekle bahtiyarım; diyerek s r
gerek vücut itibarile faikiyetleri bu gi kapısına gerilen kurdeleyı ke~t· 
serginin daha iyi neticeler vereceğine Sergi gezilmeğe ha§landım. 
üphe bırakmamaktadır. Bu seneki sergı dört paviyonc1An 

KOŞA T MERASiMiNDE mürekkeptir. 
Serginin küşat resmine tam saat PAVIYONLARDA NE VAR? 

on dörtte ve kesil bir davetli kitle•i Birinci pavyon atlara, di~eri muh-

~ ~~tııekle beraber, yalnız 
hu fı değildirr Aynca bir de 
d" Saglam esaslara bağlıyan 
ltı~ Ve hukuki hayat şartlan 

'!\ _ır. Siyaset aleminin bu
ıJ~ıtı en büyük vazifesi, her 
't!a Çe kabul edilebilecek bu 
'1 tı aramak ve tatbikat sa

Reis Neşet Osman B. Cemiyeti 
-3.lS! IUISl!Wplrpp!l{ >f~J;ıJg~ znswnznt 
yenlerin kongreye gelmediklerine na
zarı celbederek bir münakaşa zemini 
olan bu mesele hakka.da heyeti u

Kendisine yasak edilen şeyi yapamayınca gözlerini izin veri- mumiyeden karar istihsali zaruri ol
len cihete çevırdi. İşte bunun neticesi olarak tayanı hayret mu-' dugunu söylemiştir, 
vafakiyetler elde etmiştir · Bunun üzerine söz alan ekseri 

a ıkannaktır. .lf. Daladıır 
.. b. d. • Al lfı . k . d aza Cemiyetin şimdiye kadar meslek Hakkı Şınası Pa$a ile ı•a/i vekili Mııhfddin Bey ~ergiden pkaılarkcn 

Dunya har m en s?nra manyanın ma m şeraıt ve ta yı at daşlar için raptığı ~ühim şler~en huzurunda Vilayet Baytar müdürü telit kışrak, tay, merkez ve kıtırla-
"ııt <~!erin emniyeti meselesi ci- PARIS, 25. A. A. - M. D«ladier 

; ınde v 1 Jıaşka eaas ve tc kabıneyi tcıkile memur edilmift;r. 
,/ tabi ~ulu m~ktardr. O ".a- Fraı:ısada M. Bri •-' ın ıstı.asık 

ar~sında at~!~!ş oldugu ça!ışma ve fen hayaurıd? havalarda.~lde bahs~~e~ek ~gası dogru oım:ı~ıgını Rasim B. in bir nutkile başlandı. l<a- ra üçüncüsü hayvanatı bakariycye ve 
edılen en buyuk muvaffakıyet olarak Graf Zrr,Jın balonu goste· ve bılakıs ~t•b.ba Od~sı . tesısınden sim B. nutkunda ezcümle §Unları aöy dördüncüsü de ganamiyeye mahaus-
rLcmcz mı?. . s~nra Cemıyetın takvıye&ı lazımgel- ledi: tur. 

•letlerın emnıyetı tamamıle ba gösteren buhran nihayet park· 
,~.•e •!t.ifak.lara iıtina~ ediyor- mentoda en kuvvetli bir ekseriyete 

•te ıtıbarıle emnyetın başlı· malik olan radikal sosyalistlerin rei-
1~di .kuvvet demekti. Vakıa si M. Daladier nin yeni hükiımeti 

>t ı.;esınden eve! de sulh arzu- teşkile memur edilmesile halledilmek 
t :Ynelmilel ihtilafları sulhen istenmiştir. Radikal sosyalistler garip 

Bu balonun yaptıgı büyük seyahatlar muvaffakiyetin derece
sini isbata yeter. 

"' .. 
ZEPLİNİN M UV AFFAKİYYETLERİ HER 

TARAFTA SÖYLENiRKEN 
'idi •;:nek çareleri tamamen yok bir tesadüf olarak şimdi bir kongre 
ı •li aka~ .bun~ar. sağlam ve mü aktetmiş bulunuyorlar. Bu konı:rcde 
'lin :~~kılata ıst.ınat. edemedik- verilen karar ikinci ahifemizdedir. 
~i"c •lıyatta tesırlerı pek o ka- Kongrede her hangi bir temerküz Zeplin muvaffakiyeti her ta
~rb·d'.iemiyordu. Netekim ci- kabinesi ve i~tirak etmek ihtimalleri rafta söylenirken Almanyada 
ı., ~nın zuhuruna da mani ola- reddedilmiştır. Bunu burada hatır- daha başka bir şeyin, pek aza
oİ aten harbin, her hangi şek )atmaktan maksadımız Fransada ra-
11,~'~ olsun, meşru ve hatta dikal sosyalistlerin kendi başlarına metli bir deniz tayyaresinin ya

'iııi:u 1~.ınkişafı için zaruri addo bir hükumet teşkil edebilip edemiye- pıldığından da bahsediliyordu. 

zım gelirse bu yeni hava gemisi 
hakkında görülmeden evel söy
lenen şeyler o kadar şaşılacak 
gibiydi ki bir de tecrübelerin ne 
ticesini beklemek faydalı olur
du. '1ı bi ır devırdc •kuvvet> ten ceklcri noktasının pek merak edile- Fakat doğrusunu söylemek la

'ı. g '1 •mniyet vasıtası aramak cek bir şey olduğunu derhatır ettir
~'n ' mezdı. mek içindir, Çünkü şimdi diğer fır
)\! un için devletler emniyetleri- kaların alacağı vaziyet her halde bun 
\~~·azami teslihat çaresinde a- lara müsait olmiyacaktir. Vaziyet 

1
'1i ; tııuztar kaldılar Tcslihat merakla takip edilecek bir haldedir. 

MUAZZAM DENiZ TAYYARESİ 169 YULCU 
İLE NASIL UÇTU 

~•ı" bir taraftan tesl.ihat • Buhran her halde daha halledilmiş k'k an] ld D I C .. 1 · .. .. · 
1 

nı d'. musa d "ld. Fakat ha ı at aşı ı. or- yare onstance go unun uzen-
i~i d~, •ger taraftan ittifak zaru egı ır_. - nier D ... o. x. denilen ve. on iki 1 ne ell.i dak_ikalı_k b.ir _uçuş yapa-

t ,._0 u_rdu. Kuvvet yegane em- Adi• kili • .~ıı;.e•ı sayılınca, bittabi her ıye ve nın motörlu denız tayyaresı ayın rak bır daıre çızmı&tı. 
" ~u~ ~ye diğerlerinden daha t ff 1 • 20 inci günü sabahlayın tecrübe Tayyarenin sAhlbl ne diyor 
~ tı lıa{tlı olmaktır. Devleti rin e ~ eri sini yaptı. Constance (Kons- Tayyarenin sahibi Dr. Dor-
lın~ ~~ndaki bu telakkileri a- tans) gölü üze- nier'nin söylediğine göre tayya 

na I>ıuthiş bir teslihat müsa- \'ekil Bey ten1yiz rüt- rinde muvaffaki 
1 

re hiç durmaksızın 750 mil uça-
. 1 ~ n~~ebiyet ve~di. Tabii tes- sa Si ile görüştü yetle uçtu. Bu u bilir. Bunun için lazım olan ya-

ı.._ ltr• ~et mılletın toprak, nü- . . . . . . 
ı,,~'l)J •t gıbi mahdut kuvvet men ESKİŞEHİR, 25. (Mıllıyet) çuş sılsılesının kacak maddeyi kolaylıkla taşı-
~~. ~ı:utenasip oldu.ğun.dan ~ir Buraya gelen Adliye v~kil~ ~a~ başla~ğıcı el~- • maktadır. Bir de tayyarenin bü-

l'1de ınak mecburıyetındedır. hmut Esat bey temyız bırıncı mektır. Dornı- tün ağırlıgı 52 tondan fazla de-
l :,1ı"1d•asıı olan muhtelif ~evlet reisi Vali Kolordu Kumanda- er tezgahının vu la değildir. Bu hava ve su gemi-
'""' a kuvvetçe gene musavat • ' d . d" .. ' ... giirul" B d nı belediye Halk fırkası ve te cu e getır ıgı sinin muvaffakiyeti tayyarecilik 
.:••ıı . ur. una a çare bul- ' ' d · h ı"I tu·"~hay•t ittifak usulüne miı myiz ikinci reislerini ziyarete · bu e?ız ~e_ a- aleminde yeni bir dönüm teşkil 
~at :hr. Binaenaleyh ittifak da miş ve Temyiz. ·~ , va sefınesının a· ediyor. Çünkü şimdiye kadar 
~~ lıa~~cm!nin tabii bir netice· mahkemesi ka· dını sadece ŞÖ) hava sefinelerinde taşına bile-
1ı1;lıa a hır şey değildir. lemlerini gez· r "(ıe kaydetmek ka cek insan adedi azami 85 olarak 
~~dıı~~ "•.htifak sistemlerinin miştir. Vekil be} : f bildir: Do. X. Dr. Dornıer kaydedilmiştir. Halbuki Do. X. 
~a'•ne"'unasebet ~~kli de siya- Temyiz rüesa ve 1 Güzel ve berrak bir havada ayın bunu bozdu, değiştirdi. Zepli-

' ı.; •leıı ~saaına muncer olmuş- 1 -1 b' · , 'i yirminci günü sabahı uçan Do. nin en kısa seyahatlerinden bi-
ı ~hı •rın başlıca gayeleri ge· aza an e ırınc .. 
, ltı annıa ve k ·tt. f ki reislik dairesinde X. de 159 yolcu vardı. 1 O da mu rinde koca balonun insan hanıu 

'•tıı . gere ı ı a ar . . . . , d'I' d k k' 1 . • '•ııc ~ kcndı emniyet ve selii- bır ıçtıma yapa rettebat ılave e ı ırse e?1e ı esı nıhayet 85 ten fazla değil-
ı.ltkı; ~••met edecek bir muva- rak bazı hususat 169 yolcusu var demektı. Tay- di. 

ı hi_t •i~;mağa matufdu, Bittabi hakkında görüş· D O X TAYYARESİ"JI'\.: iNŞASINDAN EVEL 
Bu tayyare bir iki günlük bir i~ 1 Nihayet Dr. Dornier asıl büyük 

olmadığını Dr. Dornier bunu sene- tayyaresini yapıyor. İşte şimdi Do. 
!erce dü5ündü, genç bir fen adamı o X, markasını taşıyan bu tayyare böy 
lan Dornier meşhur Zeplin ile temas le senelerce beslc.ıen bir tasavvurun 

.ınıı,~ •mde harp ta başlıca t" l B d Mahmu • • • ı ı • , 
ı ,. '•t ve .. d u er. un an 

\ "ilcb· . mu afaa vasıtası te- V k"l b E 
l~t•a Ve ı~ır. Kuvvetin ve harbin s~nra e ı ey sat bey 

dıgini söylediler. - Hükumeti CumhOriy~mizin Dil · ·ı kl !k if d 1 
Neticede müttefikan Cemiyetin fa lutfü delaletile ürüncü defa küsadma . . n ~rgı gezı mek e tıl t a ' ı -r t' . 'd . k ·ı . • . mıştır. arın serg• apa rr .ay 

a. ıye 1 nın ı amesıne arar verı mış- muvaffakiyet hasıl olan bugünkii ha van sahiplerıne ı.ıiıkifatlar tevzi c lı 
tır. . . . . . . . , yvanatı ehliye sergisinin muhterem lecektir. 

Reıs ve ıkıntı reısın ıntıhapları zairlerine yarış ve iş13.h encümeni na 
dolayısile ida~~. he.ı:et~, yenid_en in~i- mına teşekkür ederim. KAZANLAR 
hap yapılması ıçın .••~fa etmışlerdır. Birinci senesinden itibaren her se- Se:gi hey'eti aygır ard.ın bın cilt ı 

Fakat bunların ıstıfaları kabul e- .. 1 - d • 'd · · 1027 prens Halim B in Arap ayğırrna kı 
dilmemiş ve münhal olan rcisliklere ne ı2y8ı ege 1°g.rudgı 2e0n00sekrgı!"ızhe · sıraklardan birincilig"i ·"'•ba-. Mu ." 
ı· 1 tl "d h . ve sene erın e arıp ~yvan ,....... ,:- .. 
azım g.e en .namze er ı are eyetın- iştirak etmişti. Bu sene 170 hayvan la Ömer B. in ktsıragı, taylarda mu 

cc tespıt edılerek gelecek hafta tek- . . k d' K . 1 h. . allim lfaymakam Ali B in t • · · kd'l · ·h b ıştıra e ıyor. emıyeten a ey ımıze . cı; 
rar umumı ıçtıma a ı c ıntı a atın 1 b , . b . . k d tırlarda Mehmet Efendin'- t r 

ı k ·ı · f C · a an u netıccyı u sene ıştıra <. en .. • 
yapı masma. arar ven mış ır. eı.nı- hayvanatın her cihetten mükemmeli- merkeplerde Şaban elendir. ~ rk -
yetın akibetı hakkında yanlış şayıa- . k yf' t t ı·r· t , ı· " bı bog·aıarda Sami B ı;ı bogas ınck 
ı r ·· ·· k ·· C · . yetı e ıyc en e a ı e mış ır. • .. 
. akın onunde ~e~m~h uzrcd. emıyetın Rasim B. bundan sonra hayvanat !erde Bekir efendinin ınegı ve koyu11 
ıp asına aır ıttı az e ılen karar . . . . . . ı d d R ·1u B · k b" tb ti 'J' d.l k . sergılerının memleket ıktısadıyat ve ar an a ıt . ın oyununa ın 
ma ua a resmen ı an e ı ece tır. . . 1. . .. . .• • ci1igw i verm ·ştir 

ECZACILAR ŞiRKETi servet~. ır_ıil ıyes! uz~rıne uzerıne y~p . . . . ı. . . . . ... 
Tu·'rk eczacıları Ano · · k tı. · tığı mühım nalı tesırlerden bahsettik Bınncilığı ve ıkincılıgı kazanan ha 

nım şır e nın 'h 1 5000 ]' 1 k "k'f h dahili müstahzaratla meşgul olduğu ten s.onra nutkuna şu surette nı ayet yvan ~r~ ıra ı mu a at ta sıs 
nu ve Cemiyetin hisse senedi almak verdı: edılmiştır. 
suretile şirkete iştirak etmesi temen- - - -- --~·· ··-· · 
nisini bildiren tezkeresi berayi tet- N k d h 
kik idare heyetine havale edilmiştir. e m 1 ar su s e re 

BiR LiRA ÇOK MU? , 
Doktorların mühim bir kısmı Etib-

ba odasına verilecek ayda bir lira a- k ı· fay et eder? . 
zahk ücretini fazla bularak bunu a-
vukatların barosunda olduğu gibi ya-
rım liraya indirilmesıni muvafık gör
mektedir . 

Cemiyetin gelecek hafta yapacağı 
içtimada bu meselenın ı?Örü ülmesi 
muhtemeldir. 

Türk- Yunan 

rl'rrkos !:ıİrketi n1iidilriine gÖrr ... . ' 

Yeni tesisat yapıldıktan sonra su 
fiatına zam yapılacak mı? 

yeni Yunan sefiri Sıhhiye vekaleti, Terkos ıuya-
nun sıhbata muzir olduğu hakkın-

ta}İn1a tla geliyor da vukubulan müracaat ve tiki-
A · (A ) . yetleri ehemmiyetle nazarı dikkate 
. t~na, 25 . po -. Yenı Ankara alarak bu buıuıta tetkikat yapıl-

sefırı M. (Polihanyadıs) bugün Sır l d'I tahl'll 't 
b

. d S ı~ ~.. . mıttır. cra e ı en ı ere aı 
~stan an e anıge ge 1mış ve ga~e~e raporlar ha2Jrlanmıt ve vekalete 

cılere beyanatta bulunarak demıştır .. d ril , tı• k' gon e ımt r. 
ı.:_Hükumetimden talimat aldıktan ŞlRKET MÜDÜRÜ NE 

sonra derhal Ankaraya hareket ede- DlYOR? 
ceğim, Bu defa cereyan ede .. elı. mü· Terkoı su ıirketi müdüru M. 
zakerat neticesinde (Türk _ Yunan) Ka•tenlo bir muharririmize demiıtir 
muallak meselelerinin halledileceği ki: 
kanaatindeyim." - Terkos suyu hakkında yalnız 

Yeni Yunan sefiri Atinayd muva~ aali.hiyettar makamların yaptıkları 
salat ederek hükı'.imetile temas ede- tahlillerin kıymeti vardır . 
cek ve ağlebi ihtimal pazartesi gü- Sıhhiye Vekaleti tarafından bu 
nü lstanbula harkel edecektir. bapta tebligat icra edilince suyun 

, ti bi •nkışaf vasıtası telakki agırceza, hukuk ve sulh mah
~~llııı~: ~~~anda .i~~ başka esas kemeleri'?i t~f~iş ~tın.iş.tir. 
llı4~ bile La~m gorulmez. Aran: Temyız bırıncı reısı tarafın-
ııq e~ı bir ne:r konfe.ransları gı dan Vekil bey şerefine bir ö-

etmiş ona tasavvuratından bahset- mahsulüdür. On iki motör ki her iki ı--------=-----
miştir. Fakat esrarı daima kendinde si yan yana dizilmiş olarak altı sıra BU GON 

mahiyeti resmi surette tespit edil· 
miş olacaktrr. . , .. • 

10.:"'•hc h ceye varılmaz ve • 1 · f · 'ld' V k'l b ·<~ 1 azırlanan m"ll ti· ._ g e zıya etı ven ı. e ı ey 
~tun' dol~uğu gibi, haırpe ı:rb:r şerefine akşam üzeri de temyiz 
~~ .. k ci~ Ş•tlle kendini göste· azaları tarafından bir çay ziya
!(~ fikrin~n harbi, ?arbi yenmiş feti verilmiştir. Ziyafete şurayı 

ıı.. ""• çok zaıf d" .. .. ,'"'tıakt telakkisi . 
1 
uşurmuş- devlet rüesa ve azalan da işti-

' •e in•ŞekiJ, de~;~ıı3 ~ığr yenı rak ettiler. Vekil Bey teftisatı-
ç._ l{itafl erı mcvcu- k ·K 
) '•Itri arı için başka emni na devam etme üzre o-
;ııı Çare~ramağa . sevketmiştir. nyaya hareket etti ve istasy-
tıı. er ne dır' K d b"' .. . .. ı 1 ''.neden .ba · . ıymet ve on a utun temyız ruesa ve azıı-
•tkık edec~ği rettır? Bunları larile, Vali. fırka, Kolordu Ku-

z mandanları ve belediye erkanı 
ZEKi MESUT tarafından teşyi edildiler. 

kalmıştır. Büyük harp esnasında Dr. teşkil etmektedir. 
Dornier bi çok tayyareler inşa et· Bunlardan her biri 500 beygir kuv 
miştir. Umumi harp bittikten sonra vetindedir. 
ıse tabii artık askeri tayyareler İn· Tayyarenin yolcular için olan yer 
şasına imkan yoktu. Fakat Dornier !eri süslüdür,, rahattır. Yolcular için 
sivil tayyareciliğe başladr. 92! de bir bar bile vardır. On mürettebi. bir 
150 beygir kuvvetinde bir motörlü suvarisi, iki pilotu, altr makinisti, 
bir tayyare inşa etti ki bu daha mü- bir de suya ı:irdiği zaman idare eden 
tek3.mil idi. adamı vardır. Korkusuz bir vasıta 

Bunlar hep bir tecrube demekti. olduğu sahibi tarafından temin edi
Dornier'nin asıl gayesi daha büyük· liror. 
tü. 926 da yaptığı tayyare 112 kadem Bu sistem iki tayyare daha yapıl· 
kanatlı ve 5,000 libre hacmi istiabi- maktadır. Bunlardan birini İtalya 
sindeydi. hüklimeti ısmar1amıştir 

2 inci sablfemlzde: 
Mahalle "rafannda gvrdUlt.lerlm 

J. I~ic;an bahisleri 
3- Son haberler 

3 llacll aablfemlzde: 
ı- tzmirin uzumlcr. 
!-1stanbul ıı.um:1 gunl'cri rı ıl t-,ler:ıiyl'r 

4 nncll aablfeml:ı:de: 
ı Hava rapor• 
1- Felek. Hah.ının \azu.ı 

:\ Rıy.lz) du"-:Jf'lll 
4 Roman; Aşk guaeş' 

!i inci sahllemizdo: 
~int 1na a1emi '\o'C ha~tanın fillmle:-i t 

Biz suyu iyi ve kabıli ıurı> oldl>.lr.lll 
kanaatindeyiz. 

Şirket müdürü olmak itibarile kat'
i olarak diyebilirim ki bu memleket
te T erkoı suyu teoirile bir haıta
lık çılmıamıttır. Şayet bizim iddi
amızın akıi ispat edilirse suyun 
11lihı gayet kolaydır. 

Suya (Chlore) atılmak suretile Suyun nadiren aktılfı çeşmelerdtn 
(Javelizasyon) muamelesi yapılarak bıri 
su kabili şürp bir hale getirilir • . · S hh" • 

F k t bö 1 b. b" dd reımı tahlıl raporları ı ıye veka-
1" 8 a ldy_e ~r ld ecn~ '11 m~ e Jetine gönderilmiştir. Vtkaletin teb-

huı.um 
0 ugku at. ~ d .• ~. .. nı ılırsa liğine göre hareket edeceğiz. 

em suyun ıyme ını uşurur, em . _ .. .. . 
de liatinin artmasını mucip olur. (Mabadı uçuncu sahılede) 
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* Lisan bahisleri-10 1 ~) rc:-H_ -A_ -_R:İÇ:T:E:N:_A-_L-;:ı:G:IM_· ı_z-=ı::ıH_A_B_E:omR_L __ E_R_J!) :~s~:~e t:lg;~,: isıi:ı 
Lisanda kalıplar, örnekler "·-----=-------·---=---cıııı::ı---- l\lutahassıslar_t_a_ri_fr_n_İı; tezvidini Ye n.·s.ı1i tel' 

Amerika da Fransada Cinde · ı ___ ..., ..... .,~·~·---~~ 
l ,isaıı ]...,aretleriı1İıı her ne\rİ konı-

llİ nezon ları J)irer kalıı)tır. 
Lisan kalıplarını fert deyişti rem ez. Fert 

cümle teşkilinde de serbest değildir. Lisan 

tarafından hazırlanmış örneklere tabidir 

~raflardan ücret alınnıasını teklif ett ,·r 
lngiliz başvekili Kongre kararı Milli hükumet ve .. teı• 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Posta ve telgraf islerını ıv 

Kan adadan yola R d"k ·ı- ··~ı· 1 Rusya ile eden Alman mütehassısları verdikleri raporlarında işar;t ~a a 1 a Sosya lSt er !eri islahat esasları. hazırlanacak olan yeni bir teşkilat laP 

çıkıyor temerku"" z ı"stemi- müzakere da nazarı itibare alınacaktır. ' . fa 
-----, - . . Posta ve Telgrafın önümüzdeki sene bütçesinde hıç bır., i 

KEBEK, 24· A A. - M. Mac Do- Vüflaf ı NA1:>iKİN, 24· A. A . . -: Harıcıye lığı yoktur. Halbuki mütehassısların tavsiyelerini tatbt~ 
nald, iki gün istirahat etmiş olduğu 1 nezaretı 23 T. Evvel tarıhınde Muk- b"" , b' .

1 1
. .

1
, . 

1
• 

1 
, d"r 

Chikutimiden buraya gelmiştir. Mu- . den den tereşşuh etmiş ola nve bü- utçe.ye asgarı ır mı yon ıra 1 ave_sı ~zun ge me«te 1 · al 
mainleyh yarın İngiltereye mütevec- REİMS, 24. A. A. - Radıkal so- yük askeri reisler konferansının Mu-ı Mutehassıslar raporlarında resmı muhaberattan ucret . 

Geçen makalelerde lısanın ve lisan 'ı dilerini }'.~zıda ve müneyve~le~in ko- cihen vapura binecektir. sralist f~r~ası. M. Dal~di~r yi .~ü~te- k.d~n hükumetinin. ş?mendöferler ı~- sım v_e mevcut telgraf tarifesinin tezyidini ve idarenin Nafıa 
ışaretlerinın mahiyeti ile ve bu ma- nuşma dilinde kabul ettırmıştir. KEBEK, 25. A .A. _ M. Mac fık~n reıs ı~tihap ~tmı.ştır. Mumaıle- tilafını halletmek ıçın Nankene mu- kaletıne raptını teklif eylemişlerdir. 
hiyetin icap ettirdiği neticelerle meş . Yamız bunların lisanda muayyen Donald, İngiltereye avdet etmek Ü· yh ırat etınış oldugu hır nutukta kon racaat etmeksizin doğrudan dolruya E k" . , h I klıfl 
gut olmuştuk. Bu makalede lisanın bır tarihte zuhur ettiği ve başka ka· zre bu gece yarısı vapura binecektir. gre~ asgari pr~ğram.~nı. te~pit e~- Moskova hükumetiyle halletmesine S IŞehır CUmhurıyet bayramı azır 1 . 6t 
hazırladığı kalıplar ve örnekler hak- lıpların yerini tuttukları d.o~rudur, TAHDiDi TESLIHAT iÇiN mesıru .t~lep etmış, hukumetı te1~ıl karar vermiş bul~nduğu~a dair ol~n ESKİŞEHİR, 25 (Milli et) _ Cumhuri et ba ramı içıO. 
kında bir fıkır vermeğe çalrşacağız. ve. b!r gün bunların da eskıyı~ >'.~r- VASHİNGTON, 14. A. A. _ A- etmek ıçın sol cenah fırkalarının uır- haber hakkında bır ıeblıg neşretmış- . . , Y Y Y. ha f_ 
Bahsetmek istediğimiz hazır kalıplaı lerını başkalarına terkedeceklerı şup- merikanın Londra sefiri M Da es leşmesi Uizımgeldiğini ilave etmiştir. tir. Bu tebliğde Chang _ Hsuch -Li- kışehırde fevkalade hazırlıklar yapılmaktadır. Şehır da ıı!1 
ve hazır örnekler içtimai kullanışın hesızdir, Ferdi temayüllerin ve te- Lond a d · k f · "d v k Radikal sosyalist kongresi müttefi- ang, nin merkezi hükumetle sık, su- diden takı zaferlerle süslenmiştir. Resmi geçide kıtaat (11. eı. ,! 

"d' f d". d . ı bb"' 1 ...• kab 1 h r enız on eransına gı ece ka b" . B j a• 
mahsuli.ı url, ~r ı ~rad en~~·~e .. eş~ ş~ us enn rlçtı.maı kı u e maz ar Amerika heyetine dördüncü aza ola- ~ ır t~krir ka~ul etmiş~ır. . u t~- rette teşkiri mesai etmekte bulundu- !er izciler ve sporculardan maada bin köylü suvari de iştır ·ıJ 
bbusün bun ar uzerın e u mu yo oması mese esı, tıp yumurtanın rak tay· d"l . t" krırde 8:'ı; cenah ıle_ ve ıı:ıuttefı~lerı- ğu ve müzakeratı doğrt1dan doğru-, cek ve köylü suvarilere halk fırkası tarafından ziyafet vert -"' 
tur. Basit i,aretler ne mahiyette ise tavuktan veya tavuğun yumurtadan ın e 

1 mış ır. yle teşnki mesaı edilmesı ve bır te- ya idare etmek hususunu milli hüklı- ti T"' k • k d - h · b d "Jk d f 1 rak O J" 
Cnıann muhtelif kombinezonları çıkması meselesi gibidir. Buna dair TA yy ARELERDEN HABER YOK merku"'z kabı"nesı· vu"'cude getirilmesi k - k r. ur ocagının ur ugu şe ır an osu ı e a o a • LONDRA mete ter etmege ve onun ararını .. .. . . .. . 
demek olan kalıplar ve örnekler de düşündüklerimize ayrı bir makale . . • 24 .. A. !"· - .~abahl~- fikrini reddetmektedir. kabul eylemeğe amade bulunduğunu buyuk geçıt resmınde terennum edecektır. 
ayni ma'.Jiycttedir. Fert aktüel mak· tahsis edeceğiz. yın 3 yolcu ile Naılobı ye mut~veccı- Kongre sol cenah fırkalarının bir- bildirmiş olduğu beyan edilmektodir. Ocak tarafından fevkalade bir balo tertip edilmiştir. 
s.1tlarmı ifade etmek için bu ka- Tasrifler nedir? İsim ve fiillerin hen Croydon .. dan h~reket ~tmı~ olan !eşmesi lehinde beyanı mütalea et-
lıpları maayyen örneklere tatbikan muhtelif hallere, şahıslara, zamanla- ve Manş a muteveccihen Lım~n~ den ~iş v_e sa.~ ~enah ekseri~etine_~üste- Lehislanda Filistin de yeniden karışıkhkl8f 
dizerek ;.,ktrdıyı vücuda getirir. ra göre girdikleri kalrplar değil mi- saat 12 · 54 ~.e g~çe . 3 motorlu ta- nıt bır hukumet teşekkul ettıgı tak- a ı1 

Lisan işaretlerinin asli vasıfların- dir? Bunların kıyasilerini de, semai- yyareden henuz hıç. hır .haber alına: dirde muhalefet mevkiinde kalmağa Çingeneler kavga etti KUDÜS, 25 (A.A) - Hebron a karşı Arapları taarrut.~-
dan biri zir.oirvari olmabs~,lmbir_dan- lerinki 

1
d: ııd·san ha~ırla:nrştır. F

1
ert

1
, mBoaumrıı.şetırı·d· ı·Tayyarenın ılk merh:ılesı kat'iyyen.karar vermiş olduğunu i~~- BERLİN, 

25
. A. A. _ Varoslaı·- vik etmiş olinak.·la m.ü.tteh. em bulur~an şeyh Talip Merkah, ı··". 

C:a yalnız bir Sf!'sin çıkartıla ı esı ır. çocu ugun a, aynı mısalı yüz er e · .. . . t t B d k ,_. İ ~ ı:tV" 
). d Ati k d b ve e mış ır. un an s~nra ong_re ı.- da çingeneler arasında mu"'this bir ar ne hapse ve ellı ngılız !ırası nakdı cezaya mahkum olrntl<, ,,;;ı Bu esaslr vasfın icabı olarak , ı· efa işiterek ve kullanarak bütün as 0 yanosu uzerın e ır seya- lahat programını tesbıt eden bır ta- S k l kl k I kl d A l d bıf ~ 

sanın içtimai istimali ile hazırla- kalıplarım kendine mal eder. Hiç hat yapmak üzre Harbour - Grace krir suretini ittifak ile kabul etmiş- bede olmuş ve polis müdahale mecbu on argaşa ı ar argaşa ı ar esnas~ a rap ar an . ?.' 
dıgr kalıplar ve örnekler hep ses bir muallim, çocuğa öğretmeden, o, den hareket etmiş olan Diteman ın tir. riyetinde kalmıştır. 15 yaralr vardır le Hebron o akın yapmış ve bu esnada bır mıkdar Yahudi YI 
•İncirinin az çok uzun birer par- «kuyunun suyu> ve <suyun rengi> G_ond.en namındaki tayyaresinden de REISICOMHOR ÇACIRDI Çoğunun yarası ağırdır. olmuştur. Arapların telefatı sekiz ve Yahudilerin kırk bef 
ças.ndan ibarettir. Kalıp ve örnek 

1 
deneceğini muhitinden öğrenir, Şa- hıç bır haber yoktur. PARIS, 24. A. A. _ M. Dounıer- Ü HAKEM MUAHEDESi <lir. 

detliğimiz bu söz kombinezonlarına şırmadan, tereddüt etmeden cbilir, Al gue bu gün yapmış olduğu istiş~reler B KREŞ, 25. A. A. - Romanya NCIH• ... ••---

F. de Saussuro ıyntagme (sintagma) siler, durur, kurar, getirir, gönderir mangada den sonra M. Daladier yi yarın saat ve Lehistan arasında akdolunan ha- lzmı"r saınpı"yoııu Altay "akıı11l 
r.amını veriyor. Bazıları bir iki he-: akıtır, yaratır, yatırır, vs.• muzari· Tren musademesl 11.40 ta Elize ye davet etmiştir. kemlik ve uzlaşma muahedesi imza , l, 
ceden terekküp ettiği halde bazıları !erini tam lazım olduğu gibi kullanır. 1 ı edilmiştir } }d 
ela tekmil ve uzunca. cii;"'leler_ halin-: ~ünkü he; ferdin . muallimi Cemiyet- NÜRENBERG, 24. A. A. - Bir SOSYAL STLER GELM V.ECEK . mag· up Ü U 
d 1. B 1 d b f kir ver tir C t t 1 k 1 l k h t .... d M ... h PARİS, 24. A. A. - Populer ga- GÖLDE FAÇİA ~ ec ır. un ara aır ır ı - 1 • emıye e ısan a rp arını, mu ma as a ası yuzun en unıc • Ber . d . • . . hl'l d 
mel< için aşağıya bir çok misaller ve- htelif içtimai münasebetlere göre, lin ekspresi Frankfort. Münich el..s- zMeteBsıl~ e sıyası1 . v1azıyetıdt~k 1

1 h7.k:n . MİL·V· .A. UKEE, 24. A. A. - iM- İZM1R, 25 (Milliyet) - Bir seneden beri İzmir spor 1 .~ b · · h 1 F b" pres"le .. d t . .1 . k . um, sosya ıst erın ra ı a u u~ 1 d f - 1 " r 
rıyoruz: . . ıçmış, azır amıştır. ert tam ır ı musa eme e mış ve ı cı e •- metine istirakten imtina edeceklerini şıg~~ gdo u5n2 e ,ırtrnbayla ugrabım~ .~fanı sında mağlup t"dilemiren şampiyon Altay takunile Sakan";.ıf 

Sa!>ah ş rifler hayrolaun ( efendrm) ıtaatla onları bulduğu gibi, herkesin pres biribirine girmiştir. 5 ceset çı- · ve ıçın e yo cu u unan uyu.: e- d b .. . . I\'. ı• 
A!ıalıa ı marladık (efendim); kullandığı gibi alır, istimal eder . karılmış, 30 kadar yaralı vardır. yazıyor. ribotun mahvolmuş olduğu za:ınedil- mı arar,ın a ugun hararetlı .bı.r maç yaJ.?.ılmıştır: Maç .ço ıııfl: 
Alla~ ra.'ıatı.k verain; güle güle; Cemiyetin muallimliği okadar mü- TA yy ARE KAZASI l\1 uha J İ fler hnzı rlan ı yor mektedir. Zira .. kaptan köşkü ile .bazı 1 c.anlı olmuş Sa~arya ta~ı ıkıye karşı uç. s~yı. ıle g~lıp ge~ 
Sıh!latu - afiyettesiniz inıallah. • essirdir ki, fert müştak kelimeler ya- DÜSSELDORF, 25 . A. A. _ Bir · • eşhasın cesetlerı bulunmuştur. Bır şa tır. Altaylılar ılk gollerm Sakaryalıların ıkıncı golundeıt 
Sizi gören ne olur? Ne alemdeıi- ratmakta ne dereceye kadar serbest fişekli tayyare tecrübe esnasında a- LON DRA, 24. A. ~· -: M.uhale: hs1'1 üzerinde bulunan ve durmuş o- yapmışlardır. 

niz? ve mezun olduğunu kendi kendine teş almış ve yanmıstır. Tayyareci, fet fırkaları M. Baldvm nın rıyasetı lan bir saat feribotun 22 T. Fvvcl Son v 1 d k"k · . , S k t k ki .1 arn!Şıı'~ 
Evet, efendim·, hayır efendim,· anlamakta, haddini tecavüz etme- altında hükumete karşı mücadeleye gece yar s d • b t ş oldug' 1 a 1 a u;ıncıe a arya a ımı on şı e oyn ~"' 

mucize kabilinden kurtu1muc:.tur ı Ina ogru a mı unu ••••·:c:·:ı-·····-······••••••••••••••••••••••••••••••ı•• .. •••••••••••-•••••••••ı•••••ı•••••••r,,rı Efendim? Affedersiniz... mektedir. 'J • girişmeğe hazırlanmaktadırlar. göstermektedir. ;:•"• •• ····::······ .. ••••••••••••• .. ••••••• .. •••• .. •• ............................... ····5· 
Rica ederim (efendim).. Gramerciler iştikak lahikalarını ZEPLİN DÖNDÜ FIRTINA VE YACMUR ITALYADA BiR iNFiLAK !! Jt- ;: ıllliiiiiiiiil ... iı ıt 

* * * Terimli (productif). verimıiz (imp- FRİEDRİCHSHAFEN, 24. L01'.'fDRA: 24. A.A.- İng~lterede şid BOLOGNE, 24. A. A. - Ca•tna- !! li ~ ...... •• n 
h ı k da zarf d d roductif) diye ikiye ayırırlar. Mese- A A ! d d detlı ruz,,arlar zuhur etmıs ve meb- so baruthanesinde sebehı' meçhul t>ır :: :: :: ~:: , 

· · · a;c: :n , · · • ın a,. .. en . . - spanya an av et e- 0 ~ · ......................................... 1-·····ıı········-····--.. ········•11• .. ·-·· .. ·········-=·· dolayı, ... dolayısile; • diii takdir· 13. (-iz) lahikası verimsizdir, çünkü d zul surettt yağmurlar yağmıştır. Fe- infiliik vukua gelmiş 4 kişi ölmüş, ................ ~ ................ ::· ··.,.:·: ...... ·-····~···-· ........ -···:··:--·· .. ··••• ~ı 
de, - digi halde,. diği için;; onu bir .. ikiz" de görüyoruz. Bazı en ~ep~eli.n saat 13•26 da ka- y~zanlar yü?ünden bazı yerlerde mii 1.6 ki.i ekserisinin yarası ağır olmak C. S. l(ultıbtı yenı lıe)' etı ıdarC" 

Herk , herzaman, birkaç.. ferdi teşebbüsler üçüz diye bir keli- raya ınmıştır. hım hasarlar olmuştur. uzre yaralanmıştır. / 
C•lir-d~!~r; bilir-siler.. me daha yaratmak istemislerse de bu -- Galatasaray kulübü hey' eti muhasipliğe ve Adil B .. de,, 
Duruı ·kurar, bulur-solar.• nu lisan ancak üçyüzlü~ suretinde'ı M h 11 1 . . h f .. d 1 ... . "h d"l ştJ 
Bu""" ıuyun.. yani ancak ikinci ve verimli bir lahi- ı a a e ara arın da go•• rd u" k le rı• m • • ıı ~~umıyesı geçen .. a ta y~p~ıg.ı ne ar ıga ıntı 3;P .e ı rnı 
Ahmedin _ benim . bizim. ka iliıvesile hazmedilebileceğini his- ıçtımadan sonra dun de bır ıçtı . * " "' 
Evim • evin • evi, evimiz, niniz .. settirmiştir. Fakat "- li"' böyle mi .. ma yapmıştır. Bu içtima Nec- DÜNKÜ MAÇLA~ .. ~ 
Koımak. koıturmak; akmak • a- ya? Herkes onun ne kadar verimli 011 B • (h il ) h "k • d • 1 d meddin Sadık B. in istifası mü- Fenerbahçeliler Kadık~.ıııl' 

k.tmak; yatmak - yatrrmak; gel- duğunu bilir: birli, ikili, üçtü, dörtlü I r U e ) a.A. y; es ı. • 1 n e ı• m nasebetile yeni heyeti idare in- de yeni Fenerbahçe salı~e" 
mek • getinnek; gitmek • gönder- aklı, karalı, uslu, akıllı, ateşli, ha- "h b · · 1 1 R 1 ı- h 1 ·zııı, ı•.~ 
mek; raretli ... vs. denebildiğine herkesin tı a ı ıçın yapı mıştır. um arıa em at etı ,ir' 
Akşam iutü, sabaha kartı, tan ıuuru vakıftır, ve sırası gelince her- O 3,45 saat devam eden hara- futbol maçları yapmış ve ~~ 

y~a:~a.."~';: t'i!~ç=~~t~~- ~ca ~ers ~=r~~~:ı·r~zce bundan yeni sıfat· I-1 o ca paşa ı( i 111 d i r: ş j J n diki l nal lalı esi, ca ın isi, ı la illa ın 1 :~~~a v~n~::;~a::ı~mı~~~~adan ~~ni p~:::":'~~tır ;;ttl;:;,;; 
yokuş yukarı, bayır aşağı··· Vaktile lisanımıza bazı alet isimleri Pek meııgul görünmekle beraber \ Neticede Abidin Da ver B. bi- Rumları yenen Fenerbalıçe ,.tY 

* * * nin, bazı sıfatlar vermiş birçok la- selamımı aldı: · · · N k İ ·1 B bold d b" · · k ıar ~;.ıı 
hikalarrmrzın da şimdiki halde verim nncı nyasete, amu smaı . e e ınncı ta nn 1;1Y 

YorgJn argın, sapasağlam, abuk liligi bitmiş gibi görünmektedir. A- - Ve aleykümüaseliim! ikinci riyasete Eşref Şerif B. kii ru 10-1, küçükler müsaba 
sabJk, ... çma sapan, derme çatma.· sırlardan beri onlardan yeni kelime = CBanuenı·m·ru,·nb:;ny:ı.;n· :: · tibi umumiliğe, Adil Geray B. da 6-0 kazanmıştır. 

Lafebe>i, çenesi dü;ük, yaman h uı l · t" B be o( 
h "f k d k "la us e ge memış ır. u se ptcn - Şu Hoca pa••nın hayatına da.ı"r • • • • • " 
erı , oca a am, oca oe n, so- h. d. k. 1 kı . • k ... 1 M ·dı' 

kak . . k 1 • ısae ıyoruz ı on arı yası !ahi a- bir••malu"mat alabilir nıı'yı·m, dedim. ANKARADA M S RUT r. "rı'f Vekı'lı' gı . • süpiırgeıı, saıı sa a ı ac:annıı, ı ·b· k 11 d b d .1. - ŞE , l a.~ ·""'" 
ununu clemii N-!ğİni a1mıı .. ar gı 1 u anma a ser cst eğı ız Hocafendi düıünceye vard.. Ne- REFtNE Z YAFET Jiiı""' 

Ateı gibi, ateş mi ateı, kurşun ["Uçkaç'" ın tayyareye ıı:alebe ede- den ıonra başını kaldırıp bütü,ı ümit· ANKARA 25. (Telefonla) - An- Maarif Vekili Cernal 1 ~ı-# 
mübarek, kan kırmızı... mediği hatırlardadır]. lerimi kıracak bir cevap verdi: kara. Ji~.nımlar ce~iy~ti Rokf~ller bey dün öğleden sonra ~şt~ 

Fakat, bilfarz, - li gibi. - ci gibi E enstıtusu namına Turkıyada tetkıka- bazı zı"yaretlerde bulunı11 " Böyl•sinc canım kJrban, l"h'k l - Hoca paşa.. vet, rahmetulla- A • 

H h 1. h 1 h a ı a ar çok canlı, çok verimlidir. b 1 . · v 1 ta .gelen .Mi.• Rut şerefini çay ziya- Vekı"l bey bugu"'n AnkaraY• ay oca A ı, ay A i oca. . . Bununla boraber onların da kullaru- ua eyh, Hoca ınuş. e al.in han- f ti e t 
Berc:ket verıin, Alhlh vere de. • j gi tarihte yacamıf, mesmuum olma- e v rmtş ır. d d k1 d" şını lisan tahdit eder. Meselii (yalan • ~'----~---- et e ece er ır. 
Allah göıt<rme•in.. doğru) isimleri biribirile karşılaşan dı. Mamafi çok kadim bir zamana Belçikada 
Hay kör ıeytan! Bak helel mefhumlara delalet ederler; fakat Bizim matb&anın alt yanındaki ait olacak. Daini:Iİn hahrnnda kal- bul eder. Hulle de yapılır. Fakat Fırkada İntih~f' 

1

, yı 
vs. vs. VS. her ikisi -ci, lahikasını ayni selaset- börekçi fınnrndan iki üç adım ka- 1 mamış . siz ıoftada fU talihe ne dersiniz ki İtalya veli ahta ~·· A 

Bütün bunlar ve daha birçoklan, le kabul etmez: yalancı dendiği gibi dar yürüyerek saatçmrn köıesin-1 Doğruıu canım sıkıldı: Sultana bir gecelik deg"il bu··ıu··n 
0 
.. m. C.H. Fırkası Üsküdar ıııi<J""er t" 

bütün lisan, kalıptır veya örnektir. d "' d · d " O ·· ·· k"" ·;ı. T haf d d" · b ka 1 d o,.rucu enemıyor. Bazı ferdi te- en saga sapınız. nunuze uçu - u ' e ım, llZ uranın ç rünce kocalık cimi.. Meg"er damat nışan an 1 nl mahalle nahiyeıi dün a ,t 
Cemiyet içinde asırlardanberi hazır- bb" ı ı "D • b" · k ı b" d k B d k 1 l"k · ? ' · 

şe us er e ogrucu ır sen mı a ır mey an çı ar. u mey an en- ıene r ımanuoınız. ıiaıa _ her kimıe _ hastalıklı, ber- BRÜKSEL, 24 . A. A. _ Sarayda Jik kongresini akdetmiştır;.,ill f 
!anan kalıplar ve örneklerd.ir-. b'l' ' dm?,. gibi bir mevkide bu kelime sar- dinden daha dar bir takım ıokak- - Eh, yirmi bet lene kadar oldu .. bat bir herifınit Gençlig"i bu aluı- İtalya veliahtı prens Umberto ı"le Verilen metalip listeler• "'· ,, 

Fert bunlarda ne değııtıre ı ır. f l k · d "d • ı da b 1 d v ilah" · ef d" be · · · v· r 
1 d o unma ta ıse e ogru,. nun hem arın ortaarn u unmasa a ı mey- - a ı ımam en '• n 11zın nklı ökıürüklü adamın koynunda prenses Marie J oze nin ni§8nlanma keresinden sonra riya.et• fetlİ~ ;ıı· 

IJu kalıpları az çok farklı şekil er e cevher hem tavsif ismi olması onun dan de.i!I belki bir geçit olurd .. u. lt·ı y~rinizde olsam merak eder öğrenir- geç:n Sultan karırsında bu güçlü merasimi şerefine bir ziyafet çekı"J. rem, kitipliğe mimar S•Y a. ttl 
söyleyebilir mil Mesela "sabah şerif · ·ı b" d h f h 1. · 1 eli traf d t kkül d dım f "' ,,,. - cı ı e ır a a sr at a ıne getı- e ıreçı n e ın a eşe e en · kuvvetli iri yan ıoftayı görünce "şt"r aıalığa Şekip, Talat, Efr• 
lS~b~:~!·~:-y:~:~~'!:·"d~~;!ne x:;~~~ rilmesine hacet bırakmaktadır. ~·halle bir kaç yü~ ~eneden beri 1 Laka~!: . • . . .. - Hulleyi filan unutur. Bana öyle haı mı B~~u bir resmi kabul taki etmi tihap olunmuılardır. 

Çok verimli Uihikalardan biri olan Hoca.paıa malı. aile. ıı,, diy.e anıh.r.Bu- . - Ôgrenmedım degil, dedı, ogren tahkir koca li.zam de"'' diye :ıyak eli· tı"r. p ş 1 
bu selamın çetrefilliği sırıtır. d s k d b.i d-'-'kalık d d - ık "" "'il f 

G 1 "- le,, nin de istimali büsbütün ra a ınsan ar ecı, en r ...... ım ama haf.ıza ,, aı:.ın •.. unuım.,,u- rer. Hemen erteıi sabah yobazı NOMAIŞÇILERIN TEVKiFi DARPHANE IŞLı> ";it .. ü e glile,, yerine 'oynıya oynı- af d bul d - d 1 H d ka l cerrır. 
ya .• diyen bir adamın alay ettiğine ferdin iradesine tabi değildir. Çünkü mes e e un uguna a ela ınana· ıum. He e b~ .. a ı ıu_ c_evamı a giydirip kutabp padif81ıın huzuruna BRÜKSEL, 24. A. A. - İtalya se Darphane müdürü Ali. eııİ 1' 
hükmedilir. ifadesine yaradığı münasebetler mi- maz: En kuru havalarda çamur" bu· bakayım da aıze ız.ıbat verınm! çıkarırlar. Paditah bu emri vakie bir f t" ka .. . 3 h D h d 

1 
k balı 'f .ıe 

salden misale değişir :eteklemekten e lanmıt bir aokak.Köıede gürül gürül - Canım, dedim, ıu caminin bir •ey diyemez. Sözün kısası Üyes ya arek_ıfned"l r~r ~umayrş yapan §8 ıs arp ane e yapı aea ., (ıi!O:;ııi'" 
Biri çıksa da «allaha ısmarladık• - k k h" k k b" .. .. d bd 1 ı n kf" . d • k? • tev ı e ı mıştır. sat ve bütçe hakkında Ye ..ll"'' 

yerine caizi Tanrıya ısmarladım• de- tege apanara ormet arzetme ' ~ ~n ır çeıme, on~n e a eı ~ a va ıyesı e mı yo hut Veysi Hoca çok geçmeden bir SÜİ KAST MESELESİ maa etmek il.re Ankarl'/a •. 
miş olsa gülerler ve onu taklit eden kuzulamaktan kuzu doğurmak, •· ihtıyarlar. Seyyar bır turşucu elınde .. - .~i~. aralık. mahkemeye itimiz Hoca P!ll• olup meydana çıkar•• • BRÜKSEL, 25. A. A. - Yeniden , 
o;maz. <Günaydın, Tün yadın• seıa dunlamaktan adımla ölçmek vs. gibi bakracı; r ' d" . duımuıtü de bır yerden kaydını ÇI• Bu bır masaldır. Fakat o zamanın isticvap edilen DeroH yalnız batına Harun Beyin ~n~''!f:, 
ı.11nın, bayii kolektif bir c~htile bile manalar anlaşılmaktadır. Bunun i- - ~~.m~, k?'ooo;'°n.j· l~Y~. gr(~ kartmıştık. teli.kkiıine göre İnanılmıyacak bir hareket etmiş prensin ziyaret günle- ~ !"",, 
tutturulamadığı malumdur. Demek çin lisanın zaman ile bir kalıp sure- yo~. uç"' es k ~·u dael ır ı ır a - Önündeki kitapların sararmıı yap- vak'a .la sayılmaz. rine ait proğ;amı gazetelerde tetkik Serfiçeli Muıtafa Nu ıııltİ ıı--"' 
ki.,1isanın kalıplarına, Cemiyetin for tinde tespit ettiği istimali brrak1p ~e Nan\ a,.~ına a ar ~ ~· d ttı raklan araımdan bir kağıt çıkarıp • • • eylemiş olduğunu ayni zamanda Brü mabtumu, Edirne mebu•"o,.rii~ 
mullerıne kolay kolay ilişilemez. verimli de olsa, iştikak lahikası ile d -·~" :? uş~';:'zar\ sı:ı;ı de ':rr· uzattı. Baktnn: vakfiye sureti. Al· Hoca pafantn iımile anılan mahal kselin planını da tetkik eylediğini ka ut Beyin kainbiraderi? de lif Jıt":f 

yeni şekiller ihdas etmekte de fert ~:ı mı. .u~ e r s~z l e ~ tındaki imza da Mevlana bin Mahmu le büyük Hocapafa yangınında yan- çmağr kit'iyyen düşünmediğini he- lnüderriılerinden Aynı~.,tiı' 1 il" 
l'akat lioan yalnız selamları. neza- •erbcst değildir, r•kı : ~a~Y;:;;· j. ~akad~n e';,h!j dun imzası .. Bundan anlaııldrğrna dıktan sonra yerinde yapılan ki.gir men vak'a mahallinde öldürülec~ğini Ali ve Haıan Tahsin B~d' b",ıııil' '4' 

i<et ve etiket formüllerini, neş'eli ve ~esela lisanın kabul etmi~ olduğu: le yerdı~ e d"' Y.e.. r ım m • göre Hoca pa~a - astl iuni Üveys binalarla timdiki mahalle vücude gel hesap ettiğinden hayatını tamamen rezadeleri, Suriye tahdı ı ief~.F 
) a istihzalr m~vkilerde kullanılacak ( te gra~ çekmek, telefon etmek, ge- e .. » ıye uıuı.uyorsunuz. efendi 999 tarihinde htanbulrla . ı· C . d b d d " misyonu müıaviri Haru"•ıa ~I;,,-f 

v t k k • • * - . mıı ır. amı e u ara a yan ıaı feda etmiş olduğunu ve bu suretle • H 1 , 1 bU f"' •~ faıları. atalardan kalma nükteli sö- ış ge ırme , namaz ılmak vs.) ka- H H 1 . hoı vefat etmııtir. Ne -zaman doğduğu için timdiki binası yenidir ve mimar· hareketinin saiki Milano da İtalyan naze11 a ep ten starı . de l ,.. 
leri kalıp olarak bize tedarik etmez; lıplarını - ihtisar maksadı ile - (tel oca paşa, oca paşa.· yı, yaz l d ""I 1 k k d b" k · h · d mittir. Buğün saat onbır ,,...r0~11' 
ramer atat ve edevatlarını, sıygala- grallamak, telefonlamak. gevişlemek, ama kimmit bu Hoca pata? Nereden 1 ı: ~g;d 1 "lk d 1 . d "l~· tas'C..: • ır kymetı d k:', e polisleri tarafından yapılan fena ınua ıa türbesi civarında 51 .. n~ ... ~:~.,,ıı· 
mı, tasrillerini de hazır hazır lisan- namazlamak. n.) şekillerine sokma- öğrenmeli, kime sormalı, diye dü- ti• '?'d.~. a haçı ~n ~mı° rese er;:'.I egr ırb. run a,;-'"k? ba . ru- meleden ibaret bulunduğunu ve pren nesinden kaldırılarak ok ı ~J 

ğa teşebbüs edilmez. şünmeğe baıladım. ~e ıtır ıgı loca ar ld ~sa :"!"e. ;:1jk'ıt ı.rk.Jeı;e ·-r:I ar. . ~.,::tar si görür görmez (Yasasın Matteoli) yazıt camişerifinde n~a~ 
da uulmaktayız. Sonra kendi kendime: u zatfın nd~ .. paşa od uguna ldakır I• Ta ınmdı ı e ır şhı retıru cel " er. diye bağırarak sıçradığını beyan et- tan sonra defnedilecek~ ef' 

İşte, (hakkın&a) edatı; bw1un Fert lisan işaretlerini. lisan tara- H h d 0. b ld Hoca p .. mam e en ının yanın an ayrı ı tan anıma ı:nız mı, anı ıu mus ugun .. mistir. ..;fJ 
1 

- de. ·den, ile, için vs.> den bir far- fından hazırlanmı§ kalıpları ile dize- -:-- a ' ~ ım, u 1 um. sonra bir fıkra dinledim: Cuya Sul- dan balık çıktı diye reımi ırazetelere " - - l t ALiSiNiN A &iıl'~ 
kı yoktur. Bunda hak isminin mana- rck cümleler ve uzun uzu" lakırdılar ııalımamıf .ijnrş~ım. ··d· tanlardan birini, kocası «talakı se- basrlıp aleme destan olan çeşme.. SEYYAH ÇEKLERi H ND STAN V IJi~ ;e' 
mı aramak boştur. Fert, bunun l . ~~md e en .' ocd.a P~ta.b~ıesd.ckı •· liııe• ile bo•adıktan bir az sonra tek- i Cami kapm önünde •adırvanımu NEVYORK, 24. A .A. - Çester BOMBAY, 25. A. A. :-,, ;ıe .'' ~~ teski etmekte strbest görünüyor. Fa nın ıcın e gcmı mer ıvenı gı ı ı ve . A :l" • A , b" . 3' ı b k ·ı t ·k· · d trvı d r r 
a!.n!z (n) sini şa'1:)a ",Ör dcgiştire- r...at hakı"kratte cu"'mle teşkı'lı" ı"•lerı.nd' t t • k 1 b" d" rar nıkihlanmaıı ıcap eder. Malum· ır çefme daha var ki ı .. aktşh menne- nasyona an ı e eşrı ı mesaı e en valii umumisi lort ·.;ter ı · 51t 

" n , , u unaca yer o mıyan ır mer ıven- b . l"kla d . ka . . . d A "k k b k T · İ . d d t etn:ıı, ğ~ v· 
lır. Bunun yer .. e mesela Azerbay- de fert tamamile serbest değildir. 0 • le çıkıl..-, kü~k bir odada oturu- ya, u çeşıt ta.a. r a aynı dm-· rı uzerın e ıu satırlar yazılı: .damerı. aAn e ~kprehs"k' an ~·.' mocı ısı ngıltere en av e b ııınd~ ,0 ~. ;.da kullanı!an baresinde'yi kullan· d d ı· k b ı · ld · • D" k · · .. la evlenebilmek ıçın «hulle» tertibi <Os:nan Tevfik efendi i!~ ı resı merı a u umetınm 10 Te- maileyh lngiltered.c k~aııı'le tJı 0•1V ra a a ısanın a u etmış o ugu yorou. u~mem• ıçın mu,·azene • . . . " .. 929 'h · d · "b d g 

Ü naz. Azerbaycan Türkü de chak- örneklere tabi olmağa mecburdur. teminine çalışarak yukarı çıktım: lazım .g':~ırdi. Damat, sakalını elıne ehlı Ayşe hanımefendi mmuz , tarı ın en ı~ı a~en aha da amele kabinesı. c~ kkılld~ 
ında> yı, yazıda l>ile pek kullana· Veli Aliyi dövdü. Seliı nün aleykünı Hvcafendi! alıp dutunceye v'lrır. Hulleye katlan ve Emine hanım vakıflarıdrn ufak kıt ada evrakı naktıye ihracı ka kumetinin istikbah a ~~ 

ınoz Veli Aliye bir elma verdi. -·••'-••••ı•ı•ıcııeıeıe•eıeı mak kolay değil. Değil ama bir kere Hocapaıa hamamım da unutınr• rarına imtiaalen seyyahin çeklerinin müştür ~~ ~ 
Bu gibi kalıpların birkaç kısma birer örnektir. Fert bunlarda Veliyi da da fert yalnız sayıları, hale göre, ok yaydan ~·km•t· Hem madem ki yalnn. Bu cvann hemen hemen biri· d~ arni kıt'ad~ bas~.;:ı;ına karar ver ~$'~~ ıııııa...~..,.,_"f&.~~,,:',ef 1 
hlili mümkü"dÜr fakat manası Aliyi, elmayı, dövdüyü, verdiyi istedi degiştirir. :Fakat örneği ve kalrpları teriat böyle istiyor?. . Fakat Hulle· cik haraaırudır ve ba< müıterileri mıştır. Ameri a u metinin maz- \!: "111. k fe' n ~ 

tcptan anlaşılır ve "hak"' ile alakası ği gibi değiştirmekte seri csttir; fa- bozamaz. yi ya~a.cak kim? Sul~an .h~nıı~.un biri yahudilerdir. Haftanı" muayyen bir k.ur ~ararı pashaportlkarla evrakı nak- ~ 1,.1. e r ı.IJSI ~ 
ok,ur. ''İçin" edatının «UÇ> un ga- kat yerlerine kullanacağı kelimeleri Bu ;;rneklerin l~san~ ne k~dar ol- g~ce rçın kocalık vazafesını gorecek gününde .!'ürült<icü bir_ cemaat hama tıyenın, seyya !ara olaylık olmak Ü· ~ m1Jsab8".ttİ ~ 
• hali olan cucun• dan çıktıgı ma- ayni sıra dahilinde ve ayni kalıplar duaunu gram«cıler bırer bırer tet agzı pek adam nerde bulunacak! Bu- ma teh.:>cum ederi rmıı. Mahalleli- zre kıta ve hacmını ufaltmayr tazam \!: a.ı 1 
mdur. Hakkında da • hsa muzaf üzerine dizm kte muztardır. kikb ederek göstermektedirler. Yazı lunacak değil bulundu bile: den biri b:ına bundan bahıederken: mun ediyordu. Amerikan ekspres de ~ 24 .. Ü hafta JI 111 , 

1 hnkt rn zarf halinden çıkmıştır. Babam ıu evi satır. lisanında rabıtlı atıflı _cümlelerle ~eş- . Ne idüğü belirsiz .b!r •ofta.. Bir . - S?.k de!•· dedi, içerde yıkanan ar,ni m~ksatla çekleri.ni~ kıt'asmr kü- ~ unc fi Ja blf P' 
1 
çinde şimdi uç manası o adığı gi- Muallim tahtaya bir misal yazdı kil euilmiş ibareler ıçın de lısan o~: ç~ft fodl~~~n hat.'rı rçın rah_lelerd_e lar gurultuyu du.runta tası taragı ç~ltmege "karar vermış~ır. 1930 sene- ~ Her gflrı dalıa a; il 11ıe~1( rd 
ıı hakkında cdatından d.ı ı,ak mana cümleleri, tıpkı tıpkına yukardaki neklcri vardır. Bunları da lısan bu- dırsek çuruten bır adam. Boyle hı- toplayıp dışarı ugrarlar ! • • sı başlangıcında tedavule çıkanlacak ~ rak ve alaka celbe e 24 ı1P 11 
ı çıkarılamaz . örneklere göre tertip edilmiştir. j yiık rnuharrirleriıı, ediplcri,ı yazıla- rinin bol para va'dı ile ağzını mühür 1 Hocapaıa sokaklarında eğer temiz olan yeni çekler eskilerinin ayni renk ~ Jiler müsabakasın~evoplo'P:p-
"'Zarfında" yı ( ı mese ı çinde ile Saat hakkında: rın~an .ahr. Bunlarla iştigal gramerin !emek güç bir iı değil. Gel, Üveys bir _köşe, önü •ıİprüntüsüz bir ev bul ve şe~ılde olacak ve ihracından !>ir ~ haftası bt/11 . dtıf / 
giştiremeyiz. Çünku >İr hafta Yediyi çeyrek geçiyor. vazı!esırlır. Bızım . ınak"."dım.ız ıse hoca bur~ya, al sana .ıu kad~r. keıe imaga. ~ğratırnruz beyhude zahmet kaç gun sonra Avrupada da tedav~le !l1 ün ak amma ka bafl#' 
rfında ile bu hafta ıçinde ayrı ayrı Yediyi çeyrek geçe. ancak mevcudıy~tle~ı uzerıne dıkkatı akçe .. Bır hanıma bır gece ıçın ko-

1 
edersıruz. Ben bile yerleı· kup kuru başlıyacaktır. Yem çekler ted.ıvulc ~ bag J

5
. ri tıoftO 

eylerdir. Dokuza on var. celhctmek, ferdın hsana nekadar ta- calık edecek, ertesi gün de kimse- olduku halde ayağımın altında bir başladıktan sonra da seyyahların ve ~ deriniz. ın 
-e dair, - e ait, - c]i~i takdirde Dokuza on kala. ui ohluı;unu göstermekten ibaret idi. ye .~örünmede~ çıkıp ııi~~celuin! . ı yıkın çamurla matbaaya döndüm. halkın elindeki _eıki çekler ibrazında ~ mışlır. 
psi böyle, içtimai k:ıl'. 1 ·. ken· cümleleri de birer örnektir. Bunlar AHMET CEVAT Uveyo efendi, bu teklifi derbal ı... M. SALAHADDİN tediye edilecektir. IJ.,,. 
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.ı:üm mahsuliı 
lstanbul cuma günleri nal)ıl eğleniyor? 

hraç edilen üzümler MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi Sözlü film, özlü film 
.,....._ 

1• ee<;t' n seneye ııispeteıı fazlalık Kin1ler ııasıl ıııe:-ıhur olın u:-ı? 
32 buçuk mi/yun üzüm satılmiş ve VilAgette 29 Teşrinie,rel Emanette "Cuma gilnleri iğnenin bile adama pas-

"114 / ..... il Ahırlar tısını verirler, dikkat etnıeli!,, 
ihraç edilmiştir ,,ıa u er Büyük bayram için iz- Benim sinema meraklısr bir farkına vardı: 

~ ·"''••iın iptidasından <imdiu~ ka- Baki efendi esrarengiz bir şe.k.ild•.. K • • t "} A k Y • 1· } h 1 k d d B -ı 1 S d d" .. l" f'l . b ' t ' ' • b b onğre ıçın ınüracaa cı er yarın n araya enı ta ımat a a ır ar ar a aşım var ır. eyog unca - en e 1 soz u • mı eger ~ı'nıire tahminen 42,835.000 kil<> intihara. t~şebbüs etmesı se e ını so k ' ( hiç bir sinema yoktur ki o, mü- medin ! 
,,.,, gelın;, ve lıundan 32,50C.SSS ylememıştır. Ve Şl0 a• yet etti er "d'yor } h d"}ecekt"r 
;:"' "'1tıl;;',ıstır. ŞİRKETİN KAMYONE1:'1 gı l IS a e 1 l davimi olmasm. Kahvenin, çi- - Doğru dedim, ben filmi, 
~len sene" ayni müddet zarfında Hakli ne_triY;"tı"'?'ı naz.arı dikkate Harp malülleri ceıniyetinit Anad•• 29 Teşinievel Cumhuiyet hayra- Şehremaneti, ahırların isliih ve ta garanın, içkinin, kumarın tirya- (sözlü) sünü değil (özlü) sün 

O,ooo kilo üzüm gelmiş ve bun- alan elektrık ıırketı: tem~rat. poat~s~ lu fubeleri mümessillerile stanbul- mmda Ankarada yapılacak olan mu dili için tanzim eylediği talimatna- kisi gibi bu adam da sinema ti- severim! 
ıs 03 n s'"ratle her yere yetı•ebilmesını daki malililerin bir kısmı Vilayete azzam geçit reımine i•tirak edecek meyı· aıa·kadarlara teblig' etmi•tr Ta 

!. .. ' 0,354 kilosu satılmıştı. m u • ' • • ryakisidir. Sinemaya gitmedig' i Beyog-lu caddesinde, şu FO 
, '<lllir gazetelerinin yazdığına gdre temin için yeni bir kamyonet satın müracaat ederek kongrenin perşembe olan 560 Istanbul izcisi bugün saat lmatname ahkiimıın tatbiki için Şu- " 

{ !tafta zarfında, Borsada 2278842 ahnı,tır. günü aktı için teşebbüsatta bulun- 10 da Beyazit meydanında bir tec- bat nihayetine kadar mühlet veril- geceyi, adeta yaşamamış adde- bir kaç ay zarfında yenilik ole 
~züın aşagıdaki fiatlerle satılmıs Şimdiye kadar araba ile öte ye be muşlardır. •. rübe geçit resmi yapacaklardır. miş olup bu müddetin hitamında bü der. Ne zaman raslasatn, selam rak ne görüyorsunuz? 

• riye taşman büyük tamir merdiveni Bunlar, Vilayete verdikleri istida- Bu geçit resmine dün Bursadan ti.in ahırlar icap eden tesisatı yapmış sabahtan evci bana ilk suali he- Siz bulamadınızsa ben SO\' 

~l·Ytiıaıa 55 • 62 Ala 43_58 Birin ile tamirat postasını teşkil eden me da, cemiyetin şimdiki idare heyetı şehrimize gelen 60 izci de iştirak e- bulunacaklardır. Talimatnameye na- men bu kabil şeyler olur: , !iyim: Kıraathane bollug~ u. : 
'41 J b t b"\l bo ulan tesı· şika·yet ederek cemiyetin merkez lıe- d ktı"r h ı k. · J k mu"'nferı't ı;ı "ı ".' kinci 3\-43 üçiıncü 24-32.20 mur ar u o omo ı e z - ece . zaran a ır ar agır o aca , _ Rakel Meller'i gördün mü? Evelce Taksime kadar Koc 

. ~boce zo_z3 yağmur yemiş6·20.20 satı tamire yetişmektedirler. yetinin infişah halinde olduğunu ve Dün de muhtelif liselere mensup mahallerde insa edilecek, etrafında N . A 1 d 
"'Ç<n senenin ayni haftası ;:ar- İZMİRDE KÖMÜR MESELESİ buna rağmen idare heyetinin kamı- izciler şehrin muhtelif yerlerine gi ev bulunmayacak. üst katında insan C artıst, monşer. · · man ·~a- ca dede Galatasaray köşesirı 
·< Borsada 1•929,151 kilo ilzüm İzmir gazetelerine göre Gemlik nen bu ay içinde akti lazımgeleıı kon edrek tecrübe yürüyüşş yapmışlar- bulunan evlerin alt katı ahır yapıla- çırma git. · · · deki çaycryr da hesaba katma 
~,'.lhi zir fiatlerle satılmıştı: havalisinden her sene yüz binlerce greyi mütemadiyen tehir ettiğini bil dır. mayacak, zeminleri beton, asfalt ve - Emil Yanings, yeni bir film şartile ancak iki kahvehan 

, ,
0
·'Yul.ala 45.55 Ala 40-H Birinci okka kömür getirilmekte ve yaz gün dirmişlerdir. Istanbul ve Bursa izcileri yarın ya araları çimento ile birleştirilmek çeviriyormuş. Buraya gelse de vardı. Halbuki şimdi, on adrrr 

' iki ) · 6 k ı 7 k arasında fiat Viliyet, malüllerin istidasını talı~ b • bir tre ı A k ha eket ·ı k t ta ı k · • b. h> nci 2;.32,20 üçüncü 23-27 ,30 erı uruş a uruş ususı ne n araya r şartı e par e veya aş n o aca , pen görsek.. . da bir karşınıza yorgunluk afa 
.«auuc ı 30 bulmuş olan bu kömürler şimdi se- kikat icrası için zabıtaya havale et- edeceklerdir. cereler sineklerin içeri girmemesi - k b . 
• ~~ere 10~·2:iİos~ Sif Hamburg "1- lriz ku.ruştan aşağı satılmamaktadır. ıniştir. Miktarı 250 kadar olan bu Bu sene Ankaraya Galatasaray Ka için milimetre kutrunda tel kafesle - Şarlo, artık can sıkmaga ca ır yer çıkryor. Her şeyi de; 
: ~>re son hafta ve geçen sene aı Her sene bu sıralarda okkaSt 5-6 malüller dün cemiyetin bahçesinde bataş, Istanbul, Feyziati, İstiklal ve örtülecek, ahırlarda çok hayvan bu- başladı. Altına hücum'dan son- ğuran ihtiyaçtır derler. "N 
:"ihlerdeki fiatler zirde münderiç kuruştan satılan deniz kömürlerinin hususi surette toplanarak kongre i- Amelihayat izcileri gidecektir. Junduğu takdirde pencerelerden ma ra onun yeni bir şaheserini gö- dersin?" diye arkadaşa sordun 

bu sene şimdiden 8 kuruştan santim çin hazırlık yapmış ve malüllerin he İzcilerin Cebecide kamp kurma la- ada tecdidi hava için her 8-10 hay- remedik. Dedi ki: 
· lht · t ı beb' udur nüz intaç ve halledilmemiş olan işle- htemel ld - "b' A k · b. ·ı t"' b ı k '~ ra Karaburun soltana 32-35, 7 aşagıya sa ı mamasının se ı ş · n mu o ugu gı ı n ara vana aıt ır vantı a or u unaca , Dünyanın bütün sinema artis- _ Senelerdenberi gece saba 

, '<r "'>siına Kar. Sut. 37-36, 8 küp Deniz tarlkile kömür getirterek ri etrafında hasbihalde bulunmuştur. mekteplerine tevzi edilmeleri de hararet derecesi daima (santigirat) l .1 k . l - d l k d . 
r l. •uıt. 41-39. O auslese küp kar. ticaret yapanlar; İzmirde bir trüst Dün toplananların bir kısmı kon- muhtemeldir. 15 derecenin tahtında ve 20 derece- t erı e uza tan aşına ıgı var rr. ara a ar pıyasa ede ede bey 

lt so.43 10 Feine Auslese Küp.Kar vücude getirmişlerdir. grenin tehirinden haberdar olmadık- ıu • • nin fevgkinde olmayacak, ahırlarda Her birerinin muhtelif pozlarda ler çökecek yer ararnağa ba~la 
._ ~l-52, 11 Nec plus ultra 74-61 İzmir Orman Başmüdürlüğü de lannı söylemişler ve ortada makıl M. MEKTEPLERİ tazyikli su bulundurulacak ve sabah çrkarılmış fotoğraflarından bi- dı. Tabii değil mi ya •... 
""!indir. yaptığı tetkikat neticesinde bu trüs- bir sebep olmadığı halde kongrenb akşam ahır, havlu ve inek ahırları- rer albüm yaptırmıştır. Çalış- Bunlardan birine de biz .,. 

"'1 &on hafta zarfında İzmir limanın tün mevcudiyetini anlamıştır. aktina imkan bırakılmadığı için tees- nın süt mahalleri temizlenecek. ar- ma odası, adeta bir fotoğraf9 rip oturduk. Gelip geçenleri bi 
o. ttnebi memleketlere vukubulan Manisa havalisinde Alaşehir ve Sa sürlerini izhar etmişlerdir. Cemiy•>t yeni defS SeileSl pa, yulaf gibi hububat vezına mah- camekanıdır. camekan arkasından seyretme 
'~at miktarı berveçhi atidir. lihli ormanlarının planı tamamile merkez heyeti aylardan beri toplan~- sus yem anbarlarının dahili ~inko 
~•landa vapurile 151000 k. Ham- yaptırılmış, kömür imali için ruhsa mamıştır. 16 yaşından 40 yaşına kaplı olacaktır. Sonra artistlerin hayatı, 1'u- taban tepip dolaşmaktan dah 
~tta. Minerva vapurile 1,350,000 k. tiye verilmege başlanmıştır. me~~e~~~üller bilhassa şunları iste- kadar herkes okuyacak TRiBÜNLER VIDALI OLACAK susiyetleri. Kimler, nasıl meş- keyifli oluyor. Hele bizim gil 
~daına, Monte Ossero vapurile Kasaba ormanlarının planları da- 1 - Malullere yardım etmek ve Millet mekteplerinde yeni ders Şehremaneti badema resmi gün- hur olmuşlar? Hangisi evli, han avcrhk çağını geçirmiş olanla 
• 

2 
k. Nevyorka, Manç"•ya vapu- ha eve! yaptırılmış olduğu için bura ı · · ı 'b" ı · "dal gı'sı· beka'rdır) Kı"mlerı'n ne gı"bı' ı"çın" " - • işlerile meşgul olmak üzre resm1 bir senesi irin hazırlıklara devam edil- er ıçın yaptın an trı un erın vı ı · · · · · ı. I0,650 k. Liverpola. daki hazırlıklar daha evci bitmiştı. • 1 k 1 k ı d ? S · C · ., . S . l" nl da teşekkül vücude getirilmesi. mektedir. Teşrinisaninin birnde baş ve geçme o ~ra yapı masına arar macera arı var ır. orunuz. sı- uma günleri, meydanı l>o 

r«an0 186284 Tryeate Venedik, Alaşehır ve alıh ı orma arın n . . b f . • . O 
,:ıta b · 'h 1 d"I k k" .. k 2 - Senelerdenberi arazi haklan- lıyacak olan derslere halkın tam vak- verıruştır. ze ütün ta sılatıle anlatsın. - bulan ufak tüfek satıcılar, kim 

~ ~:~6n~.::~ ~9°5';:~:~. Şanghay Una ~:e~en:~~o:' o~k~ e~=dde:::~~d~:. ru olamıyan malüllere lazımgelcn ara tnde müracaatım temin için Millet Cümh.u~iyet bayramı. için yaptın- nun en ziyade canını srkan şey, elinde bir kaç oyuncakla, kirr 
.,, S ha I' . d k' 1 zinin sür'atle verilmesi veya isteyen- mektepleri idare heyeti, polis, jandar lacak trıbunler bu şekilde olacak ve flrn" b' h f "'dd 1 k , . 

lıı ı.•sıın iptidasından •imdiye ka- oma va ısın e ı orman arın !ere bedelinin tediyesi. ma ve mahalli heyeti ihtiyariyelerine bunlar diğer resmt günlerde de kul- ı ın ır a ta mu et e e ran ınci taklidi beş on dizi bonçukl 
f '"ı~r limanında ecnebi memleket planları da bitmek üzredir. 3 _ Malullere tahsis edilen inbi- tebligatta bulunulmuştur. larulabilecektir. da gösterilmesidir. Elinden gel- kaldırımın bir köşesini tutu• 
~ ı.· .....,.1na vulııİbulan ihracat mik- Bu sene muhtelif kazalardan İz- h 1 · f"l · k .. · b ki" "'. · · ·ı k • k"" .. k sar maddelerine ait yüzde iki bey'iye Bu tebligatta 16 yaşından 40 ya- 1161Jt 'fi Ilı H. se, er ge en yem ı mm anca muşten e ıyorlar. Parmak ka 

A •Jlğıda göster"-'•tir: mıre getırı ece azamı Omur mi • d J,ı 0 e err 
~ı..:: ....._ da h d'I k h .. istihkaklarının her üç ayda bir maa- şına ka ar kadın ve erkek herkesin ' bir defa gösterilmesi için karar pı önünde böyle bir satıcıya ra•. 

ı,,_ "tanya ve Şimali Avrupa liman rı esap e ı ere er şey ona gore k 
,·"'& h 1 t T . . 1 f da şlarile birlikte tevzii. Millet me teplerine kayit ve kabulü Ussak fabrı' kası iştihsal eder. Bunu temin ede- ladık. Renk renk boncuklan ro, 1.-· .. 12722000 kilo İngiltere liman- azır anmış ır. eşrınıeve zar m b • ld . d 1 k , 
,:.<ııa b' . 1 k 4 _ Malülin yürdunun, malülle- mec un o ugun an ge ece ayın on d" - . · . · dTk . . .. . l 
'·)99 5190524. Fransa limanların• her 5ey ıtmış o tca tır. rin ekserisinin bulunduğu İstanbulda üçüne kadar mahallelerde mektep- ' ' me ıgı ıçın şım ı ı ışı guciı, ra amıştı. Gözüne kestirdiğ 
'ıos 1 46 kilo, İtalya limanlarına BiR C NA YET tesiri. tere devam eden halkın yekunu ve Yeni pttncarlaı dun hiç bir filmi kaçırmamaktır. E- birini görünce bağırıyordu: 
l•s 3t kilo, Mıs•• lı'manlarına İzmirde Saman hanında Mersinli- . k 1 . 'ki . h kk - İ b ld 'b' b" k" Ok Ok , 8 ~ 5 _ Malullerin Ziraat bankasmda hangı me tep ere gıttı en a ın- k ger stan u a onun gı ı m ı- - azyon. . . • azyon ! .. 
ıı.s86 kilo, Muhtelif limanlarına li Mehmet Ali beyin arabacısı iştipli d b" tv l h l bild' 'l · şe er yapıyor . l " · İb h' ki müterakim paralarının kendilerine a ır ce e azır anması ırı mış .. • şı olsa sinemacılar ihya o ur. Haydi okazyonuma gelin ı ... 
• 4 lcilo. YekUn 22384774 kilo. Mustafa ile Giritlı ra ım ağanın · B 11 h h 11 h · ~. . b l kı•tan evet tevzii . tır. u cetve er er ma a e eyetı .. Geçenlerde huku. metle tema. s ~tme.k Para, pul, go" zu"'nde yoktur. Ca- Yaşlıca bı"r adam bu bo~u 

"l'Sad. akı' muamela't balı" tabı'ı'de- arabacısı Nesim Gazı u varında cad < 'ht' · · t f d ·ı· t .. t.. S M , ·-u 6 - Yeni tekaut kanununun ~ü- ı ıyanyesı ara ın an vı aye e go u- uzre Ankaraya gıden anayı aadın b' k ld • b' k k . 
ı,.,uahılden mevrudat günden güne denin tamiri için toprak taşımakta i rülecektir. b k "d" .. S d tti B d"' ,nmın ır şeye SI ı ıgr ırza-, larm uza tan rengıne aldaııa 
'ktadır. ken bir marka alıp vermek yüzünden r'atle tatbiki. an ası mu uru a e n . un şe- ı k d 

Kongrede bu maddeler görüs.ule- Millet mektepleri idare heyeti hrimize avdet etmiştir. Sadettin B. man ona: . . - · ıra sor u: . , * * * kavga etmişlerdir. Nesim biçağını çe c t · .. _,, t ı k ı H b f ı- K b l •it rek hükumet nezdinde teşebbüsatt•. . uma~· esı g."ı;.u op anaca . ve mua. - bir muharririmize demiştir ki: - a enn var mı, ı anca sı- - aça venyorsun un arı~ 
t, P.iA YA KARŞI MÜCADELE k~re~ Mustafarun üz~r!".• h~cüm e!- bulunulacaktir. lımler~n tayını, . mekteıılenn tesP.ıtı.. - Bankaya ait mesaili takip ve nemaya yeni bir film gelmiş! - Bir lira efendim okazy01 

tı; •• ~ır Valisi KAzim Pa•• Fora ~ıştır Mustafa_ kc~dısım mu~afaa ı- -~ muallımlere v rılecek ucretın taıynı h 11 d"I . . 1 • . . • 15ka İ ' 
'Ilı "e Bergamaya gı'tmı'ş..-ve orala'_ rın c.·erden .aldı~ı bır. tas.·ı N.esıme öt- EMANETl.E ViLAYET · · k .. a c ı memıs ış erı ıntaç ıçın " • diyin, derhal heyecan içinde ka- bunlar. htiyar durakladr • 

.... '3'. I . eıı ders saatlerı meselesı. mer ez ve mu dar vek3.1et1erle temas ettim. B~..:a· -· .. · .. · · · 
~,~•lıhı ahvalni tetkik etmiş olan ınış ıse de ısabct ettıremcmış ve ıner Şehremaneti umuru hukükiyesincc lbakatta yapılacak masraf için hava- . ti k .. d. y . b' f hr, yuzu pembeleşır, gozlerının - Okazyon ne demek? 
:':'Jr.e müdürü Lu'tfu" bey,· tetkika- kumu.n. kend .. isine. bıçakla yakla.~tığı- tanzim edilmekte olan Vilavetlc E- ı ı · kt"l .. d ilrn " hu run vazıye ço ıyı ır. enı ır a- içi glıler ve artık siz "yeteri' Y · f t d k. 
"'I k k 1 d -anetin tevhidi hakkındaki rapor hi ename ~nn va ı ~ gon. er e.ı brika açılmıyaca'<Sade mevcut mücs- ' • . .. • - . anıya ırs:: • • • eme 
, •ceslni §U suretle anlatmııtır: nı gorunce u'enn~ . oşara. c ın en ... susu muzakere edılec~ktır. .. seseleriıniz ihtiyaç nispetinde t<vaı e dıyınceye kadar anlaur. Çun- İhtıyarcık, bu lafa tutuldu: 

ııı..: Poça, Dikili ve Bergamanın bıça.bı kapm!ş Ncsımı vucuow1un ı'1u tmek üzredir. Raporun ikmarlindeıı .. Bu sene. mekteplerın aç.iması. bu: dilecektir. kü, sizin "yeni"' dedig"iniz fil· - Dog-rudur dedi f t b 
,'illi ahvali etrafında tetkikat yap- htehf yerlennden yaralamıştır. Y~- sonra vali Muhiddin beyin riyasetin- yuk merasımle yapılacagı.ıdan şımdı- U k k f b 'k d b . • • ırsa t 
b> Buraları çok artmalı bir mın- r.a.lı hastaneye kaldınlmı~tır. Canh deki tevhit komisyon son bir içtima den hazırlıklar yapılmıştır Buaün şa şe er a rı as~ a u sene mm o provasmda bulunmus, fırsat ... Koyun kafese baka 
c"'ad M k d f 1 '- ·ı· kd d'I k . . . d "b· şeker mahsulilc şeker imaline başlan birden ziyade defa seyretmi~ lım t tı;,;•r. Fakat alınan tedbirler sa- ıçınde yakalanmıştır. ustantı m.- daha yaparak raporu son e a o ara, vı aye~te a e ı ece ıçtıma a ır mıştır. Geçen sene 12.000 ton ;ıan- • . . '·: ... . .. 
~t de bu mmtakalarda sıtma azal- cruh~n !fa.desini almak için .hastane- gözden geçirecek ve Dahiliye vekalc- merasım programı yal!ılacaktır:.. car alındığı halde bu sene pancac mi- s~n;ıtk;ırlb~r. arasmhda ıksmı yeı~ı Sonra bıze donerek: 
~! •t. Halka fazla miktarda kinin ye gıtmı~ ısed~ yarısı çok agır ve ha tine takdim ed~klli:". ~ ktarı 20,000 tona baliğ olduğu için işıtılmış ırı varsa ak ında sı- - Fırsat bizim için değil, 
a'lılınıştır. yatı te'.ılikede olduğundan Nesimi is SILİHTARAGADAKI KÖPRÜ llQJM,·_ , şeker meclisi reisi ve şirketi hayriye zi şaşırtacak kadar malı'.lmat kendileri için... Her şeyin İ§C 

t;:,;•tgarna belediyesinin •ıhhiye teş- ticvap kabil olmamıştır. Bedeli keşfi 200 bin lira olan Silih "d" .. y f z· B d dil A k 1 ş· d' b"" l b" · · 
,tı, ço.k mükemmeldir. ESKl.ŞEH. IRDE. ~IRAI .KREDi mu uru u~u. ıya · e n 11 d· .top amıştır. ım ı oy e ırısı- yaramazr cuma günleri meyda-
o ı .. tarayadaki sünnet köprüsünün irn;aa- radan gelını•tır 1 · d · k B k günl 1 -.. e.dıyenin bütçesi 70-80 bin lira Eskışehırde Zıraı Kredı koopera- • ·. . e sınema a oyun seyretmek na çı ar. aş a er aatr amx-"·•e, tı yeniden müzayedeye korunasına Ü OCA"INDA KONFERANS "ıı U ın:Je olduğu halde hu sene 130 tifleri ~eş~ilatı devam eyleme1cte ve karar verilmi§tir. ç k • • T RK .. u. . . . . hoşunuza gider mi, gitmez mi? yan mallar, cuma'nm hörmetinc 
~ratık bir su i,ıine girişmiştir. Bu oradakı .zıraat ban.kası şu. gunlerde ____, O lÇlllCe Teşrıru~~nı ıp~dasından ıtıh~ren Sizi bilmem ama beni sıktı. Gir- kapı§ kaprşa gider. 
~&~aşka br h•'. mezbaha ve bir bu muhım mesele ıle pek zıyade meş ZABITAI AHLAKIYE İstanbul Turk ocagında gece faalıyet d'"" . . d k k l' Gö .. .. . • . 
~" kabristan yaptırmışın. Ber- gul ~ul~nmaktadır. . .. .. Elde mevcut olup tatbik edilmekte Polls e hak aret eden iki !erine başlanacaktir. Ocakta her haf- ~gımız sıne~~ a ço uvvet 1 zunu kırparak ılave ettt: 

(· <q da frengi ,e dank ıı .. stairgı yok Şımdıye kadar Osmanıye, Gunduz olan zabitai ahlakiye nizamname•i ta bir konferansla bir konser veri!e- bır orkestra dunyanm en ahen- - Malllın ya kafalar dumanlı.. 
'ıı . . . . . . !er, Çiftele~ nahiye merkezi ola~ M~h bu günkü şekli hayata uygun olmadı s arhOf yakalandı cektir. ktar parçalarını çalıyordu. Lo- Mala göre fiyat biçecek hat mi 

\dilcı.ıı.ı...,ıedıyesının sıhhiye teşki- mudıye. Ç~ftele~ Mamure, Es~şehır ğı için yeni bir zabitai ahlakiye ni- İngiliz tabasından Sava ve Bulgar İlk konfer~ns :·~fganistan" hakkın calar, balkonun bütün koltukla- var kimse de? ... Bizim çocuğa 
~ lı:.ı 1 ıyıdır. ialkın yardımı ile su Mamure koylerıyle Seyı.t Gazı ~er- zamnamesi tanzimine karar verilmi~- tabasından Yorgi isminde iki kişi e- .ı:ı olup. Hali! tt;aht B. tarafından .ve rı, birinci ve ikinci mevkiler dol geçen cuma kınk bir duvar ay-
ı/•da da halledilmek üzredir. kez kazasında Kooperatıfler tegkil c- tir. velki gece sarhoş olarak Beyoğlun- rılecektrr. İkıncı konferans terbıye duktan başka bir çokları da ay d' 1. 

' .. ., "-iyetimiz sıtma mücadelesine dilmekte. paraları toplanmakta ve di- ----· • • • ·-·---- d Ab verilecektir. Bunun mevzuu "asri de- . .. .. • nasını on ye t ıraya yuttunnuş '•tıı a anoz sokağında gezmekteler i- k beki l d B l 
·ı '~ .. etmektedir. Pek tabiidir ki g"or bir kısım k.öylerde de ihzarat de- N mıkta k .. b . la 1 k müderrisi İsmail Hakkı B. tarafından a ta ıyor ar ı. u gun soz- ar •••• 

ı.. "'U e f SU en oteye enye sar ntı ı etmeğe 
·~,, <adtl~nin semereleri görülmek vam etmektedır. başlamışlardır. Bunun üzerine polis ınokraside terbiye" dir. Ocakta lısan lü bir film gösterilecekti. Söz- Giderken de şu nisihatı ver-
~ti . . . . Tastik m~am~le'.i . icr~sından ve Birinci sahifeden mabat memuru Abdülkadir ve Abdullah e- derslerine bir haftaya kadar başlana- lü film. . . Bu isim bana sazlı, di: 

t~~ bın Odı"' ıçtımaına gehnce; ruhsatı resıruycnın ıstihsahnden son- fendile b ı t k · t · ı caktrr. sözlü alemleri hatırlatıy0r. Ar- - Cuma gün1' eri ig'nenın' bl "i;1" !~aftaki toplanmada ekseriyet ra k<>o.'' ratifler derhal faaliyete ge- Şirketin terıih havuzlım timdi . r un arı mene me ıs .~mı§ e~· 
,.ı ~koıamamıştır. • çecoklcr.lic. tehre isale edilen günde 27 bin met.I dır. Fakat çok sarhoş olan mutecavız ŞEKER iNHiSARI tık sinemalarda yalnız göz de- le adama pashsnu verirler. A-

scriyetin basıl olması için içti- re mikabı suyu tasfiyeye kaiidir. 1 !er poh.s me~urlarına da ha.karet •- Şeker ve petrol inhisar idaresi mü ğil kulak ta beraber yoruluyor. man dikkat! ... " 
•. ''llirak eden'erin k yu"'zu"' mu"te- Kü11.i:a Buna ata.kadar olmakta- Liıkin yeni ır.ukave!e imz.olanaı·ak d~rek u~erkrıne hucum etnıış ve. el- dürü Hüsnü B. Ankaraya gitmi~tir. Şı'mdı"ye kadar, bı'rı'sı" ·. 
.. dırlar. T •ski! edilmekte olanlara or- bıselerı t l d B d · · . "·iması lil•ımdır. Bıınun ı"çı·n 1 • suyun mikta:ı 45 bin metre mi- nı yır mı.ş .ar. ır. u vazıyet Hüsnü B. Ankara a ıdarenın mi.is tak 

" tak olınak için müracaatlar tevali ey- K d h k d k ı Nereye gidiyorsun' Dı"ye "1ıa~ !tde t .r~r içtima edilecek- kab:na iblağ edildiği zaman havuz- .. ar~ısın ~ ~n ısı ~ Y~ a an.araıc bel vaziyeti hakkında maliye vekıile- - · 
!emektedir. Teşkilattan haberdar o- lar ihtiyaç nisbetincle tavsi olunacak nobetçı hakımlığıne verılmışlerdır. tinden izahat alacaktir. sorsa şu cevabı veriyorduk: 

.\1 suı iSTİMAL 
.., lııuı beş linı yirmi b;t kurut ih· 
·'t~ 'loc zncın Foça tahaildarı Ali 

. ~l ,1 ... 1.'lt'.kku1daki muhakeme
~' .r i "ıreeza mahkemesinde de· 
' ·~il:ni~ ve bu celsede karar tef 
~ılmittir. I\.; R.etat efendinin bet sene ağır 

1~t~~ iiç ıene müddetle memuri
~l tnahı-umiyctine ve elli üç lira 
' ~'\ it-ısına mahkümiyetine 

\tet"ilmiRtiı·. 
~irıı SANDIK EMİNİ 

4~ ~!!etine para geçirmekten ma• 
ı, anısa S'ndık Emini Kamil ef. 

~ ~11.troı vazifr.sini ihmalden maz
ı°"<he ansa Defterdarı Riiştü ve mu· 

l:tııı trıümeyyizi Aı:ah beylerin mu 
~ lıu •!erine de İzmir Ağırceza malı 
~· z~elsede karar tefhim edilmiş
·""1i ıınınetine para geçiren Kamil 
~ ih l,5 ay hapse , kontrol vazife
~he ltıal .. eden Defterdar Rüştü ,Mu 
ı;,<-ır 1.rnumeyyizi Agiih beylerin o

f "'ııiy ıra :ı-ğır cezayi nakdiye mah· 
~ 1., l\u et~.erıne karar verilmiştir. 
f ıı,liı~u t~u beyin uzun müddetten beri 

le~ ızmetinç ve Agah beyin de 
' ~,,0nıeınur. ~ıulunmasıın binaen ce
~ .\~t~ tecılınc karar v rilmiştir. 
~ C-,, llLARINI NIÇ!N KESTİ' 

~ ı, n gcco 1 ·mirde pn yerle
r~~ 1 Yaka oı.,,. ıştu Ot.ız tıç ya 
:iııı.ıı Bakı mında ır ,. 'l.aka5 
· ı; rln t c;.. ada SCI~ 

ta lnı c 
'' ~ .: yol a 

ı. n •>· ettı 
\>oı~ ayıJınıştır. 

•ir. 
çolaktı 

~..,nra Borno 
ga başlarrış 'e 
~ >n voıda dü-

>' t feçenl r ııır ad m;,n kan ;. 
1-,, İ ~Kta cldu •L '·" görünce Bor 

ı ,n r k ı ındanlığına haber 
• n: cr derhal mcmle-

'"'lmr t.r 

lan bir çok köylüler kendi köylerin- b s· -
d d k 'fi .. tır.. Bizim hcsaba.!•mıza ıröre u NURi iLE ÖMER Elyevm şeker inhisar idaresine J>'· - ınema seyretmege ... e e o~peratı er yapmak ıçın dai- . d b ı 

. 1 k mıktar su şehre kııayet e er ve u U k d E . 1 H troldan, ne de ş,kerden resim al-na- Artık böyle diyemiyoruz: 
ma miıracaat ey eme tedirler. Renç· auretle daha 40 sene şehrin su ihti- . n apanın a rzıncan ı o:t~an, maktadrr. Bu suretle idarriıin lıir va-
berlerin köy bankaları dedikleri koo- t . d"I b"I" Nurı ve Ömer arasmda kavga çık- Şuracıkta gu"zel bı'r fı"lm yacı emrn e ı e ı ır. . . . Ö zifesi kalmamış olmakla beraber ida- -
peratifkr şayanı dikkat rağbetler bul KANALiZASYON iÇiN mış. netıcede Nurı ıle mer bıçakla renin büsbütün kaldırılacağı da do- var. Onu dinliyeceğiz! 
muş ve fevaidi pek çabuk anlaşılmış- . . . Hasanı yaralamışlardır. • k d V ·ı • C b 

h k 'k' b' · · Kanalızaıyon ıçın Terkos suyu .,.. ·-- gru görülme te ir. en en maluma- eva mı vermeg-e mecburuz. tır. Müstahsiller a ı ı ır ıstınatgah 
olacak olan kooperatifler az zaman kullanılrruyacaktır. GELiN GiDERKEN ta göre şeker inhisar idaresinin t•ir Bizim sinema tiryakisi arkada:, 

f d f · 1 .. 1 · .... 1 kf Bu iı için denizden .su getirmeği Karagümrükten gelin almaya gi- şeker enstitüsü halinde kalması muh b f'l · ·ık d f .. .. d zar ın a eyız ı ış erı goru ece ır. h d ek d temeldir. u ı mı ı e a gormuyor u. 
Eskişehirde havalar müsait ve çif a~rrıca deru te e er .. ıcap e. en te- den Eğrikaplı Abdürahman ve Yu- B' 1 h t h . d -· 

ciye elverişli gittiği için köylerde ıe- sıoatı yapacağ!z·. ':fenu.z y~nı '"?uk.a nus efendilerin önüne çıkan sabıkalı Şeker enstitüsii şek:r sanayi ile ınaena ey ' a . mi ınd ~ ·ıecegı-
vele ya .. pılma. d.ıgı ıçın 4ırketın . ımtı.- Cavitle Ahmet bunlardan bah•ı's. ı'"te olacaktir. Maliye vekaleti henii= in· niz veçhile perde ı e egı , per-riyat devam eylemektedir. Son sene· di • • · b 

!erde kuraklık yüzünden ziyadesile yaz ~~dd~tı~n ne kad~r l~"'! t edı- :niş ve alamayınca sopa ile Üzerlerine hisar idaresinin müstakbel şekline dede geçecek şeylen ana an-
mutazarrır olan köylü. bu senenin ge- lecegını bilmıyoru~. Şı"'!dı.~ı m_~ka- hücum ederek döğmüşlerdir. dair kafi bir karar vermemiştir. !atmakla meşğul oluyordu. Ba-

l . 1 d·-· b k velenin fena oldugunu butun dunya Bu günlerde idare eski seneler~ ait zı· adamlar vardır elı"nı'zde bı"r c.;en sene ere nıspet e ver ıgı ert: et- · -~ d · gibi biz de itıru e erız. TRAMVAYA ATLARKEN hesapları tasfiye ile meşgul olmakta· 
ten cesaret atarak ze'riyatına pek zi- roman görseler onu sonuna ka 
yade ehemmiyet vermekte ve önümüz TAM YAP 1 LM AZSA. . . Kara gümrükte oturan Tevfik a~a- dır. • • 

Fakat bu maziye ait bir feydir. mn 8 yaşındaki og· lu Niyazi dün tram • dar takip etmek zevkını size ver 
deki sene hasılatın köylümüzün yü- JkltSBdl~ H.. 
zünü tamamen güldüreceği ümit olu Yapılacak yeni tesi .. t içfo tirkeı vayın arkasına takılmış ve bir aralık mezler; 
nmak!adır. ·rürkiyeye mühim bir sermaye ko- atlamak isterken yere düşerek aya- KAHVE FIA TLERI _ Ha ... ben biliyorum, za-

. h b 1 1 k yacaktır. ğından yaralanın. _ı_ştır.:. l k S Elınde to umu u unan ar e mek- ~ Şehrimiz piya•a•ında kahve fiat· va lı ız, ölecek. . . onu şöyle 
d d . 1 • d t h 1 Bittabi bunun için su fiatine ya- KUŞ YÜZÜNDEN 1 • · d' .... h' d'I k d' E te evam e ıyor ar ıse e o umu o - ptlacak zam İmtiyaz müddetine tabi- erının üştugu ısse ı me te ır. n bitiyor, böyle bitiyor ... diye ta• 

mıyanlar şu pek miisait zamanları ka d' Samatyada inekçi Osmanın 17 y•- birincı kahvenin okkası 160 kuruştur fsilata girişirler. Sizin de roma-

f~r::::~·ae~~~~;~ı~:~::~ma~:!."~ı~~i ırİmtiyaz müddeti çok olursa tarife· b~~:i ~!!~n~:1~19 d:a~ı~~: t~~~r~~~ !;~:;•;!~ın'1ü~i~:sinden bazı tacirler m elinizden atmaktan başka ça-
ye yapılacak zam az o1!Jr. · · k l B tt ·· 1 tar. cuk buna mani olmak istemis ve Ha- Bunlar dünya fıatleri düşmeden renız a maz. u za a oy e. · · 

Şirketin istinat ettiği ıermayedar lı'l de ta•.la Dı'mı'trı'yı' go"zu"'nde. n yara- f d h Ziraat bankasının bu sene için de • eve! kahve almı§lardır. Brezilyadaki Seyrettig-imiz ilm a a yan-grubu Gazi Hazretlerinin Türkiye-
köylüye tohumluk tevzi edeceği ma- yi l:ıiı· umran memleketi haline ge- lamıştır. kahve trüstünün dagılması kahve fi- ya gelmeden bana ne olup ne 
lfımdur. tirdiğini nazarı itibara alarak buna FIRINCI 11.E BAKKAL atlerinin yüzde otuz derecesinde in- biteceğini anlattı. Esasen bu sö-

Bu sene EsK.ışehirde idarei husıı- layık tesisat yapmak istiyor. Yeni ARA~. INDA mesine sebep olmuştur. f"l d d - b b' 
" Şehrimizde kahve i•. i yapan bazı zlü ı m en ogrusu ya en ır 

•iyece yeni bir şose yapıiıLası mu mukavelenin iınza<ını ınütealôp der· Şi•lide fırınc• İstwri ile bakkal ••1• < 1 t S l 1 · 
ka d. B h · ı h - ' " • .ıcirler tıyanlarını çıkarmak içioı a- şey an am~'llış ım. es er, uç 

rror ır. u şose to um ısa ısta- hal teoisat yapmağn başl·yacağız. E. hmet arasında kavga çıkmış. '<le!" ralarında bir füıt birligi yapmrşla[("r. te tabi' sese benzemiyordu. He-
syonu ık şclmn arasnda olacaktır. limizdeki teıhıt.n kıvme.ti ıı. mil· met 1.tavrı•• it rek ye e c!''<C,....,ı. d h · 
Şo• ; • yor. şos · · .• s· 1• d • 1 l la , Bu kahve birliği fiatl rın a a zıya· le ara·,•ra kulag"a hı'ç te hoş gel-..,c .s .. <ı.~ • es uz rınuen ım· yon ıra an ru ada. nı tesısat tür. PıJ sukuttan İ'"'tavri.Jn ba~ı ) 1e d.._ ... cıne~in .ıi.r ac.akta.. 
tns uıerıne üugru yapı Jcak ve Por- tehrin her tarafına su verilebileceği rılmıştır. · -.. - c. - meyen bir takrm gürültüler du-
suğa bir köprü inşa edilecektir. Şo- gibi en yük.ek yerlere de daimi iZ IRE YOLLANAN EŞKl~ A vu·yorduk. Sonra mevzu, sesle 
s~nin tu •ene ik.'llali kuwetle muht··· su çıkarmak m;.imkün olacaktır. BiR AMELE YARALANDI Rızt, Of ve rrabıon lıavalısınde be aber yu"rü b"l . . k 
meldir Yeni tesiııat 18 ayda bitirilecekse Bebekte Karakol yanırda bir ın akavd yaparken yaka! nau on beş r. . . y~ ı mesı u;~n p~ 

BABASINI ÖLDÜRDÜ de ilk altı ay nrfında mühim bir şaatta çalışan amele ".alıdın .b1 ma şa'üoın muhake-ne edilmek üzre gö- basıt ıntıhao edılmış oldugu g.ı-
Ak ,~ da feci bir dn~yct oimuş- kıaım kabili istifnde bir hale getri- kazaen hır kal•ş duşmuş Halık ağn türi.ildüklerini yazmıştık. rülüyordu. Hasılı ben lıoşlana-

tur. Yol u ru.. k.tlrrınc kuı;ı bab3 leccktir. surette başından yaralanmıştır. Adliye Vekalttinin emrile bu şa- madrm. Oyun bitmezden biraz 
ıı tsmaı.. nası ıatlarını dinlemeyen Şirketin abone miktarı 17 bin Jıa- YANGIN BAŞLANCICI kiler.de.n .d_?kuzunun muhakemesi evci arkadaşa: 
Ahmet ısminı:!. bir gen ,aşıdığı ta- dardır. Bize hücum edilecek yerde Sirkecide, Sirkeci palasta Abidin Denızlı vı!ayct Agırceza mahkeme- H d" d d" 
banca ile babasını öldiıreı ek kaçmış mukavele imz!'lanank ~iz.e faalil'.e beyin yazıhanesinden yere sığara a- sinde yapılacaktır. - ~- ı -~ 1.1.11• çikahm, cnn 
ise de polisin şiddetli takibatı netice- te geçmek emn verilırse ş.ıkiye!e hıç tılmak suretile yangın çıkmı~ isede Bunlar Aydın trenilc Denizliye zaten gonnuşsun ! 
sinde yakala:unıştır. mah:ıl kalmıyacağı kanaa ındeyız..,. derhal söndürülmüştür. ı:önderilmişlerdir Beraber pasajdan çrkarken, 

M. S. 
---~-----.... ~--

i\ 'fi iste ş r i k le r 
l{öprülüzade Fuat B . 

Harkofa gitti 
Darülfünun edebiyat fakillteai re

iai müderris Köpülüzade Fuat B. 
Harkof'ta toplanacak olan "milatct
rikler" kongresine ittlrak etmek ü.z 
re dün İtalyan bandıralı "Gqtayu" 
vapurile Rusyaya hareket etmi§tir. 

HükOmetimizi namına murahhu 
olarak gönderilen Fuat B. Odeaa ta 
rikile Harkof'a gidecektir. 

Fuat B. hareketinden evel bir mu· 
harririmize atideki izahatı vermiş
tir: 

- Kongreye Avrupalı müıteşrk
lerin mühim bir kısmı ittirak edecek 
ve Şarka ait tetkikat mevzuu bah 
olacaktır. Kongreye Teşrinisani iP: 
tidasında açılacak ve 5 gUn devam e 
decektir. 

Türkiye ile Ükranya arasında me,. 
cut eski münaaebatı tarihiyeyi tet
kik etmek üzre İstanbulda ve Har
kofta tekilat yapılacaktır. 
"Müsteşrikler" kongresini hazır

layan Harkoftaki '"Tetkikatı şarki
ye"' cemiyetile bu teşkila• hakkında 
temas ve miızakerede bulunacagun. 

Bu tetkikat için ht :tbul ve Har 
kofta birer heyet teskil ed lecek• ır 

Kongrenin ilmt tetkik..t c ı: _ 
kcrat itibarile çok faideli olacaı;ı ~ 
naatindeyim. Biz de tetkikatı .. ı ı 
kongrede izah cdccegız 

(10) Teşrinisanide avdet edec 
ğım. 

G çen sene Darülflh'l~~umuzu ~ı
yaret eden Ükr~nya tetkikatı şarki
ye cemiyeti azalarile g ;ışerek k 
zım gelen ihzari esasları tespit et
miştik. 

Bu defaki temaslarla mütekabil 
teşkilat meselesi intaç edilmiş ola-
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EDl \RDO BİAı KO nun SO Gl' 
Ben oradan çıkarken kendi ken Kadın g6zügle K H "' 
l

dime duıunilyordum: . Rı"yazAı du"'şu''nu''ş u-çu-~ ,. ~ft~E ınıdln kadar mi' g ril.memış muvaflalu~eıl r germe ıt o 
EDl ARDO BIA 'Ki) nun harikulade Ar11ntın or esıra ını gorm•• . -- Bir ııazetec.ıyc ıorulabıleo ı . . . .. 

l ID ı ·M.LLIYET •Ti• ıeyler arasında bir mimara ait Gazetemu: sahibı ~ıırt mebu- tııap ediniz. 
Te rı evci 1929 I suallerin bulunabileceıiini tah· s~ ~ahmut B Ef. Atınad.an şt;h Bu r;unkıl cumutcsl, pazar, puanesı 'c 1alı 

Bl Gr KÜ HAVA 'lı•lık var amai çay ~ıyafetı verirken beni de da ınya ur Muhıc<em ,ESLi TRiO, herkeıl ağlatınC&)a kadaı ~uldurtn mır -ı 1 min etmezdim Bu iıte bir yao· I nmıze gelen sulh heyetıne bır M • t •• Uzre ancak dOrı gunünuz kalmışur. 

1 .. k lu f d b 1 komik ERiK RA DOLF un sozlU filmi \c nlna)el l'J it R \ ı\K'I r-.,,~ ı lırn harar azam! 23 1 gaı1 12 H · 'k ti · · b t vet etme t un a u unmuş-
1 
·ı aykat ıkıtı tamed" ef_rı~~z u za. !ardı. Heyetle vukubulan tema - Theodorc de Bonville'<len filmin n mumessllesı Vll .. MA BM'KI sıze hiç unut mi\ ara~ : ı. ıkı 

Je c ·c idi. Bug\ln riızgtr lodos ı e 81 81 esa u umuze manı .. 1 d be · 1 Ih hoş ve eğlencelı iki uaı geçlrteccklcrdir 
1 ckıir. Havıı bulutla olıcaknr. olduğundan onu ender olarak snnı,_ gun_ er en n Ya;tı_an u Bu hikaye madam. ezeli hi-ıhatrrladı. Kendisıni yalnız gök 

görüyordum. Bu aeyrek tesadüf ve gumrukler.meselesı.nı 0r!~ya kayedır. Ezeli olmasaydı kıy- yüzündeki kuşlar görüyor sana- • 
- -----------" terde de hal hatırdan ıonra ilk kGo~~~akb, ta~hf' etmıy,ec~gdım. meti olmazdı, çıinkiı çok eski rak genç kont dö Linyerin ko !111-----------

Haftan in •-••-111 .. . . ll'k d" unun umu ım ınese esın en b" h'k' ed B b d k 1 a 1 1 ~ muıpet laf ınıaata taa u e ı· ki k li . . 1 _ ır ı ey ır. unu an~ _o - un ya~ anm~ştı; Canbazhanc Prensesı 
yordu • O kadar ki üç dört uza adşara • h ge 1 ~uze cere san ya ında ıken olen ıhtıyar Markız dedı kı: 

Y8ZISI .. . . be . -h yan e en mu averemız esnasın- d Akh l B B · k' ld ğ ay ıonra bu zatın nı mu en- d ·ır b' . d . • d" ostum ar an atmıştı. u - enım ım o u unıu tanı· 
lı••-••lllİlilll•••-• dis zannettiğine inandım, Beni -~ !:11 1 ter '?e:;.ız e ~yazı ~- dostum uzun seneler var ki, ar- mryacaksınız, resmimi yapa.:a.t-

1
-

İsim mes' elesi ayni isimde bir mühendis zan- ~u~uşten ne af . r: I~ t~.- tık aramızda bulunmuyor. M-ı.- SIDIZ. •sr"'ı 
nediyordu .• Bütün bu musırra· • ~g~~u, ne sun .. ~ .~sse 1 ı- cerası da, fotoğrafın icadınJan - Ancak altı ay zarfında ya· Jl 

Haydi vaktile Beni lırialin ne yapı suallerinin ba9ka bir tek gım • ır aç acı t1..cru e 1 e an a- eveldir. pabilirim. 
c:esur çocukları İaa Peygambe- li halli yoktu. Ben bu yanlı9lığı tacagım. Akhar minyatür üstadı iJi. - Olmaz, ben hemen bu gün ~.~;~,~:~ -. varınki kı~ı~':ıJ~r":'oğlu belediye daıreıı 
"; öldürmek İstedikleri zaman daha bidayette tashih etmedi- VapurumAuz dA~alarha'J'k~dar Restorasyon'dan sonra, hJrp istiyorum. Bu en büyük ar:1um- !'azar günleri Ayncs H. ll1on• Ef., Eleni H. 
seher va! tinin alaca karanlığın ğim için şimdi düzeltemiyor ve tYk?llaıdlmL'ik• Hnado u sa 1 !ruk t

1
a- öyle çok insan öldürmüştü ki, dur. saat 16 I/2 matine<inde muazzam talyo Ef., Saadet H. Mustafa Ef., 

da kati niyetile gerilmiş sinirle- zaten buna lüzum da görmüyor! ıprt ~re ay arpaşa ~s e ~: erkek nadir bir emtia lı;lline gir - Şu halde hemen başlıyalım. \'ARYF.TE programı. ra H. Danyel Ef., Rina H., Yosel 
rinin tahtı tesirinde Yahuda'yı, dum, Çünkü bana bu itin bir za 15::1.f urm~~· ve ~on;a ~me 1 misti. Bunun için de aşkın, aşk- Madam dö Torsi, harikula- MAKS Ve PEPPE Merkado H. Mişan El., Ermine 
İsa zannederek çarmıha ıermit rarı olmadığı gibi benim de ona!~ ,..

1 ın~l Y~ a dara M' aF-aı Y~Y~ la beraber de, minyatürün kıy- de bir poz aldı; biz~at minyatür ParJ-li dueıisı ri~~:·~.Eci~vfta~r :N!m~;~·~. 
oh.unlar. Lakin bütün bu nakıl- bir zararım yoktu.. Lakin gÜ·: _ 0ı;1:1 ! .~r ıyor u. ısa ır _en.ı:nı meti artmıştı. Çünkü her ma- olmuştu. İş kopye tmeğe ka- mal Ef., Refia H., Rahmi El., Fa 
de 9üphesiz olan bir ihtimal var nün birinde it çatallatlı ve at 'ze .bıldıgıml kadar he;hye~ ~os- şuka, ma ukuna resmini vermek lıyordu. Fakat y.ıvaş hali değiş- R O G E R H., Süleyman El., Ayte H, Eşref 
sa yahudi.nın lıaya benzemesi- t t tenyor, an atıyor, tan çesını ya fi · · .. · d ti artist' " 1 · · k artma üç AY ZARFINDA 

lif ı .. • . pıyordum. Güzel Istanbulumu- ga etını ~ostcnyor lu. d - • b ın dg.?zd~!ını • arba 1 d - sevimli &akıofon çalgıcısı 
dir8irinio diğerine benzemaiyii Bu zatten bır mektup aldım. . . k" 1 . · b 1 Akhar, ışten baş a amıyor u. ga, aşını on urmege Ş a ı. LlA GREY eksantrik danslar Son üç ay içinde Beyazıt dair 
zilnden yanlışlıklar olmasım an- Elden ıon" deril- -e ~-abı L_ zun şınnakoşe en~ yall~cb~ ara Bı'r gu"n sipariş verilen otuz Kadın öy·le çoşkun, öyle aşıkane 2 'k 1 k de 133, Fatih dairesinde 221, ıJe 

~ineına~a BEYOOLU BELEDIYESINDı 

la H la bö. J • -· ne- tanrttımı tan muteve ıt ır se . ' .. .. b' k' b' muzı 11 • cç . .. u· nm. atta geçen t Ye men beki- bu mektupta de- . 1 h .. r· k tane mınyaturun karşısında, ne ır tavır takımıştı ı, ıçare !~da .337, Ycnıkoyde 28, A. ,. 
bir şey benim batım• ıelcli. • niyorclu· vınç e ep soy. uyor,. onuşuyo!- yapacağını şaşırmışken atölv- Akhar sarardı Markiz gülüm- daırcsmde 26, Oskürda 54, Kadı•,,--. _ _, 
Dostlarımdan 120 kilo çeken a ' dum. Fakat bırdenbıre, muzıp . .. 1 . lü sedi. · •

1 
dairesinde 80, Adalar dairesinde 

• - ti f kat hafif ruhlu bi «Azizim• • "' Bey efendi. Fransızın biri keyfimi bozmuş- esme guzel._ sanşınk,la be~ gko.~ ' · H r d d' ı Canbazhane Prenses1 Bakırköy dairesinde 17 çift evleı.D 
gır vucu u a H' . . 1 . b' . t 1 t b ld T b k kızıl karanfıl duda ı ır a ,n - a ıme şaşmayınız, e ı, = _ tir. 
ri ~ar. Bıldır kıt Be.yo.ğl.unda o . «. ~mme~n~~.e mıa~tım •l;t· ~· s an u a~ ara yaya aç irdi. Akharın karşısına oturdu, hayalimde bir hatırayı canlan- llir a 
nu bir mağazanın vıtrını önün- np ıçıne gırdıgım fakırhanenız kilometr? oldugunu, bana adet~ g d . dmıyorum ve l u cnrkunlug"umu 

· ' .. d·· 1 d · I' · · .. b' 'k' · k sabahleyın kahvealtıda ne yersı sor u · . -~ ~ bır şeye baKarken gor um. e yıne e ınızı opeo ır ı ı 1f çı . . . _"Beni taıımıaz mısınız? 1 .espıt etmenizi istiyorum. Ko-
S t • bir beyaz "trençkot" tı. Evvela -haıa huzurdan- ha- ruz, der gıbı derhal cevap bek- . d. T . · k b' . d'ld' · ' ı· 'f · ı · b d le ·en bir fütursuzlukla sormu _ Bu kadın markız o orsı, ı- cam uza ır yere tayın e ı ı. 
ardı. Bende de tranç vardı .. anın ~~ 00~ ı' emıyor un an Y .• . • .. ş di. Akhar ta 1ımıştı. Fakat: Yann gideceğiz. Resmimi, ar· 

) an solml um ve kulağına: !pek muştekıyız, kalfayı afat- tu. Tab.ı uılmıyordum e boyle d d' k d k 
1 

k 
1 1 a t B k "t · O bir şeyi bilmegi de al·lımdan ge - Hayrr madam, e ı. am a a aca o an mu~u ~uma E b balar seninsır ım. aş a yere gı mıı. · nun ' ' v b " l it b'r g'in bırakacag·mı 

• r u mk ~1-;1 d" t' be avdetioi beklersek halimiz ha- çirmiyordum. Yanımızda otu- e. u!'1u soy edr e~: 1~. .. .. Akh k ·d. . d 
geçece a ar uı ıse n 1 k ran bir beye de sormustuk 0 da markizı hır orman a gort ugunu ar en ını tutama ı, mar 

kini atayım bari! dedim .. rap 
0 

aca :. .. . . • bilmi ·ordu. Fransızı cevapsız . kizin ellerini öpmege b~şladı. 
düve bana hayretle baktı... Sonra dunkü ııddetlı yagmur b ~ ak . . b' k . et yanlarına hemen sokulmuş, Bo Kadın farkında bile olmadı, 

• r adam~ğız başkası imiş. larda dam dört yerinden aktı .• 1 ıra ar . ~im, t e.l se~y- ·ı- ğaz içi aleM ve masallarnıı an-' - Şaheser bir m:nyatünimi! 
Ut ndım ve itizar ederek çekil- Onu da olur olmaz adama ak- e mesf cyı . o~e ;o 1 e t:gı: latmağa koyulmuştum. Fakat, yapınız! diyordu. 
d m. Evet bu şekil de dalıınlık, tartmak istemiyorum. Eğer <l'.1{11:7 a ".~n! :uh a. ar :aa k e .. f' profesörü bilmem hangi şeytan, Akhar'ın bütün kan başına çık 

L l tsizlik alametidir ama yi- mümkün olur da bir kerre biz. .~ : .. 1 ~~~~ı~ f "?-'~· e ere 0 ç dürtmilş ki; birden IJana done- i mı tı. Şakak lan çatlıyacak gibi 
ır dereceye kadar c:aizdir. zat teırif ederseniz pek minnet- tugumuzu s~~ ~ş. ım. rek, seyyarelerden hangileri ~c. zonkluyordu. Pencerenin önüne 

i bi, damı isim müıabehe tar olacağım. Ne zaman zati ali . Mevzu ?egı~mı~~1 • Fa~at. be: ne kadar farklı olarak arzdan , gitti, actı, havalandı. Kadın ses
i d n do ayı batka biri zannet nize intizar edebilec.eğimin lut- nun. de t~_lakatım tukenmıştı. Rı küçük olduğunu, cehaletimi h~- ·lendi: 

l b'raz g rip değil midir? fen ıt'ar ric:aıile •.•• » yazı kat __ ıy~tt.en mahrum h~ya- men mazur .~ö;mege hazır bır: _Haydi c;alışalıml 

1fl ILLI ETiN EGLENCELE 
123456789 

Q_ 

Bu da beninı baımıa ıeldi. Ev- Artık bu teklif üzerine itin t~zı duşunuyor, ondan mute- baba tebessumıle sormuş~u. v,e, Akhar işinin başına geçti, ça
. l' itiraf etmebyim ki çokça hakikatini meydana vurmaya veli~~ ~o~~~a~ ve ça;Pıklı~la- yine ~ayılar, hesapla~", hır ço.- f lışmağa başladı. Markiz milte-
tcsadıif edilen b:r ismim var. mec:bur oldum ve fU c:evabı ver " g.ozumu~ on~den ~ırer bı~er hanelı rakamlar beynunı rahat madiyen sevgilisinden bahsec1i- bllmecemlıı 
E_Jkı bu isim "11ktile pek mer- dim. geç~~e;e~e neşem . aç~or u. uykusundan . uy:uı~ırmışl~dı. yordu: SOLDAN SAOA: 

DGnkG bllmecaınlı:ln 

t.alledllmlt şekli 
YUKARDAN AŞAOI: 

l - Edatı rabrt (Z) Rllfvet 
gnp ve •ık imi• timdi isimler Ef elim" Degışıklik olsun diye, bir za- Yorulmuş yenılmıştım. Bogaz _ N .. ı, d' ·· 

.. .., « en uı man sonra Almanca konu=n . . . d f . • b' k . tl e guze ne ınç, ne gur- •• lır 
arasında yaptığı tesir bir mum Emimamenisi aldun. Zati •a . . . ~ içını ı.lk. e a nyazı ır atıye e büz bir erkektir, Resmimde, ka· ı - usttine yazı yan 
iskemlesinin bir salonda yaptı ı· -·' d · · de h' bır grupun yanına gıtmıştım. geçmıştun. lb' · b"t" d 1 ·· .. meller (4 

(4) E- (6) 

anıza •~an aıraın ız· Lakırdı arasında elimdeki plan b' 1 ımın u un uygu arı gorun- ._.._ d 
ğı tesire benzer. Neyte timdi 1e et fın t ·ı lahilm k ·• . • • Eve dönerken, tramvayın ır .. · sti m 1 2 - Köpeklerin aya.... umuı11 
rıelerce beraber bü ildü"ümüz ~ akaınlaclınaı 0 

____ ! ı veçhıle etrafa hesabı nazarlar köşesine büzülmüş, rakamların j sunA 1 yoru : . . . (5) 

2-Yama (2) 
S - İdaınet (2) YUkaelmelıı ( 
4 - İçine çorba lııoy (3) Palııct 

be Y • çın ıeç funı Z1UJJJCU1yo- atfeden bir Alman bana döne- eh . . . k d . . d" ... 
1 

khar markızın dızlenne lı:a- 3 _ Çalı ( 3) 
-daha doğrusu raber yataclı E" · k' 1 d f emmıyetını ve u retını u~u d y ld d" k lk . pn 
• . . . rum. •er ım an ° say 1 e en- rek Ankara nüfusunun ne kada .. d T . h k" ,pan 1· 1 ırım uşse a mı- 4 - Bir Bir daha (3) Yemin(3) 

lladıfnnız teY· 
5 - Lakırdı (3) Namus (2) 
6 - htikbal (3) Nota (2) grmız- ısı:nı~ı Y~~eye mahal elimizin memnuniyetini c:elbede ra baliğ oldug-unu sormu•tu Ey nuyb~lr u?1: hramvbaykın trarle a-ıyacaktı. Kadını kucağına aldı, 5 - Noı'.a (2) Kınnur (2) 

yok. Benım ısmımı taşıyanlar bilm~'- · · · _ _,, L _. • .,, • tı, ı etçının esa ı, on o me bo ld dan d 
• • .. • - IÇID mıman fUuame ya vah talihim beni burada da ya- .. akab t ynuna sarı ı, ger ın an, 8 - E§kıya (4) Kapıyı duvara ra· 

arasında bır elektnk mühendi. but mülaaıdia mektebine ıirer- kal B' d kika 1 K murunıı_n mur . ası, çan anın dudaklarından öpmege ba•ladı.. teden (4) 

7 - Nota (2) Atiklr (6) 
8 - Zaman (2) 

• b' N f' "h d' · L! amıışu. ır a eve « a- muhtevıyatı hepsı rakam esası " P 
11; ır a ıa mu en uı, uır su elim.. dm B' l'ği · f li · d .. . • Markiz de kendisini öpünce g _Çok değil (2) Gcnlfllk (2) 
mühenditi b'r operatör bir ı.._ H JL.ı...: bu L._ ır ı nınıo aa yetın en uzenne yapılmıştı. Etrafnnda f ' ' 

il - Nota (2) Talebenin notlar 
)Hdılt yer (6) 

ı. • ' ' • ' --. a - yqtan -ra uu- canlı canlı bahsederken bu su- h 1 t elli di d Akhar a alladı. O kadından to-
avu.. bır ahçı ve bir sabık şeb · ki olmacLi 'bi ben • er şey onun a ec e yor u. k - .. . h . . . -------------------------
sade b~lundu~unu bilirim na_,ı!°ebinbi . . . ık llcla ela • al kar.ıısmda dudaklarımda aciz Fakat hayatımızın hususi saha-ı at ?:'ıyeceıpnı ta mm etmış~ ... 

. ~-t tinncaye a r " bir tebessümden başka bir şey 1 h' b lü tatb'k t . . Beyle, kah çalışarak ve kah 
Geçen sene bir gün birinci de ana hala •edamın beklemiyeeek kalmamıştı Bir şey söylemek ~ı~a, Bıç u. u~u 

0 
n'yazı • teembı'şlöpüşilp sevişerek tam dokuz sa-. . ı · uhakk-'·b Kul · mıyız. eynımız ı r ı- Ak h fa olarak prezante edılmıt oldu en m aa r. unuzun zaruretile Ankaranm nüfuıc;a · · d yontulmuş mu? at beraber kaldılar. har em 

ium bir zatin ziyaretine ıitmit tahmini i.lileri sibi mühendis ol her gün ~gın· 1 sabit bir ra- yHenın saMyesı·~ı e arzın büyu"klük bir şaheser, hem de hayat~nın 
t' B d b' b' madığunı öteclaı be . tmek ' ayır. en e h . . . mı. .u zat o sır~ ~ ·~ ınanm . . . . n a~e.. kam vennek güç olduğunu deru nisbetini bilmemek kusur değil- şa ese~nı yarattı:. . . 
ırtıaatıle meşgul .ıdı •. Lakırd! 11- ıs~ıyo.r .ıdise?1 de ~evecc:uhu ~a- ni bir hicapla anlatmıştnn. dir. Fakat memlekette kaç kişi- M~.r~ız~. teşek~u~ ettı ve mı-
~ nda b3:na da ısmımle hıtap mılennı zayı ede~ korku11le Her şeyin rakamla hallolun- yiz bunu bilmemek ayıptır. Biz nyaturunu alıp g~ttı. 
ediyor ve ıt hakkında reyimi so buna c:etaret ec!ennyorcl_um'. Fa- duğunu bildiğim bu asırda, riya hakiki nüfusumuzun adedini ani İşte Raul de Lınyer, bu şahe
ruyordu: kat bu so~ ~azıyet hakikatı ar- zi cehaletim beni yiyip bitiriyor cak bir iki sene eve!, tadadı nu-ı ser hatıraya malik olan adamdı. 

- Acaba şu balkonun açıklı- za bendenızı mec:bur bıra~~- · • du. Burada da fazla durmak işi- fus günil toplar patlarken öğ- Hikayeyi dinleyen düşes dö 
• k ç1 k t 1 k k? K 1 Bu zaruretten dolayı anı ıtızar ı · · Al .. .. • ş bal<' &ına a ı pu re oysa a d d me ge memıştı. man sozume, rendik. Sonra içinde oturduO'ıı- am . 
fa :ın altılık iyidir dedi! e er ve eruni. · · ·• . iki .çocuklu bir ~le_nin. ~5üncü muz memleketi karış karış bil- -.Amm~ ne pa~asma olduğu 

Ben bu auali laalettayİn her Bu .mektubu~ altına da sanh ne~~lden.son;~ zurnyetı .tuk~ne- mezsek 0 toprağı nasıl benimse- nu bılseydı ... dedı. . . 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

Acntl'<>I nl•ııınnıayan fPlılrlerde acenle arıtıl'nnklı\fltr 
Telefon: Beyoğlu - 2003 

kese sorulan sualle•den addet. ve faaıh olarak ımzamı attım. O cegıne nyazı ve hendesı mısal- riz' Takvim hesabımız bile se- - İnsan hayatta hıç bir şey 
tiğim için cevap v:rdim: z~~~n.da~ beri ne zama~ ~~r !erle ~evam e~erk~n, ~n kendi- ne ~e ay tarihile değildir; bir şe b_ilmemeli~ir: .. E!'1 i.yi ye~ekl~- -------------------------

- z d . k"fid' A k hınbırımıze rast gelsek bırbın- me bır teselli koşesı arayor- yı'n zamanını tespit etmek için rm nasıl pıştıgını bılseydık, hıç 
anne erım a ı ır. çı - · · .. ı· - I' d · , b. d'k 

lık ka t ? mızı gormemez ıge ge ıyoruz. um. . . eskilerimiz y eniçen vak asını ır şey yemez ı . 
ç me re. ' D" r ' b h'ka ' k - Dört ı Bu mütekabil mahcubiyetin Ay karşıki dağlann arkasın- sonrakiler bil yük hareketi arzı, .. uşes, e mı, u ı _.ye~ en-

- O, kafı! benim hiueme iaabet eden ku- dan ~~elmiş, Is~anbu~un gece d~ha s~nrakiler d~ ?arbi belle- dısı~~ anlatan erkegın elınden 
Bu ilk temaa b" .. h mının sebebini hala anlayama- letafetmı bozan zıyalanle okşa- mışlerdır. Daha hala ~dmları- çektı. 

11erel . . . ta utun ~u a· dmı. • yarak aydınlatıyordu. Beyaz sa mıza bu riyazi terbiyeyı çok gö- - Öyleyse ben anneme me-
ti erımız ınıaata taalluk et- FELEK kallı İsviçreli bir profesörle ma ren erkeklerimiz vardır. Halbu- dyunu şükranım. Bana yemek 
. Bl 1 • • - damı beni yanlarına davet etmiş ki evimizin idaresi, bütçemizin pişirmesini öğretti. Sırasında 

m bk ~: o~un jkeajnı, •~aaı· ı Canbazhane Prensesi ı ler vecde gelmiş insanlar gibi müvazenesi hep buna bağlı de- kendim pişirir, kendim yerim. 
ıa:nup k:!ı: anma tına dirdurek _ · _ denizi, semayı gösteriyorlardı, ğil midir? Nakleden: 

matını ao • • Geniş bir kurtuluş nefesi alarak EFZAYIŞ SUAT SELAMİ İZZET 

Etkal n11111 ın~ırtıııı~eu: 
Ankarada Çocuk sarayı caddesinde 385 numaralı kadm w el 

keklere mahsus Şengül hamamı namile maruf ·vakıf çifte hamr 
mm iki sene altı aylık ican 20/10/929 tarihinden itibaren 2! 
gün müddetle aleni müzayedeye konulmU§ ve 16/11/929 Cuma' 
tesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuştur. Taliplerin bl 
deli muhammeni % 7 ,50 olan 900 lira teminat akçeaile o gün 'vf 
o saatta Ankara Evkaf müdiriyetinde müteşekkil ihale komiısYo" 
nuna muracaatları. 

"ı\,il//y,;t,, 11
; fdebfleJrUı-""·' 'lll G'd l' H' d h k be B' k ı ld 1 ---•-· ğ bi ı·ı.: t _ - ı e ım.. ıkmet paıalar ve a a ço - kadar götürdü. ır ço yer erde mak daha meraklı o u: soru ursa ........ ı a ız r 18 • e • 

A dedi. Hep beraber otomobile nim tanıyamadığım paşalar. otomobilden indik, zabit ve aıı- - Yemek yediniz mi? miı ve ya ezberlemiıler giııl 

'K GON • atladık. yolda grup grup sabah Bunlar hep istiklil harbinin har kerlerle konuştuk. Hepei zinde, - Yedik Paşam. hep birden, hiç aksamadan ce· 

Eşi taliminden dönen askerleri rast- cına alm teri ve kan katan koç hepsi neşeli, hepıi imanlı ve - Ne yediniz?. vap veriyor? 
layorduk. Hepsi demir gibi sert yiğitler! muharebeye huır. Ve •.. Hep- - Etli bulgur pilav, fuiUye, Dedim. Genç ve :reki ~ 
adımlarla yürüyorlar: Ordunun bu genç baılarmdan ıi de İzmire a9ık. Papnm de- erik reçeli... ne demek iıtedifimi çarçabdll 

Etem Izzn - Yaşa Mustafa Kemal pa- hangi birine sorulsa alınacak diği gibi: - İyi mi yemekleriniz? anladı, hemen cevap •erdi: 
~- P yap... cevap muhakkak ki şudur: - Bu askerle, bu yüksek ruh - Çok iyi Papm. KöyUmüz- _Hayır hamfendi. Aüetİ" 

Tahmin ediyorum ki neferin-,diphm d" mania bi l'k . Marşıyla, İzmir maqmı aöy- - Biz ~atanın kurtuluıuna v.~ i~la biz İzmiri değil, bü- de de bu kadarını yiyor~k,, miz milli ıuuruna tamamen..-: 
ien en büyük kumandanına ka dan, itila~lard {. 

1 01'111~ lıy~lar · . . . adak ol_an ı.ns!"'lanz.... tun dunyayı. a.lınz. - Rah~~ rmamız ban? hiptir. Sürülük ve papafanJılt 
:tar bütün ordu böyle Zaten gal' d ~ d' ~lan tanbul •t- Kım der ki bu asker günqın Emnıyetımı.z var: Bu adak ve Pap geçtığı her asker grubu- - Değılız Patam. devri osmanh ordusuyla berr 
vatan cephesi boyund~ sefer- d 1 ın en, e?. ı ~ 11 ve Ana alnında sabahtan beri ıilren ta- bu feragat vatanı kurtaracaktır. nun önünde sert bir eda ile: - Neden?. ber yıkıldı. 
- olan her Türk bqka türlü ~h~y:ti g:ıfın en. uzun uzun limd~.dön~yor? Y~, !ağı:r, . . . • • . . . . . -. Merhaba aaker .• •. - Buraları dar geliyor bbe Ve ahenkle, ate§le ili-ve etti 
>lamaz 1 e . · . e e? ~n: . tunç yu:ılennde ne hafıf bir yor- Y anşlardan sonra Paşadan Dıyordu . Aıakerler hemence- Paşam. A k 

1 
. . hined' r 

· - Bız ~ımdı el~~~zdekı karı- gunluk çizgiııi, ne en ufak bez- rica ettik. cilt toplanıyorlar, eevap veri- - Geniş yer nereıi? -::-.. ~ er e~~z . . ıyo ' 
·P~p ·biz; ç~k Utif~t ~. ~- Jıks~. ve ı~ butün orduyla ginlik sezgisi var! Şahinlere yu- - Bizi cephe ilerisine götür- yorlardı: - İzmir Papm İzmir! DU§unuyor, bilıyor, ııtıyor · • 

Jırma aldı. zmın. d~ğıl dunrayı alıru . . • va olan kayalar da ancak bu ka- mez miıiniz? - Merhaba Papm • - Dünyada en çok ııevdiflnis Daha sert: 
-Yartflara daha bir saat var. Dedı, ılive etti: dar sert, bu kadar metindir. Paşa bana baktı, hafif bir te- - Naaılamız?. feY ne? - Davamız milletin davaat' 

Hep birlikte &ideriz.. b .. - .. İtte ~ustafa Kemalin bir Pap da bizim gibi hayran beısümle: - Demir gibiyiz Pqam. - Türk vatanı Papnı. dır. Her Türkün bu davada lıtlf' 
:lcdi. Sonra söz orduya düşma uyük -~ ~aha· Büyük harp hayran bu askerin geçiıini sey- - Korkmaz mısınız?. Kalabalık bir grupla daha faz- - En çok sevdiğiniz insan? di. bc;nliği, kendi.şahsi>:e!i '!"', · 
~ vaziyetine, muharebenin ne 9?n~da eh 11~ ~tan kaç ki- retti, göğıü emniyetle havalan- Dedi. Ben daha cevap verme- la konuıtu: - Gui Pqa. . . Bar ı~ kendı kendısım bi .. 
ıaman.bitebileceğine geçti.. şımızh vardı.'. iri~ 11J?Cl'e girme- dı. den miralay bey söze auldı: - Niye burda bekliyor su- Askerin her ıüile böyle hep mez mı?. ·•' 

_Çok.. 'd' . 8 . ye ta ammul goetenyordu? . . • . . . . . • . - Hayır .. Hayır .. Kork- nuz?. birden tunç ağırlığında ve çelik Gördüğünüz bu vahdet, bu art 
. e haz umı ımız var · ız her · · · · · · : · '. ·. . Yanı yerinde hemen hemen mazlar ! - İzmiri almak için Patam ! ııertliğinde cevap veri9ini ilk birliği işte bu vazih, açık sa9" 
;e~ ::dimi . artırdı, mU- Kahvelenmizı ıçıp YOl'gunlu- ordu, kolordu, fırka kumandan- - Hadi öyleyse... - Alabilecek misiniz?.. önce tuhaf buldum. Yanunda hedefin yüksek imanında Jd ee-
ıar k '. k -'~-ı . lumuzu çıkardıktan sonra Pa- 1armm çoiu vardı. Yakup Şev- . . . . . . . . . . - Atinayı da almz Patanı. Paıanm yaveri vardı eordum: aittir. 

e enın ara 6'"' ennden, pa- p: lıi, lükrii Naili, İanttin, Ali, Pqa bizi ta en ileri hatlara Hele diğer bir grupla konut- - Ku:ıum Beyim. Aıker ne (Bitmedi) 

v 
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s; disler· e e s tı ~ 
r_mckl n v.kaye eder, Di,ıari inci gibi beyazlatır, '•iis etlerini kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'cJ r. Ve dislerin arasındı kalan tefessuiıalı ve ufuneti izah 

!!der. ilis c.ğrılarına, rezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir s .rlnlik ve r~yıha bır01kır. Mikropları imha ve ağrzdıın galec_k her türiü hastalıkların sirayetine 
~nı olur . Avrupada dalına birinciliği alır ve birinciliği diplomalarl.a musaddaktır. En bUyUk mUk6fatı ihraz edar altun madalya ve nişanlar almıftır. [20) kuru~a 

1 aı::an ecra d eposu. Dantos diş macunu yerine baska bir marka •e rırlerse almayınız. ÇUnkU Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dls mUstahzeridir. 
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EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

Porfümöri L. T. P 1 V E R A. Ş, , lstanbul Şubeı;i 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56, Tel. Beroaıu 3044 

<·" Deniz satınalına koınisyonun~an : 
llir ndet kamyoa mlınakaeayi aleniye ile ihalesi 10- 11- 929 pazar günü 

saat 14 te 

J Müdafaai milliye vekiileti deniz kuvvetleri için mübayaasma 
ı:-u görülen bir adet kamyon hizasında muharrer gün ve saatta 
lesi icra edilecektir. Şartnamesini göniı.ek isteyenlerin her gün 

ek isteyenlerin yevmi ihalede ve mukarrer saatta Kasnnpa-
ı rni z ~atı., alma komisyonuna müracaatları. 

oslB ve tel~ral levazım ınu~ürlü~ün~en: 
1 bre telsızkri ihtıyacı için 60.000 kilo gazoil ve .5,000 kile mazot 

~alı ıır[ usulile münakasaya vazolunmuştur. :\lünakasa 10 11 '929 1 tarihine 
a.lı r•ıar ı;ıinü saat 14 te icra kılınacağından taliplerin bu baptaki 
ıanı \'İ gormek üzre her gün ve münakaSlya iştirak edecek taliplerde 

l cv 1cvrcc 1
• eri kapalı ve memhur zarfhtnm yevmi mtzkOrda muayyen 

~ ı · kl l ır l;t3nl>tılda yeni postahane bina;ınJ• levazım mildiriyetinde 
• ı kk ını h·1,3:ıt k ımi:.'vonu riyasetine müracaatları. 

ihan,umul marka 

(J\ılANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

P ARD ESÜLER . ı 
gelmiştir. 

Vücudu rUzgArın tesirine 
l1arşı muhafaza eder. 
Hafif ve giyinmesi kolay 

'c'r.lr.ız Gıılııtııda Karaköyde 
Vc)voı. a caddesi karşısını:!a 

--E SiYOR 
Büyük elbise mağazasında satılır. 

ln~ıllı Liçımi gayet müntahap ve 
muhtelif çe~itlerde 

kostünıler ve pardesüler 
\e muşamba dairesinde hanımları mahsus 

, g•ye müntahap ve son moda 

lpekli'muşambalar 
dahi vardır. 

TEDIYATTA TESHILAT 

&. • 

Müben~is ve ressam aranıJor 
~evlel demir yolları ve limanları uınuıni i~aresin~en: 

\krkezl fazunımda olmak üzere ayda 320 lira ücretli bir 
tıı~htndis ve ı 3;; lira ücretli bir ressama ihtiyaç vardır. 

f l'alip olıınlartn bu ay nihayetine kadar şehadetname, nufus ve 

~rlik vesikalarının birer suretile bulundukları işler hakkındaki 
' ~lınameyl istidalarına leffen Ankarada Devlet Demir yolları Zat işleri 
f ~rltiğünc giindermeleri veya biı.7.at ~üracaatiarı. 

tocaeli Vilayeti daimi encümeninden 
le llıcınıeket hastanesi için mübayaa edilecek 230 kalem edviye 
r ~3 kalem alatı cerrahiye olbaptaki şartnamesi mucibince 13 
~tinisani Çarşamba günli saat 15 te ihale edilmek üzre alenen 
~ ~akasaya vazedildiğinden talip olanların 130 liralık teminatı 
~<l.kkate makbuzile mezkUr gün ve saata kadar Kocaeli vila
'~k ı;ncüıneni daimisine ve şartnamesini görmek ve tafsilat al-

' ısteyenlerin memleket ha.>tahanesine müracaatları. 

~l\RiNAL ~'~ 
r 1 t~tijK CIOlSI J • · · 1lt 

~IJ~unuz,ı kuvvet • 
ısıhhat Vt!rir, gür· 
~1•ıtirir 
·C;o:anelerden arı-

~eJriseıaiu 
Merkez Acentası; Galaıa köprü 

başın:la, Beyoğlu 2361 Şube 

ıcentern Mahmudiye Hanı ılntda 
lstınbul 2740 

ANTALYA P~STASI 
(KONYA) vapuru 20 T. evel 

pazar !Oda (:alata rıhtımından f 
hareketle lzmir Külhik Bodrum t 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkOr 

iskelelerle birlikte Andi!li Kal

kan Dalyan Marmaris Sakız, 

Çanakkale Geliboluya utı;raya

rsk ı;ckccktir. 

THlBZOl BiRi~~i P93TiSI 
Cumhuriyet vapuru 28 teş
rinevvel Pazartesi l 2de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Clreson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lneboiu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. 1 lareket günü yük kabul 

olunmaz. 

Ka~ve ocam ınüzaJe~esi 
idare Trabzon hattı kah\·e 

ocakları bir sene müddetle 

bilm:iz:ıycdc kiraya Ycriiccek

tir. Talip olanların ~artııameyi 

ı;örnıek üzere her gün müza· 

ycdeyc i~tirak etmek için de 
bin lira dipozito akçesini ha

milen 3 l T.I<:\ vcl 929 tarihine 

müsadif pcr~embc gunü saat 

16 da levazım nıUdürltiitüne 

müraCaatları. 

NORJKE LEVANT LiNfE 

Norveç bandıralı • E UR O S • 
vapunı 29 teşrinievelde limanımıza 

gelecek ve hamule<inl ihraçtan sonrn 

Burgaz, \' arna, Köstence ve Tuna 
limanlarına ~ideccktir. '! Jf,ilat için 

Galatad.1 \ lıımhanede eski Loyd 
llanınJa T il E O RE P P F. N vapur 
acantalığına müracaat Telefon: Bey 
o~lu 2274 . 

·H~;. Yakup Zade Ve ş;;İkr! 
Vapur Acantalıtından: ı 

braden~ lüks Ye ıür'al poslası l 
G vapuru erze 27T.evel pazar 
akşamı saat 18 Sirkeci nhtı

mından haraketle (Zonguldak 
lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize, Mapavrl, Pazar lskele
lerlne azimet ve aynı iskele
lerle Göreleye utrıyarak avdet 
edecektir. 

Tafsllat için Sirkecide Yalı 
KllşkQ caddesinde Küçük Kır 
zade Hanındaki acantaıına 

murıcaatlan. Tel: lst, 3118 
Tllccarana teshllat gllsterlllr. 

MesaJerı ve Pake Marltlm 

ıumpanJalannın va~nrları ilı 
Güzel sayahatler 

' 

1 ler halta " Mar~llya ,, ya ha

reket eden vapurlar Pire ve ~a

poll limanlarına dahi uğrarlar. 

Tafs!IAt almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul ve şlirekı\sına mü

racaat olunmasL Telefon lleyoğlu. 
203 - 204 - 1704 
...................... ,. 

SAIHKZADE DlHADEH
LEH VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUl'iTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Sakarya 
Pazar 

"Z__-=~~~~~~~ 
~evlet demir yolları ve limanları uınuıni i~aresinden: 27 te~~rn~~~el 

~· · P. eşya talunil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya kon- günü ak~amı Sırkecl nhtı· 
"tur ~ mından hareketle ~Zongul· 

tvı Unakasa 9 11/29 Cumartesi günü saat 13,30 da Ankarada dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
~.;"t Deıniryollan idaresinde yapılacaktır. Clreson, Trabzon ve Rize 
illtkUtıaka aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- lskılelerlne azimet ve avdet 
~it kat te~ınatlarını ayni günde saat 15 şe kadar umumi Müdür- edecektir. 

!!llZ-ii:ılili-::ı:;ıııı:ıııııEmı ;,::aı:ı;am r 1 MADAM ELE o N OR 
Parisin en büyük mağazalarından' 

getirttiği zengin şapka koleksiyonc": 
.nu pek yakında Beyoğlunda kain 1 
atölyesinde teşhir edecektir. Hanım. 
Jarnnız bu suretle Parisin en maruf' 
modistralarının şapkalarını giymek! 
fırsatına nail olacaklardır.. , Müsa~akası 

27 Teşrinievel p!7.ar günil 
Beyoğlunda 

BAZAR DÖLEVAN 

Ticarethanesinde 
Üçüncü Noter Servet Bey 

vazonun mührünü fek ile Jilet 
bıçaklannı sayacaktır. Muhterem 

1 
halkın hazır hulun nası rica olu
nur efendim. 

!'\Al\! \'APURLARJ 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN vapurn 
Tşrinievel 

Fatih sulh birinci hukuk mabk.,J 
. d ' meıın en : 1 

Cemile hanımın Beyoglunda yeni 
şehirde karnavula caddesinde man-

'' '' 

BUJUK TAJlARE PilANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca : 

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

ve 10,000 ,, Bir mü1<afat 

28 inci PAZARTESİ 
günO 16 da Galata nhııınında ı hare
kede ( lzmire) ve Çarşamba günU 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

' gasar sokağı köşesinde 113 numero
lu dükkanda Y ervant efendi ve saire 1 

aleyhlerine açtığı izalei şuyu daval 
sının icra kılınan mah1cemesi netice
sinde Davut paşada kasap ilyas ma·. 
hallesinde helvacı sokağında 33-35!1 
numerolu ilci bap hane ve Beyoğlun 
da Kamer hatun mahallesinde Man
gasar sokağında 50 • 52 Nume
rolu iki kat'a arsanın ve Kasım 
paşada hacı ahmet mahallesinde atik 
uzun yol dere boyu caddesinde atik: 
295 numerolu bir kıt'a bağçe mahalli 
nin bilmüzayede furuhtile esmanının 
hissedaran hisselerine gör~ tevzi ve 
taksimi suretile şuyuun izalesine da
ir istihsal eylediği hükmün neticesi
ni mübeyyin mahkeme baş katibi ta· 
rafından yazılan ihbarnamenin mu
maileyhin mahalli ikametkihı malum 
olmadığı anlaşılmasına binaen ilanen 
tebliğat icrası takarrür etmekte tari ~ Leyli ve nehıri 

hi ilandan itibaren hir ay zarfında te • ı• k l .A. I 
myiz edilmediği takdirde hükmün ka 1 s 1 a 
tiyet kesp edeceği ilin olunur. lisesi 

Galata Gümrük karşı;ında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mi ac.ıntılığına müracaat Telefon 
Beyo~lu: 1041 

H E P S-1 N O E N 

Darıca belediyesinden Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. Her gün müracut 

Şehzadebatında polis merkezi arkasında. 
Telefon lst. 2534 ~ 

OSTDN 

Darıca belediyesine ait deniz 

iskelesinin bütün levazımı bele
diyece verilmek üzere masarifi 

imaliyesi 280 lirada talibi üze-

rindedir. Daha noksanına talip 1 Mektep ve müessese müdür beylerin 1 
varsa beş gün zarfında belediyeye nıun dikimine 
müracaatları ilAn olunur. 

--Z-,a-y-i--K-'-iğı-a-sk_e_r_li-k-da-i-re-s-in---,23 KURUŞA SOBA BORUSUI 
den aldı;tım vc:;ikayı zayi ettim. ~ır:C~ib~~~ss~ı:~i~~~d:~~:ev~en~k•el~~~~;ı f~~:::.s'.i~~1:;: u" 

1 ;~~~:·(~:~an~ 
Hükmü olnıadıp;ı illn olunur. • 

Arapcamii Samur sokak !O No 

hanede Kiğı llolkol karyesinden 

Cırrık oğullarından 1 lüseyin oğlu 

Zülfü. .. ........................ 1 
I .... :~~~;~~.~: ... 

Tepebaşı ti• 
yatrosunda bu 
akşam saat 
21,.lO da 

Mary Ougan 

3 perde 

Bu alı.şanı için 
fiıtlarda tenzi
llt yapılmışn•. 

Pivaıs.:Uct. ,nfan saat.er n.ı..:.-anınd• 
9 büyük miıklfİt kazanmış olan ye
gtne Hattır. 

Kadıköy Hllll Sineması 
( Kllnlsmark ) 

Umumi acentalan: lstanbulda 
Çarşıyı kebirde 

N. K. CEZVECIY AN ve mahtumu 

ı.- SAMAN, OT_ 
BALYE makinaları 
lstadbul Salkımsötüt A. Vefa 

müesslseslne müracaat. 

Hökr Döflö ve Jık Kıdeıı 
12 Kısım Birden 

Pangaltı sinema 'e tiyatrosu 

Naşit Bey temsllleri. Bu akşam 
« Müreobiye » Taklitli komedi S P. 
Kanto - Varyete. -----Millet tiyatrosu 

Şevki Bty. Bu ıkşım Sefil familya 
komedi 5 P. Oiletto, Varyete, Danı. 

En iyi lastikler 

WtMPASStNG 
MARKALI LASTİKLERUİR 

Acenta ve depoziteri: 

MAX: GRUNBERG 
lstanbul Cedit Han 

==········=····===== ••••••• KIŞ ve so BA ··~~ 

i TORTUE Mektepler, oteller, ban· 
kalar ufak ve büyük 
daireler ve hanelerde 

odun ve kömUr yakmak için en. mükemmel, en 
ucu:ı: ve en lktısadl sobalardır. 

RAKO markalı sııksunya halis çini 
sobası r •atınızı temin eder. 

Her iki markaların ·ı urkiye depozittri 

OHANNES PAPAZYAN 

. . ... ·.' .. .. . . 
' . . . 

En iyi cinsten tef~t levazımatiyle mobllyalarııı 

Gayet tenzııatıı flata 
elde etmek için en ulı:I tefrlşat ma~uısı olan Gılıtada Tünel yakınıııd• 

Kalinikos 
Ticaret:ı.:nesine mürac .. t etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. 

1 
lstanbuldakl Maliye Şubelerinde açık olan 10 lira mıqlı ttbllt memur

luklan nımzetlildcrine talip olanlar aruında bir mil1abal<ı lmdhanı açılmış
tır. MUrıcaat edeceklerin yqı 20 ile 40 arısında olmw ltzımdır. 

Kabul olunabllmek için lmdhanda muvaffal olmakla beraber baklanndı 
yapılacak tıhlı:lkabn da mltluba muvıhk zuhur eımetl f&l'ttlr. Bu suretle 
kabul olunanlar mUnHip görülecek şubel .... tayin oluaıcaklardır. 

imtihanda muvaffak olanlar ihtiyaçtan fazlı oldugu takdirde aldıktın 

derece ldbarlle fazla kalanlar bll'ıbare açılacak yerlere tayin olıanmık bere 
kayıt edlllrler. 

MÜRACAAT USULÜ 
imtihanı girmek isteyenler Nuluı teıılı:•eaL mektep phadetııamell ukı

rlik vesikası ve ('*X6) ilı:I loto&raflarlle ıqrtol nnlııln 7 inci peqembe 
gUnilne kadar Defterdarlık 4 Uncll şube mUdllrlUIUne mtlrac:at tderek isim
lerini lcayt ettlrmelldirler. Kayıı muamelul her gün sauı 9 elan l lyı kadar 
devam eder ve başka saatlerde miirıcaaı kaba! oluaıaı&. 

Evvelce memuriyet için müracaat etmiş oluıluuı •Jlll ıurodı mUrıecıt 
etmeleri llıımdır. 

.. * * 
Gebze n1al müdürlüğünden: 
Darıcanın ı•:minı eri, l l:ımam arkas~ Boncuk nam ıemd ıııeşhurunda 

ehlı vukuf raporuna nazarın tahmin edilen 3620 zeytun ap;acının mıbsulı:nil 
toplamak ve muhafıza etmek ve her tCrlü rusum ve tek!llfi müşteriye 
ait olmak ilzere 16 teşrinievei 929 tarihinden itibaren 20 gtin müddetle 
aleni müzayedeye v•?. edilmiz olduğ'undan taliplerio 5 teşrinisani 929 günil 
saat 14 te Gebıe kazası mal müdLiriyetinde müteşekkil müzayede ve ihale 
komisvonuna mürocaatlan ve iştirak edeceklerin ~62 lira bedeli muhammenln • 
°lo7,5 ·olan 27 lira 15 kuruş dipoziıo akçesinin mal sandığına yaarılarak 
makbuzunu komisyona tevdi etmeleri ve ihaleyi müteakip 3 gün zerfında 
bedeli ihaleyi defaten teslim etmeleri şanlle berveçhl muharrer zeyıun 
mahsulünün müzayedeye vaz olunduğu llln olunur. 

• • • • 
Gebze ~tal Müdürlüğünden: 

'l' aleınıne vermeleri lazımdır_ Tafallat için Sirkecide MH 
' a.Iıp!er mu·· k art ı - · 'k' ı· k b·1· d A k Jsıanbul Yınl postahane caddeıinde : 'o 20 •lla na asa ş name erım ı ı ıra mu a ı ın e n a- adet hanı altında acentalıtına 
~ .. · lVıı:l~eme dairesinden. İstanbulda Haydarpaşa mağazasın- müracaat. Telefonılstınbııl 2184 Kok, antraelt ve her nevi soba, boru, aksamı tedarik ve 

Oancanın Fllinglr nam semti meşhurunda Flllnglr yolbaşı, Kuyııbaşı , 
Ayazma, Agıl dere, Keş ba~ları, köy civan, çakıl maha11i nam me,•akide ehli 
vukuf raporuna nauran tahmin edilen 4000 ze tun ağacının mahsulünü 
toplaması ve muhafazası ve her türlü rusum ve tekMif tamamen militerlye 
ait olmak üzere 22-10-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni müza
yedeye vız edilmiş olduğundan taliplerin 12-1 l "929 günü saat 14 te c:ebze 
kazası mal Müdlrivetinde müteşekkil müzayede ve ihale komi<yonuna mUra• 
caatlan ve iştirak ~deceklerin (400) lira bedell muhammen! 7.~:'I. olan (SO) 
lira dipozlto akçesinin mal sandığına yatırılarak makbuzunu komisyona tevdi 
etmeler! ve ihaleyi müteakıp 3 gün zarfındı bedeli ihaleyi def'aten teslim 
eımeletl tonlle beryeqhi muharrer ZeytllD malıaulünUn mevkii müzayedeye 

•'"dan" edebilirler , lıtı•••••••••••llE~..!v:;:er~ı:::ne:_::v,::a::.,z'.:.• ..,:l:!fl:,:e::_:ri:...._:t:•:••:h:::h:U:.:t_:e:.:d::•:.:.r ·:___:T~•:,:dtf:::.;;•;;tta;;.~'';;.ıatı;,jiaaiilıııı• 



-
BiN SOZ 

BİR RESİM 

• Son günlerde ııra edllecegl söylenen Etıbba muhadenet cemiyeti hey'etl umumlyesl dün fevkalade bir içtima yaparak cemiyetin dıha 
faal bir halde devamına lı:arar verdi. 

i' -

DUn yarış vo ıslah encUmenlnla ehil hayvanlar sergtıl lı.Ufat edlmlftlr. Bu senerl serrıuın dört pıvyonuada 170 hayvan teşhir 
edllmolı:tıdlr. Resimlerimiz kUfat merasiminden bir kaç intibadır. 

-.·uıckıılı harp malUllerl dOn yakında toplanacak olan senelik kongrelerindeki müzakere edilecek olan mevadı görUtmek için 
toplanmışlardır. Resmlmiı bu malullerden bir 11.'Utubu ıtöetermektedlr. 

CU'.\IARTESt 
26 'I'.E\1EL 1929 

Çekosıevakyanın 929 senesinde yani tam bir s~nc evel vefat etmiş olan ,.e milll bir kahramıın ° ~ 
Vlncenslausıın •cmı ve hatırası G~ç•n güıı Çekoslı,\ :.,, .• .:a puılıık merasimle tcbcii cclilnıi' ye ııı• !<J 
bıraktığı tarihi hazine açılmıştır. Pragda yapılan merasime ~it bir resmi bu m!lnasetıctl~ dercediyorul· ~ 

ctd• 
29 tetrinlevel Cumhuriyet bayramında Ankarada yapılacak olan merasime ı,ttrak etmek uıre 

şehrimize gelenlBursa fzCllerl gurup hallnde. Varın ı... • ızıt meydanln<la yapılaeak 
reçlt resmi provasına iftiralı: edeceklerdir. 

Bahçe kapıda 
.' - , ... 

• ·:.~ . . 

Ertutrrul mağazasından: 
a?i ADSIFE(YRE E 

MÜNASEBETiYLE 

•HAKİKİ BÜYÜK TENZILA T -·~ ------

Doktor A. kutiel 
Elelıtlr1k mnkmelertyle 1ıcısc.gukluRu, td:.ı 
darlı~, prostat, ademt.lıtidar, bel ı;c>V
MRI elit ve flrenglyi aRtısıı 'tedavi •· '· 

karak6yde Bô~I fınw 11taaıııda 3+. 

1 

1 

Bcyojl;lunda lsıiklAI caddesinden 

GEÇERKEN 
39 l numerolu 

EPREM 
KUrk mağazasının 

milklfaıındı teşhir edilen 

MUHTE,EM KijRILHRINI 
g<irmek ilzre ıevekkul etmemek 
·aııil de~ildlr. l'laılar rekabet ka· 
b eunez derecede ehvendir 

1

- - f eıtgı 

I
BeısugukluğU r ı1ot 

olanlann nazarı dllılı• ııi 

Dr. horhor0 ~·'' 
ulll• Fennin en ~on u! kı~I~ 

olarak eıkl ve yeni beflol~ ~· 
frengi, idrar dat\tf• bal ~·~,a r•· 
ve m111ne vt lo!loeıuıll ~,1oll~ 

hatsızlıklın udavi "'1ı!Jlll· p , t• kll • 
Tokıtlıyın yınıocl& rıı• 
No 35 Tel: B. u. ll 1 S~ 10Ji# 
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1ımılıl~n~n~~in.~ı~H!wl;.ı~'' ..• 

1 idarehane: i[ 111111 

lstanbul, Ankara caddesi, No 100 

~- 4 üncti 5tnw '\'11 13.l'.! 

'~ı mımnml!!lfflmuııır:ıııııııııııımırn . 
Abone 

Gazetemizde çıkaıı 
Abone şartları: 

ve il9n Ucretleri 
yazılurın hukuku mahf.ız 1ur 

'--~ 
Telvaı ııdresl: ı; Telefon numaraları: 1 

1 · nhıı, ~TILl.IYET li btanhul, S91l-3912-3913 
(jn , ı ı mathaava oıt hususltıt için müdir(relt müracaat tı1ilmtlıdir. 

1 .\' üdt'rli R•'ı l'tJ nu::.holnr 10 kuruştur. ·oeıen evrak gtri vtrilmtz. 

3 ny/ıf!ı 
6 

•• İlan tarifesi: 
il 

Türkıv• Hariç 
-ti)) k:t. 800 ku. 
7!JJ • /41.)(J • 

II 6 ınrr ı;;,ahı/eth . .;arıtımı 
if 5 inci • lt 4 üncr1 • 

12 • 1400 • :!f{)[) • .. 2 ln~i.. ,.. 
1' .... ""ha•• a H:...--• .__ __ l'W-lllhftSI & x-.--•&a.r 

Balkanlarda sulh l t b l 
~~~~~:ı~~ı~a~~~aas~nı;;:~~=ı s an u un asayışı 

• • iyidir, evhama lüzum yok ... gayet 
. Ve ıktı·adi sahalarda bır an-

ınıanın lüzum ve ehemmiye-ı v ı · 1 . .. d .. u·· 
~~~:ı~1~~k ~~~~ı~:~~:ng- a ı ve po ıs mu ur Yunanlılar istemiyorlar 

~~si::~~~~.0~~:: ~~~=~~:~ Beylerin gazetemize 
, e >u fikir hakim oldu: Millet-

Cemiyeti akvama 
gidiyorlar mı? 

Trikotajcılar müra
caat ettiler 

~- arasında umumi ve geniş bir be t 
~ti~at yapabilmek için, mınta- yana 1 

Vı (regional) itilaflardan baş 
~ak daha ameli bir yoldur. 

-·-
Hazırlanan nıektup C. 
A. uınuıni k~'ttipliğine 
verilnıek üzreyn1İş 

·->-
Oktn1va alevhinde 

~escla, tarihi husumetlerin, ya l l ırs 1 zh k. karrnan 
1 Ve kanlı bir mazinin tesirin 

1 Fırka nıüfettiiJiğincde 
nıüracaat yapılıyor 

~n henüz ku~ulmamış ~!ar 
~ ikan milletlerı arasında sıya- yolactlık. sarho~

lıık ızaıı1 edile

ATINA, 26. (Anek) -Ankaradan • 
buraya gden tclgı-afnamelerc göte Dün tirikotaj fabrikatorları Halk 
Yunan maslahhtgazarı Tevfik Rüş· Fırkası müfetti,i Hakkı Şinasi paşa
tü Beyi ziyaretle Yunan vapurlarının ya müracaat ederek alınmakta olan 
uğradıkları müıkUlat hakknıda dos· oktruva resminin kaldırılmasını is:-

Ve hatta iktısadi sahada ol
n, Oir uyuşma, büyük Avrupa 
~ meselesini çok kolaylaş
lı rır. Balkan ittihadı veya itila- ('( 'k 
ile llıcseıesi ortaya yeni çıkını 
~ldir. Zaman zaman ileriye 

o-ihi t" dt"~·ildir 
ta?e bi~ teşebbüste bulunmuştur. Te- !emişlerdir. _ .. . 
vfık Ruştu B. baz mevaitte bulun- Bunların anlattıgına gore 10 lıra 
muştur, Salahiyettar Yunan mahafiJi oktruva vermesi 13.zım gelen bir mii-
bu mevaidi müphem buluyorlar. esseseden tahminen 200 lira gibi bir 

len bir fikirdir. 
!tt~~vcut muahedelerin tespit 
~1gı vaziyetten memnun olaıı
trıeıa, ~n?an şikayet edenlerin e 
'd lerını aynı zamanda tatmin 
"h11ernek yüzünden bu fikrin 

0 
akkukuna imkan bulunamı-

r, 

, lstanbul'dan sonra Sofya'ya 
r~;.aYan Beynelmilel Sulh cemi 
ı!a 1 erkanı, A tina ve Istanbul' -
lıı Olduğu ".bi orada da Balkan 
bu~rın birleşmesı temennisinde 
s.ı1Unnıuşlar. Bu münasebetle 
~r[a gazetelerinde çıkan yazı
lır a ınuahedelerin Bulgar mii 
!erıne Yüklettikleri ağır külfet
ıı~ebebile pek acı bir şikayetin 
~ıa Bı kolaylıkla seziliyor. Va
tu~1t'_ulgarların tabi olduğu bu 
ıı u şartlara bakılınca onla
~u0t1nbozanlıkla itham etmek 
~ ldir. 

bırleeni Türkiye, Balkan'lılarm 
~e e §ınesı meselesinde en açık 
~dec~krnüspet bir politika takip 
l{orııs 1 Vaziyette bulwıuyor. 
IQPrak~ arırnızdan hiç birinin 
~tııin annda gözümüz yoktur. 
1•rıııu 0lnıak isteriz ki, komşu
~ott z dc.ı Türk diyarının hiçbir 

tl tası ıçın gizli ve haris bir e
taşımıyorlar. Onun için 

· ,b~~!Ye en halis bir hisle bu te
~ k Use muzaheret etmekten ge 

\'alacak değildir. 
'lıtd alnız şu noktaya işaret et
~tr en bitirmek istemiyorum: 
t, tı·lllenılektte halk, ha} alpe
t;~ 1kten bıktı, usandı, hatta 
~~d ıarar gördü. Uzlaşma işle
tııd~ mUşklUlt çıkaran halk de
ııı,kır. Mesuliyetı halka yüklct
~fk~Steyen devlet adamlarıdır. 

ilıtıı a_rı umümiye karşısında 
·ı. g~lıYet» vahimesinin arkasın 
~t iZienmek isteyen ciplomat
~ artık onu bir politika vasıta 
~!kPtnaktan kaçınmalıdırlar. 
k·~n memleketleri arasında

~~Ç~k ihtilafıarın cesur bir 
itbj e ıle bitirilmesi, halkı sulh 
'Ilı ~atile dolu olan nutuklar
.ıı.' ltı.akalelerden ziyade ıncm-... , Cd . 
~ . er. Işte, Balkanlar uzlnıı-
ıı biışınde her itibarla mütte
'tck r cephe halinde yürüyebi
~~ıı Vaziyette olan Ankara ile 

bia arasındaki küçük ihtilaf-
~ b türlü halledilemiyor. Hal 

h ~ i in bitmesine, Atina'
<lsıt bir kararı kafi gelecek. 

Siirt Mebusu 

- MAHMUT 

~ Sui kast mı'? 
lıit~'" York, 25 - Amerika Re 
~lb~hurunun bindiği tren Nev 
~ lıo ıde_n geçerken yol üz.erin
~ tr § hır otomobil bulunmu§ 
~tek t~ın zamanında durdu
ı, • hır kazanın önü alınmış 

~ 'r 'ı>ılan t hkik · · d 'il· ~, . a at netıceaın e 
ı. ı k,ııcı tevkif edilmiştir. Bir 
~~le~ vukuuna i~timal veril
;'li~i k etaber zencıler otomobil 
~ ~ 11 a:zaya uğratarak ıigorta 
tı~, ~~a _almak niyetinde olduk 

dıa ediyorlar. 

BUGÜN 
l' 2 lacı •ahlfemlzde: ., 
Snn 'JOtlır· 

llbe~'er 

Sokaklarda sarhoş 
gezenler bilhassa 

şiddetle takip 
edileceklerdir Vali ve Şehremini 

Muhittin Bey 

\1ukucıt \~oğalnıı7 <lcğil. µ;eçen 
aylara nazaran azaln11siır . . 

ATlNA 26 (A ) y para alınmaktadır. Haber aldığımıza 

1 
' k • po. _ --;: , unan va· göre trikotaj fabrikatörları ok· 

pur arına çı arılan muşkulat hakkın- t ı · hakk d HalkF ka 
d Y h''k . . C . . k ruva mese esı ın a ır ıı 

a unan u umehnın emıyetı a - .. f ttİ · H kkı ş· · b ·· 
vama müraca~:lnamesi hazırlanmııtır. mtahu ~ şıd a Ü ınaıı pdafaykla du~un 
M ·· k • . rıren e m racaat e ece er ır. 
uracaa~n~me pe Y~da C~_ınıye!ı SANAYi BlRLlCINDE iÇTiMA 

1 
akvam katıbı umumılıgıne ıronderı- H be ld • ·· b il 
lecektir. 'kid asra .'gb':""I.~ gdoreh ug .n.dsaat 

ı e anayı ır ıgın e eyeti ı are 
ATIN~, 26. (Anek;). - Yunaniı- içtimai yapılarak 928 seneıi muame-

tanın ye. ı ı.. ra sP1ırı M. Polihro- le verğiıile oktruva hakkında eveke 
vaki olan müracaabn tekidi etrafm. 
da müzake .. de bulunulacaktir. 

Tngiliz lirası 

Ankarada gerit resnııne ıştirdk edecek izcıierden. 

Cumhuriyet bayramı
na hazırlık 

latanbulda hn-srzlık, kö.rmanyolacılık ve srahoşluk vukuatının 
arttığı son günlerde sık sık yazıldı. Zabita vukuat raporlarında 
nazarı dikkatı celbedecek hiç bir fevkaladelik olmamasına rağ
men, ortaya atılan iddianın sık sık tekrar edilmesi bu raporlar 
haricinde, intişar etmeyen hadiseler olduğu zihabini vermete 
idi. 

Dün gene «t041))e kadar 

çıkmak fırsatını buldu 

Dün İngiliz gene yükselmeğe de
vam ederek yükseldi, yükseldi 
10,41,S kuruşa kadar çıktı. 

Polis taburu dün 
akşam gitti, İzciler 

bugün gidecek 
-~---

En biikiiy bayramımı
zın Istanbul'da en par

lak şekilde tesidine 

çalışılıyor Şehirde bu kabil vukuatın artıp artmadığını, fazlalaştığı bir 
hakiatse buna karşı ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek için 
alakadarlara müracaat ettik. Y aptığıınız tahkikatın verdiği ne
ticeye nazaran hırsızlık, karmanyolacılık ve sarhoşluk vak'ala
rımn arttığı iddiası mübalağakaranedir. Tev}ik ROştO Bty 

DUn sabah İngiliz borsada 10,30 
kuruşta açılmıştı. Bidayette düşecek 
gibi bir vaziyet arzeden iıterlin faz 
la talep ka11111nda yükselmeğe baş
layarak öğleye kadar 10,39 kurut o
tuz parayı bulmuştur. 

T eırinievelin 29 unda yapılacak 
meraıim içln Vilayet, Emanet, kolor-
du, merkez kumandanlıJı, Maarif .. J. .

1 
. 

VALJ VE POLJS MÜDÜRÜ bu nİ•beti daha azaltmak için tiddet- n.y~di• dün' Beı:attan gel~it ve ha-
BEYLERJN BEYANATI li takibat yapmak, eıaslı tedbirler al- ";'Y:.:~f'~1 kk!'a~et~ezahTurk1 - Yu- !sterlin öğleden sonra da yüksel

meğe devam etmiştir. Nihayet bir a· 
rahk 1041,5 kuruşa kadar yükseldi
ği bir sırada milli bankaların arzetti 
ği kambiyoların tesiri1e tenezzüle 
başlamıştır. 

manati ve Halk fırkasının iıtirakile ~cı u dü.~ da falım/ere devam tfııltr 
bir proğram yapılmıştır. Proğramınl cıler buır~ poıta tr"n!-1• hareket .. 
tamamii tatbikı için alakadarlara emir deceklerdır. Bu merasıme Buna va 
verilmiıtir. O gün yapılacak olan ıre· lıtanbu! liıelerinden 580 izci ittirak 
çit reilnİ için tehremaneti tarafından · edecek~r. B';' kafileyle 20 muallim de 
yeni tribünler yaptırılmaktadır. Cıım ~Ankara ya gıdecektır. 

Polis müdiirü 

mak suretile mücadele ediyoruz. 0 8 .~ 1h 8 
•• n 8 1 at a mıfbr. 

Sarhoşluk vak'a)arının çoialmaıı u ~un . arıc!ye .nazırının nezdin .. 
daha ziyade bir içtimai mesele teıkil ~e .Pol~r~n!ıi, ~". D!y":mandopulo•un 
eder. Zabita lllrhoş mütecavizlerin Ifhrakıle ıkıncı bır ıçtıma yapılacak-
hadiseler çıkarmamasına, sarhot oldu tır. . . , _ .. 
ğu halinden belli olanlar hakkında ta- M. Polıl: • vadıa cuma gunu bu
kib~t yaparak kanun ahkamının tabi- rad;m Ankaroya haı-cket ediyor. Kt'n 
kine yardım etmektedir. disine veril te.llınat lıta~bulda 

Yene tekrar edeyim. Şehrin asayi- z~n müddet kalmıyarak Ankaraya •· 
ti her türlü şikayetlere mani olacak zımet ve derhal mükalemata batlama 
vaziyettedir. sı merkezindedir. 

İngiliz lirası akşam 1036 kuruşta 
kapanmıştır. 

Cemal Hüsnü Bey 

huriyet bayramının şehrimizde fev- lzç!lere umumi müfettit Selim ~j,.. 
kaliı.de bir surette teıidi için humma· '! B. rıyase.t ~d':cek. ve bed~n terbıve
lı bir fealiyetle çalışılmaktadır. Ev- •1• ~ursu mu~uru Nızamettin B. ken
kaf müdirıyeti umumiyeıi önüne :ıa· ~sıne _ muavıl1 o!arak yardım edectk· 
rif bil' ak apılmıttır. tır. Dun Darulfunun meydanında\ ya· 

lluıuıı muessesatta da l'ece ten· prlmeu ..Jaluvrur eden t lirnltt h,.v ı· 
viratı için hazırlık yapılmaktadır. O nı:ı bo .. ı, olm_ası ~olavu e yapılma
gece Vilayet konağında ve Türkoca· mııtır. Mamalı Selım Sırn B. dun 

POL!S MÜDÜRÜ NE 1-NKARA, 26. (Telefonla}- Maarif vekili dün akşam ğında birer balo verilecek Beyazıt mektepleri ayrı ayrı gezmi, ve izçil .... 
DlYOR? Atına gazetelerinin Türkiye ile . , Taksim, Şemsi pafa ıribl' muhtoliİ ri tfti' etıniıtir ·, . 

Y Ankara a gitti meydanlarda muzikalar çalacaktır. zçı!er Ankara da orta muallım 
Diğer taraftan polis müdürü Şerif unanistan arasrnda mubade- ' Y mektebınde yatacaklardır. 

bey diyor ki: le meseleleri hakkında cereyan POLİS TABURU GİTTİ BURSA İZCİLERİ GELDİ 
H 1 k a1· ku tı d 1 . Maarif vekili Cemal Hüsnü B. re· 29 Teırinievel Cumhuriyet bayra· . . . 

ı -- ırsız 1 ve e..,ı 1 .v'! a n e en muta aaları · varıd · değil- fakatinde husuıi kati'DIP,.: <'~,-il B. C mh t ba ti ak arttıgından zaman zaman ;ıkayet e- dir ·" mında Ankarada yapılacak olan bü- u unya yramına .1t r , e~· 
diliyor. Gazetelere verilen vukuat ra· · . • . olduğu halde An- yük merasimde hazır bulunmak üzre mek llzr~ Bur.sadan muallimlerı ~lı 
porları tetkik edilsin,hakikat meydan y enı selır geldıkten sonra karaya hareket et- ıi lstanbulun muhtelif merkezlerinden Rıza B. ıdareaınde lıtanbula ırelmı~· 
dadır. Gazetelere verilen raporlar ha· doğrudan . doğruya Hariciye mitlerdir. Teşyide 500 poliı memuru dün akıamki trenle ler ye E~kek ':"uallim mektebine yPr• 
ricinde hadise olduğu ve bunların veklJ.letile. . temasla. . muallak BeB h~et, müfşettit Ankaraya gitmittir. le9tırllmıılerdır. 
gizlendiği şeklinde bir iddia çok kıy. meseleleri ameli bir yoldan hal ea~m MR~şlaki~ °"'.: HAKKİ ŞİNASİ PAŞA SİLAH MoZESİ 
metıiz olur Sarhoıluğun artması doğ . ıettin, u ye mu 

· ru değildir: Elimizdeki İ•tatiıtikler ka_bıl olabilecektir. Hükumeti- dürü Hamit beyler Halk fırkası müfettişi Hakkı Şi- Topkapıda açılmaaı mukıırl'er olan 
göıteriyor ki aarhoıluk vak'aları art- mız gene sühulet gösterece/Vn- ve Darülfünun nası pafa Cumhuriyet bayramı mera· sili.h miize<İnin hazırlıkları bitirilmdı 
mamıı, bilakis eksilmittir. Münferit den itil~! Yunanistsnın sami- müderrisleri hazır siminde ve B. M. Meclisinin kütadın- üzeredir. 
vak:aları ~ütün ıehrin asayiıine tamil mi yet derecesine ba/!lıdır. bulunmuıtur. Va- da hıuır bulunmak üzre bugün Anka· Bütün eıki, kıymeti tarihiyeyi 
ıekıl~e gostermek mubalağadan bat- kil B. hareketin- raya ;idecektir • hai:ı, ıilihları muhtevi olan bu dikl<a· 
ka bır fey sayılamaz. iZCiLER BU GÜN GiDiYOR te f8yan müzenin reımi küfadı Çnr· 

Sık sık yapılan teftitler ispat edi- Mekfenliler den evel yanında Ankara'da Cumhuriyet bayramı tamba ırünü ıaat onda icra edilecek-
Şeri/ Bey yor ki meyhaneler ve içki satan yer· 'I:' sabık maarif emini C. Hüsnü B. reımi ıreçidine ittirak edecek olan iz- tir. 

Vali Muhiddin bey bu huıuıta eli· ·ıer tahdit edilen saatte kapanmakta- mllsabakaSl Behçet B. oldufu halde Darülfünuna --.. ·--................ - ... - ...................... ,_,,,, .... _._ .. __ _ 
yor iri: dır. Sarho,ıuğun tesiri altında hadiıe gibni, ve müderrislere veda etıni,tir. Deliler artıyor? 

- Şehrin asayiti mucibi memnuni çıkaran, yahut bu istidadı ıröstennler Cemal Hüınü beyi dün latanbul • 
yet bir haldedir. Hırsızlık ve karman hakkında, iıtirahatı umumiyeyi ihla- 24 üncü haftanın mllddei umumisi Kenan B. ziyaret et· 
yolacılıkvukuatının,iddiaedildiğigi- le cür'et edenler aleyhinde takibab miıtir. Türkı·yenı·n Raspotı·-
bi arttığını zannetmiyorum. Vukubu· kanuniye yapılmaktadır. neticeleri 
lan ufak tefek hadiseler her hangi lıtanbulun asayiıi, emin olmak ti- K k R f 
bir noktadan ehemmiyeti izam edile- zımılır ki ayni kesafet ve büyüklük- M kt rl ü balı 2 aça UID • k • ? 
cek neviden değildir. Mamafi biz ıeh· teki emsaline nazaran çok mükemmel. . , e ep 1 ~r. ~. sa . ~81 4 n 1 1 m • 
rin kesafetine nazaran çok olmayan dir. ~cu ~~fta ~ı~ncıliklerın! ~ıra- Gizlı"ce memlekete gı'r-0···-............. --................. _._. ..... -....................... _. sıyle ısımlennı kaydettiğımiz ... 

Hadtaegi mnteaklp tevkif edilen şoflJr polisin yanında 

Şoför kurbanı: 70 yaşıdda bir 
kadın çiğnedi ve ... öldü 

beyler kazanmışlardır: mek isteyen bir 

1 - Galatasaray Lisesinden Rum yakalandı 
960 Ragıp B. 

1 - UkUdar orta mektebin-
' den J(J8 lh:Jan B. Çandarhdan İzmire Kosti oğlu ls-

tirilmiştir. İspiro Samsunun Hacı !s-
3 - Darünalaha Li:Jesinden mail köyünden 23 yaşlarında genç 

233 A. Sabri B. bir Rumdur. 
4 - Galatasaray Lisesinden İspiro; bundan üç sene eve! mem-

68(J ômer B. lekctimizden teb'it edilerek Yunanis-
j D il l h L. . d tana gönderilmiştir. • 
-. a~ şşa a a ısesın en !ıpiro; gene Tür ki yeye girmek i-

Senelerden beri din kisvesi altında 
muzır propagandalarda bu!unan 
biri tevkif edilerek Tımarhaneye 

götürüldü 
ııhhat meseleli haline ırelmiştir. 

MAZHAR OSMAN BEY 
DlYOR Kl: 

jg Emın Süreyya B. rin Sakız adasına gelmi• ve orada bir 
M • ' Dr. Ma.ıhar Oıman B. dün bir mu· üsabakayi kazanan bu Bey- müddet oturmuştur. Sakız.da bulun-t barririmize, bilhaııa son zamanlarda 

!er bu günden itibaren gaaete- du.ğu. müdde~ce s~i~o; gece gündliz artan sinir hastalıklarından bahsede-
miz idare!llne müracaatla lkra- 1'.urkıyeye. gırme~ 1~ 1-~ çareler ar:ımı5 rek demittir ki: 

. . . . . nıhayet elıne geçırdıgı kayıkla bır ge • f b Jd · diki hald 
mıyelerını alabılırler. ce Çandarhya kadar gelmeğe muvaf- - atan u a şım e hiç 

25 İNCİ HAFTA fak olmuştur. Fakat burada ı·andarma bir sari ve İntani hastalık yoktur. 
En çok görülen sinir hastalıkları· 

25 inci hafta perşembe günü n n gözünden kaçamamış ve derdest dır. Sinirlilerin çoğu kendilerinde ,;. 
başlamıştır. Önümüzdeki per- edilmiştir. nir olduğunu akıllarına bile getirme-
şembeye kadar devam edecek- lspiro verdiği ifadede şunları sö- dikleri için uzvi ve büyük bir ha•ta-
. O .. ak k ylemi,tir: lık mevcut zannile konsültasyon yap-

tır. gun şama adar gaze- - Ben Samsunun Hacı tımail kö- t • d d' · ırmagı a et e ırunışlerdir. 
temizde çikan haftanın en mü- yündenim. Bundan üç sene eve! kö-
him haberini seçiniz. Cevaplar yümde müılllman olmuştum. İlmİm BOŞ YERE DOKTORLARA 
cilmartesi akşamına kadar ka- de Ahmet ol'?uştu. o.zam~n _yakala- GlDENLER! 
b 

. k . narak Yunanıstana gonderildim. Fa- Sinir zafı yüzünden gözünün 0 .. 

-
u_l ed •• ı.l.~~!:.._ tt.,,r_. ··--·--·- kat orada barmamıyaca. ğımı anlaya-

~ı\Uncıı ıııblfem'2de: 
~ ,ıe intibaları . "' 
il 4 llncıı sahifemizde: 
b 

1
"' raporı 

reJe( 

\!_··~~~iye 
~an. Aı< güneıı -...;.;..::.;:::.::.... ___ , 

Dün saat (16) raddelerinde Çen-1 Vefata sebebiyet veren ~oför Ah
berli taşta Ahmedin idaresindeki met tevkif edilmiştır Haber aldığı
(2263) numaralı otomobil dava veki- mıza göre Feride Hanım Zat işleri 
li Hamit Şevket beyin büyük kayın muhasipliğinden maaşını almak üz
validesi (70) yaşında Feride hanı- re oturduğu Beşiktaştan Istanbula 
ma çarparak başından ve kulağından geçmiş ve Çenberli taş civarında di-ı 
yaralamı tı Kadıncağız alclıgı ya. ı;rr kaldı. ıma geçmek istemiş, işte 

ranm tesirile hemen ölmüştür. bu sırada şoföre kurban olmuştur. 

-·- -- rak Sakız adaaına geldım. Maksadım nünde sinekler uçtuğunu ırören ve 
~ ,. k . yorğunluk teıirile sözünde ağır bir cm· 1), • • ı~ Uı~·c· ı ora~~t~~r;;r;~e g~~~r:;;;;., kayıkla Dr. Mazhar Osman Bey hastalık tevehhüm ederek göz hekim 

!'i f k Q da d L-j ]erini dolaşan, aağır Olacağım diye ,.,,v ı.J! . . ı . Çandar ya çı tım. •ak Ua ya .... a- Mutaha1111 doktorların tetkikatma senelerce kulak mutaha11ı'slarına mu· 
1 ...., dılar ve i§te buraya sev ett er. Beni .. mi k · . d . · h 1 • d · · · 

Pek yakında zengin Yunanlstana göndermeyinfa. Demiş- gdore,ta möe" e etimilınız e. •.ın~r._ asta ıbg.' rac~!kim~ eln .sınırl~erdpek çoktlurd. 
• tir a e nune ıeç eaı ımKllllı.ız ır erı en zıya e meşgu e en-

münderical ile renkli ola- ·Bu kurnaz Rum ilk vapurla Yuna- aalgıa ıribi hemen her tarafa girmit ler ıinirliler olduğu halde ciddi ha•· 
rak lnllsara başlayacaktır. nistana gönderile~e1'ti~. ··- .,hemmiyetle mücadele edilecek bir ( M abadi üçüncü sahifede) 


