
lstıınbul, 

Telgraf adresi: 

!••1nbul, :'111LLl\ET 

Ankara caddesi, No 100 
!f Telefon numaralan: 
" li lstanbul, 391 l-;19'2- 3913 

Ga .. t"f l' ı.r matlJaa• o tut 1lu.ı;a5iar lfin mUdiriyelı! müracaat tdllmelidir. 
!tfZJddrti Ri'çen nushalar 10 kuruştur. Otltn e~·rak geri l'ttilmez. 

:Na•b~~~ a R:...--. • ._. 

~!Hl; 
' 

. 
g 

'. 

1 Dl''' 
6 
ı. • 

"'ıııımıımııınınıı ı ımnıııııı ıııııııır 
Abone 'e ilıln ücretler; 

Gnzetcmi~d c çıkan ynzıınr ' n huk uku mahfuzdur 
Ab one •arı 1 arı · •• lıan tarifes i· T • O 

,. fı '"' ~ t 1 !/1/l 1U 
i; 

_r- r ı ! ile 
40( Rı J ı. • J ıru•ı 

,;o ı 
1400 .!iu 

•! Ti 
:: ne : 

:N-.ashao• ~ llıl:-.aru.•*-.-

--
1. 

• 

~;~;:;;;,;:~~;;~::Memleketimizde tek· bir okumamış kalinadzğznz gör~ 
~~~~:~~i~~~{:~eEf~~ mek hepimizin en büyük emelimiz olmalıdır 

!ij lllesleklerı, meslek haysı-
~ ne ve vatandaşlık ahlakına 
ıııı bir surette ifa eden her 
~daş milletine faydalı bir • o .. 

,l'liYor demektir. Bu sahada 
tı' ınenfaatla umumi men
. telif edebilmek hizmetin 

biiyük şartıdır. Vatandaşla
'i '~tiınai ve mesleki terbiye
Y 

1nkişaf ettiği ve cemiyeti 
, a.tının mekanizması arıza
-<! 1§lemkte devam eylediği 

detçe, dolayısile vuku bu-ı 
._~~Ztnet nevı kendiliğinden 
n· kuk eder. ı 
~ ~ sınıf vatandaşlaı· da var-/ 
g • bunlar mevkileri icabı, 
<ıı-tudan doğruya cemiyete 

e.t edecek vaziyettedirler. 
n ın~ Veya hususi olan, amme
•v '§ınj görmek menfaat "e 
~1nı temin etmek gayesine 

bulunan muesseselerin 
~a gecenler bu sınıfa men
:ııtırlar, Devlet ve menfaatı 
ti e rnüesseseleri, her şeyden 
klıınunıa hizmet için çalışı
~h teşekküllerd.r. Bunlar ne 
' <ısıran maişet ve ne de 

, 1 et temini için vasıta ittihaz 
. :ıııez. Vakıa bu teşekküller~ 

t ile faaliyetin mühim bir 

1~~ı hasretmiş olanları, ce-
1 

1n .. taltif etmesi gayri mii
p gorü!mez. Fakat mün-

t~:an idealden, memleket 1 
'" aniyet aşkından kuvvet 
rı/ laıımgelen hizmet feda
~ekgını da yalnız para ile öl-

Millet mekleplerl komi.,yonu dün 
beyin rlya.~etinde toplandı 

Vail 

1 Teşrinisanide okuma 
seferberliği başlıyor! 
Millet nıektepleri komisyonu 

diin 'rih\yette toplaı1dı 
Teşrinisanide yalnız Istanbulda 700 ders

hane açılacaktır; Fırka mühim 
bir tamim yaptı ik· doğru olamaz. Cemiyete 

-!tayıncı nevi hizmeti ifa için 

81 a Çıkanların, para düşün- Millet mektepleri komisyonu dün Vilayette Vali Muhiddin be 
r. en Son bir düşünce olmalı- yin riyasetinde fırka namına Cevdet Kerim beyle Maarif müdü-
lıir .,.. rü Haydar, M.eclisi Vilıi}etten Kamil ve Türkocağı katibi umu-

Ziraat kong-
• 

resı 
- .. -

Ziaratten ziyade e~ h"'Y 
van yetlftirllme~i neti

cesine varıldı - .. . ... ... 
Vatanımrzın m ühim bir kısım top 

raklan işlenmemiş bir haldedir. 
Cumhuriyet hükiımetimiz, salta

nat devirlerinde, senelerce ihma v<" 
lakaytlık yuzür.ıden topraklarımızda 
uyuklıyan madeni acrvetlerimizden 
ve nebati kuvvetlerden istifade et
nıcği bir gaye bilmektedir. Bu cüm
leden olarak vatanın her kösesinde 
ziraat faaliyetleri başlamıştır: 

İktısat vekaleti memur ve müte
hassıslarile memleketin her köşesin
ce ziraat tetki eri yaptırmakta ve 
o muhitler için kabili tatbik bir ta
kım müfıt ve anıel ! neticeler istilısa
line çalı maktadır. İktısat Vekaleti 
taralından , ziraat müderrisi Tevfik 
Dündar B .• Uç ay eve! cenubu şarki 
vilayetlerincle ziraat tetkikleri yap-

• 

bil!et '"'ilet içinde vatan ve misi Fethi beylerden mürekkep olmak üzre toplanmış ve her tür 
t his~lc!nı, hayır ve muave- lü tertibat alınmıştlr. · Tevfik Dündar Bey 
İIJerj e;uıi fazilet ve sıhhat Tedrisata Teşrinisaninin birinde baılanacaktır. Şimdiden ka- mak tlzre gönderilmişti. Bu kısım-

?' kuvvetlendirmek y1t ve kabul için Halkı haberdar etmek üzre dıvar afişleri yaptı- !ar, dediğimiz gibi ihmal yüzünden 
'"' a_dile 'l7Ü uda getirilmiş o- rılmıştır. Bunlar icap eden yerlere asılacaktır. Bir taraftan da şimdiye kadar esaslı bir tetkik görme 
··lıesse 1 ff k" devaire, •.irketle.-e ve inhisar idarelerine bu hususta tebligat ya- mişıi. Son t< k,i..,., ııc:ticesind~ birin ·n se er muva a ı)i.et- ci umumi müfettişlik mrntakasrnda-

• .,ın _en büyük sırrını ideal pılacaktır. Fırka ve mahallat tetkilatı vasıtasile halk teşvik edi- ki vilayetlerin hepsi geıilmiş ve tct· 
ı Ctıne borçludurlar. Hangi leccktir. Resmi küşat günü davullarla ilin edilecek ve o gün res kikahn nihayetinde, birinci umurr,i 
~1 eı:niyet veya müessese va- mi, husu!i binalarla mağazalar donatılacaktır. müfettiş İbrahim Tali B. in teşebbü 
y,~Şlar arasında bir hizmet K •• • } l k? sü ile, Diyabekir'de bir ziraat kong-

'ı "'il h 11şat resmı nası yapı ac a . resi toplanmıştır. 
'tıı areketi uyandırabilir- Kongreye Tali B. riyaset etmiş, 

~ifa ellerine daha ziyade mu- Alman tertibata a:öre 700 dershane ol tqriniaani 929 da Millet mek· ve Tevfik Dündar B. de iktisat vekil.-
\ k olur. Gayesi ne olursa a?~a.cakbr. Denhan~ler vasati 30-40 tepleri aç~':~ ve d~~slerP. batl~a- !etini temsil etmiştir: Ziraat kongresi 
iıq n, ammenin menf~atını is- ki,ılik ol.-,~tır. ~al!p çok . _olur .. caktrr. B~tun ~et~lab~ Millet memlekette büyillı: bır alAka u:.:andrr-

af eden h A t kk!ill der .. nelenn adedi zıyadelettirılec:ek- mekteplennden utihdaf edılen mu- mıştrr. Diyarbekir ve batta cıvarın-
~ 'ak g ususı. eşe er tir. Dersler geceleri tertip edilmekle kaddeo ıayenin temini hususunda dan bile ziraatle alakadar olan bütün 

ltıııa ene a_m_menı~ aHi kasını be!alı<;r bazı .dersler ıünd!h' de tedriı p~ m~. vazifeler teveccüh etmek- halk, arazi sahipleri, zlraatten anlı
'p Ve.netını tahrik etm~k.le edilebılecektir. Tedrisatı ılk mektep tedı~. Buyuk Kurtar~.cumzın cehalet yan bir çok kimse ve bütün ziraat 

1:ııı: et ış sahasına geçebılır. hocalan yapacak, ancak Galata .... ay cı.:_ruıen e~ ~nfur dut~• kartı aç- memurları iştirak etmişlerdir. Kon -
ru. 8ıı. beş on kişinin güzel bir h!I! bu muhim seferberlikte.fırka tef· grede, cenubi 'l"rki arazisinin arızıtlı 
:Ham f d , .. kilatımızın hemen hemen bır asker- olması ve muhtelif iklim şeraiti göa-

etra ın a nazarı mu- lik be · ki' d zil al L .. 1 fU 11 ıe ın e va e mış uu- termesi dolayisile ziraat noktai na-
~e ~il fayda vermez. lunduğunu asla nazardan uzak tut- zanndan gayet enteressan ve istifa. 
<lıi illiyet içinde alaka uyan- ~dır. Hükiim~~ teıkilab ~~!'un deye şayan görtildü~ü nevzubabs 

lecck müesseselerin ba- ve. ':":""""'bn ken.dısıne emret~gı ve- edilmiştir. 
)L ferağat ve fedakarlıkla- zaıfı ıfa~~ çalıştıgı urada, d~~ıl yalı- Yalnız, bu kısmı arazi çok geniştir. 
«: d' ruz tetkilabımz azayı faalesımn, su- B · 1 • . kli bil 

. ıkkatı celbedebilecek t' ti' k d b "t" f k k d u~ mspet e vesaıtr na ye ve -
1 'Yetl . , re 1 mu a a a .u _un ır a ar a •t· hassa nüfus pek udir. Bunun için zi-
ı, erın bulunması lazım- larımmn memurım devlete elden ge- t "E t .1,, b. ette yap 1 11 len muzahereti yapmakla beraber in· ~aa di ~ a?.sı ır 9':'r d hli ıhrr.a-

l 
Cttier· k" ··k t kılabın tam zaferini istih•alde ehem- ta r. eny~t.tan ."'fa e e 

1 
kay-

Zabıta çok mühim bir dolandırıcı 
şebekesini meydana ~ıkardı 

. 220,000 lira 
Dolandırıcılık nasıl 
hazırlandı ve nasıl 
~eydana çıkarıldı?. 

Hah yerine kağıt yı
ğınları, havyar yeri

ne kömür tozları 
çıkıyor? 

Taife aç kalınca hah 
balyalarına saldırıyor 

fakat!.. 

Zabıta tehrirnizde vapur kumpa
nyalarını ve ıigorta ,irk.etlerini dolanı 
dıran gayet mahir bir kumpanya ef- B 
r&dmı y .. la.lnr.ı,tır u vapuru Marmarada bahracak Vt W,000 lira alacaklardı / 

içlerinde maale- irayı tecavüz etm.,nektedir. 'kulalma aidiyor. Kumpanya efradı 
sef bir de Türk Geçen ıünlerden birinde bu eski derhal ele ıeçiyor ve vapura ıidildi-
bulunan bu kumpa . vapura Feldman ve §Üreka11 namına, fi zaman bafırıakların ııhhabız, ket 
nya efradı arasın- ıki beyanname ile mühim miktarda lerin küflenmiş ve hiç bir ite yaramaz 
da bir aralık bir si- bağırsak, Mezarhi frer namına 40 ba- halı denilen, ıeylerin kağıt yığını, ha-
ıorta kumpanyası lya Ket ve 12 bin dolara ıigortalı vyann da kömür tozundan ibaret ol• 
müdiriyetinde bu- Lazari Baris namına halı ve Yorgi l duğu hayretle görülüyor. 
lunmuı olan iki Y orıiayadis namına 28 fıçı havyar. . .. 
Ermeni ve bir de ve tarama yükletilmiıtir. 1 Tamamıle ele ııeçınlen kumpany.a 
Rum vardır. Mecmuu 220 bin lir.!. kıy.!"etindel e~radı ve .:Vapurun '!centa~ı. '?lan Mı· 

göıtenien ve ıigorta edilen bu - _ , nıyakullı oleden berı hu g:ıbi ı!ler yap 
Dolandmcılıu çok ·-- t ki b da M lar anbarlara yerleştirilmittir. Fakat i 1 arını u vapurun . armaraya 

mahirane tertip e- uzun bir müddetten beri para almd· açıldıktan sonr'! '"fY•.sile, beraber ba· 
dilmit bir planla yan vapur ameleıi bu mallardan bir tırUarak kıymeti 40 bı? !ırayı g~c~-
hareket etmelerine küçük kr1mıru aıırarak oatmak teşeb- yen ~apur ve '"fya y~ıne .22~ bın !ıra 
rağmen yakayı kı- büsüne kapılıyorlar. Derhal i~in tat- alı;rıaaı ~asa,,vur ettiklerıru ıkrar et-
ymetli zabrtamwn bikine ıeçen taife halı helyalanru aç- mıtlerdır. 
eline vermişlerdir. HÜSNÜ - tıklan ~!' kağıt rığını havyar fı· Bu çok kurnazca tertip edilen ve 

Bir kaç zamandan beri Albana iı- çmnda komur tozu ıle kartılasıyor• yabancı eller tarafından idare edilen 
minde Yunan bandıralı bir vapur Jj. lar. bu vak'anın ortaya çıkma11nda zabı
manda yatmaktadır. Çok eeki bi'f va .. J Had.iıe, uzun müddet saklanamıyor lalllIZ kadar mukere gİgorta tirkf!'tİni:ı 
pur olan geminin kıymeti 30--40 bin ve İp esasen tahkik eden zabıtanın de tesiri olmuttur • 

Cumhuriyet Bayramınlız .. ~ 
~----------0-----------

B Otü n memleket bu bayramların bayramını 
cuşı, ve hararetle tes'ide hazırlanıyor 

izciler dün gittiler 

• ın uçu muavene - . ti' 'k" 1 b 1 • bb.. vanatrn yetıştmlmeııı lazım ge me te-
' " .. 1 d . mıye atı ar O an U U VI teşe UI d• z• k • b' h ft d 

il 
,aşayan muessese er c ·· - d h tı· f al' ti' rf ır. ıraat ongresı ır a a evam l'"'- ugrun a en erare ı a ıye sa ve · ti B · k'kl · k 

tıı .. son santimine kadar bir birine rekabet ed tt ·ık f • etmış r. u zıraat tct ı erı ve on· 
C"' C d t /(, . Kfi ·1 B / er sure e ı a d h' . . k bT t tb.k b" 
e~'.1Uavenet ve hayır işlerine ev e erım ı·e mı ey er ali yet safında ahzı mevki etmeleri ih r~ eni od "'ı~ ıt ıçın / 

1 ~: \ 
1 

• ~r 
1.::"ılınesi zaruridir Milll bir gibi bazı yerlerde Maarifin kendi ho mal kabul etmiyen bir borçtur. Bina· ha ılı;rı aı e ıffvek_amehı nel ıcle er ıı -
:'! · - nal h b ·· d · ·bar H lla sa ıne muva a ıyet ası o muştur. 
;., Ve hayır işinin ifasını calan ders okutacaktır. Bu seneki ear ey u gun. en ıh . en d . a . n TEVFiK DON DAR BEY 

ıı' 

J•' 

'q_ k:a . ' mektepler gene iki kısımdır. Biri o.. t ım~tname emır ve. tarıfab aıreıın.. K d T vffk n·· d 
, ,.,, zanç ve maışet vasıta- b'l 1 d'" . d b'I de Millet mekteplerıne kayıt ve de- ongre en sonra e un ar 
'"CVcut olduğu halde gene kuma Y.a>;'7- 1Ôk er ıgerı e b.j•· vamı için mahallat ihtiyar hey'etlerile B.bir rapor tanzim etmiş ve raporun 

'I l'ııtlkabı'lı·nde deruhte c- )yenler ıçı'! "·1· umal yazkmba'I ı en- temas edilerek her türlü te•vikat ve bir sureti vekfilete, bir diğeri de bi-
•e . er umwnı ma umat a aca ı meyen • · · • ··r · rğ il · · tin f .

1 
f • 1 k ..• ki tergıbabn heraret ve ciddiyetle ifa ve rıncı umumı mu ettış ı e ver mıştir. 

"ıı' h azı et ve eragat oto- er de o uyup yazma ogrenece er- t k'b' . did k 1 10 __ _ a 1 d · a ı ı ve şım en çı arı maır löZ.IJD 

~d Y ı sarsılır, ve bu sar- ır. J 1 gelen davullarla ilan edilecek olan kü-
i~an. müessesenin manevi FIRKANIN TAM M ıat aünü ve bu büyük ııünün teref ve 
~- etı de müteessir olur. Halk fırka.. merkezi de bu hu- ehemmiyeti ile mütenasip tezahüı-ab 
t ~~Uk idealler için yapıla- susta. fı~ka teşkilatına şu tamimi gön umumirede b~lunulma.sınm te~inini 

Yeni meb'uslar 

\~~y~~!~ğ~e~~~~ı;~:c: &~~ =~!.~.rG.: ....... u~·~ .. n ....... e ...... ş ......... t .... U .. ~~:""'1'1t .... u ... ~~l~,..~a.~~c .. ~r.~ena .... ~k.::.~:!~:!!!: .. 
1 

Amın Hayat mekttbi lzclltrl Ankaraya gitmık Oı:re 
Türk Milleti yarın en büyük bay

ramım idrak edecektir. Bu büyük ba-~:· I>ara maişet vasıtası 
lek·Cdilen bir sanatın, bir 

~ıı/n ifası mukabilinde a- f h d . . .. .. 
.~er. _Mefkurecilik,türkcü-Kiisu a ısesı cuma gı1nu saat 13, 

~lctı saıre gibi büyük içtimai k u 

yramda memhketin her tarafında ya· 
pılacak büyük ve umimi tezahürat i
çin hummalı bir faaliyetle hazırlıklar 
yapılmaktadır. • l 

~~er birer sanat değildir. 44 te olaca . ,)9 dakika siirecek 
1

, h;~ yalınız büyük heycan- ' 

Şehrimizde yapılacak meraaim hak 
kında Kolordu, Merkez kumandanlı
ğı, Viliy"'l Emanet, Maarif Emaneti 
ve Halk fırkasının iıtirakile atideki 
proğram tanzim edilmiıtir • 

•Yıık b · Cuma günü günet kısmen tutula· · !ııqd , aşklarla eslenılen 

~lrıı dı menfaatlerin Üstünde uıa~r.küsuf hadisesi hem lstanbulda 
lıtq~sı lazım gelen ulvi has- ve hem de memleketimizin muhtelif 
~I ıı1!· Ammeden büyük bir yerlerin~~ görülebil~cektir. _ 
' l gtunda muavenet ve fe- Kandıli Rasatane11nden aldıgımız 
J,r ılç talebinde bulunanların malü~~a göre, KU.uf lstanbulda cu 
'I kend'l · f d k' ma gunu saat 13,44 te başlayacak ve 
.q4ni .. ı erı bu , ~ a arlık 39 dakika devam ederek 14,23 te ni

ltıtıg_ostermelerı lazımdır. hayet bulacaktir. Ankarada 14 le ba
'\ıııeı,ıgını, gönül zenginliğlle te şlayacak ve 14,08 de bitecektir. Bu 
ı.~Cf .m cburiyetinde bulunan defaki kısmi küsufun cesameti, gÜ· 
ket ıtnizde nefs feragetin he! neşin kutruna nazaran yüzde beşi 

, 1·c~en daha fazla bir kıymet nİ•petinde olup Ankarada küsufun 
'~• vardrr. Baılrca vazifesi rüyet sahasr daha azdır. Diğeı· yeı·
·~•rnleket v~ milliyet _aşkm' !erde öyle vakti görülecekti_r. ine~?" 
b;ı k olan muesseselerınuzde lu ile Zonguldak araırndaki sahılın 

, k etrafında çok hassasiyet ortaımdan geçen bir hat Üzerinde o
iU ~uvaffakiyet için ilk şart lan küsuf Sıvasın üstünden ve Van 

er· U olan vatan ve cemiyet gölünün altından murur eden bir hat 
1 

en şerefli derecesini bulur tın cenubundaki mıntakalarda görü~ 

Bthçet ve Milat Beyler 

Mani .. meb'usluğ':'~a i~tihap edi- Bu tezahürat gündüz hükümet 
len ıabık __ l~tanbul va!m M•tat B. Per namına Vali bey tarafından tebrikat 
tem~ gunu Ankara ya hareket ede- kabulü; ordunun geçit re•mi yapma
cektir. , • . . . sı, Darülfünun, mektepler, polis ve 

Meraş meb_uslu~u!"' ıntihap e~~· zabıtai belediye memurlariyle cemi
len sabık maarif emıru Behçet B. dun yetler ve balkın bu resme istiraki ve 
a~t~ki tr~nle ~nkara'ya hareket et gece gehrin muhtelif yerlerlnde gen
nuşti~. Yem Emın Muzaffer _B. ve likler tertibi suretiyle olacaktır. 
°!~arıf memurları Behçet beyın teş- Yarın devairi resmiye ve mekatip 
yunde hazır bulunmuştur. bütün müessesat tatil edilecek ve sa-

. B~hçet B. dün ~a~h D~rülfünun ı bah saat yediden itibaren bllilmum 
gıtmıt ve son dt;rı!nı vermış; bundan devairi resmiye ve hususiye, mağa
•onra veda etnuştir. zalar dükkanlar, vap~rlar tramvaylar 

- donatılacak ve gecesi her tarafta ten 
Bu k11mın güneş tutulmaar en fazla rok Zengibar'dan çıkan 30 kilometro• 

b'lh M ı virat yapılacaktır. cenupta ı assa uğ a ve Bodrum luk bir ,erittcn ibaret olarak görüle-
havalisinde müşahede edilecektir.; ceği tespit edilmiştir. Bu güne' tutul ilaat on ikide muhtelif yerlerden l!liiiiii 
Halka teklinde bu küsufun rüyet ıa· masını halkavi şekilde olması dolayi- toplar atılacak ve lirrandaki vapurlar 
hası çok geniştir. Küsufun Garbi sile aünet tetkikatına müsait olma· düdükleriyle merasime iştirak edecok 
Afrikada Fransız Kine'sinden aiı- dığ• ilmi bir ehemmiyeti bulunma- lerdir. 

O. Saray kllprOde 

lstanbu/'dan ayrılırlarken 
dald tertip aırasiyle tebriklt kabnl 
olunacaktır. 

lıtanbulda mevcut meb'usam ki· 
ram. Üçüncü kolordu kumandam ve 
kumandanlrkça dahili tqrifat edile
cek erkin ve ümera ve zabitan. Da
rülfünun ve maarif eminleri. Vilayet 

1 te mevcut veklletlere mensup bilu
mum müfettitler. Memurini adliye. 

. Darülfünun hey'eti ve mekatibi aliye 
müdür ve muaHiınlcri ve diğer me .. 
murin. 

MUfti, Viliyet meclisi umumi a· 
zası ve encümeni ve meclis başkatibi 

( Mabadi ikinci sahifede) 
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ZEKi MESUT ı-·lctir. ı-en ve Kongonun cennbundlln ıreçe- dı;;ı anl•<ılmntrr Saat ondan onbire kadar hilk!lmet konaftnd• Vali hey tarafından aıal[l· 
~ Mektcp111er uı ıu 
ı. -Roman~ AşJ..: JtÜr"I~ 



•••••••••••m •&•aaeaaae ~ •m•aa••••• 
: Mahalle aralarinda... : 
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111al1alle: ~lurat paşa .. 

Ti .ŞRL\Jl::YEL 1929 

Fransada y · T .. k. Almanyada 

Haber\e_r_ 
Mahkumların affı hakkında karar ııs 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Sivas hapisha.1esinde ınaı;ğı~ 

Abdullah oğlu Ziya, Muğle hapishanesinde mahpus 1<ara·ırııiŞ· 
Mustafanın lıastahklarına mebni mütebaki cezalan affedı 
tir. • •O•. enı ur ıye 

_ Kukuuuu ı. ..Hamal Hayreddin inşası ve ebe Hadi- K' ı Ak· k l l 
cc hanım minberi ihyaıL Hareketi arzdan afJ.\il ( lv_· ım a a.. Poli t il A k ada 

- Oldu muuuu? hak ile yekşan olmuş iken Beylikçi nıua- - . • • .. • .. Dainıa ilerı"leyen bir s ve zc er n ar -""' 
- Sayım suyum yok, ben da- vini merhum Nasır Beyefendinin halilesi M ANK R da re>''' 

(Çerkesül asd) Fatma hanım tecdit ve SOSya}ı"stlerle ça}ısa illiyetperverler A A. 27 (Telefonla) - Cumhuriyet Bayramın l rdl 
ha saklanmı:dun. inşa ettırmiştir." • - memleket geçide iştirak edecek polis ve izciler, bugün geldiler. Sokak ~ili" 

Taşları y ıkılmış bahçe duvar- 1311 bt"}mek ZOf olacak ----- bOS,Una uğraştılar önlerinde muzika olduğu halde halkın alkışları arasında kell 
lan arkasından körebe oynıyan Mamafi mescit 30 - 35 sene · t h · ı· ı h Jl · ·1 

1 
D 1 d" Le Semaphore gazet gazete- BERLİN, 26. A .A. _ Yung pla- nne a sıs ec ı en ma a. ere gıttı er. 

çocuklann sesi. . . içinde o kadar harap olmuş ki PAR S, ~~· A. A. - M. a a ıer · d f h · G Adı· V k• J' i d t' 
kab t k 1 1 maya muvaf• sın e maru mu arrır aston nmın kabul veya reddi hakkında ara ıye e 1 ın n av e 1 dl 

Küfesi sırtında, bohçası kol- tamamen yıkılmak için maazal- ıne eş ı ıne ça 1
§ . . ~-. . . . h kat ettiğini M. Doumeıgue bildırmı~ Valran memleketimiz hakkında yı umumiyeye müracaat edilmesine t 8 

tuğunda, sepeti başında çeşitli lalı- ıkıncı bır zelzeleye acet ve dün akşamdan itibaren istişare ve şayanı dikkat bir makale nes- dair nasyonalistler tarafından vaki ANKARA, 27 (Telefonla) - Adliye Vekili bugün ::,aa 
satıcılar: kalmıyacak. mükalemeye başlamıştır. Şimdiki hal- . . • olan talep lehinde olarak toplanan im vasıl oldu. 

M h 11 . d b"l retmıştır. Bu maruf Fransız mu zalar hiç de milh· b'r ekfuıa hali" 
- Ke>tene, kestene... urat paşama a esın e ı - de en mühim mesele sosyaı., ,ıerin de harriri ezcümle diyor ki: "Tur- olmamaktadir. Ş=diyıe ~adar isimle~ frtiŞa maznunu memUfllD 

- Bo~ şi ... şeler alıyorum. hassa bir şey dikkatimi celp et- b. irlikte_ çalı§masmı. temin e~ekt;.ı b M Dalad al stlerın kiye dikkat ve sebat ile asri A- rini kaydettirmiş olan müntahipler· 
E. · · s. · · · ki potinler alıyo- ti:8Çeşme b~lluğu. · · ~:~~=;e iŞıirakin;''ı:-nh:°.:~ :Xzu et· vrupayı kendine nümune itti- dc:n .ancak yüzde dördü imza ver- muhakemesi ti> 

s 

rum. . . . .. . amrım kı bu mahalle halkı- mektedir. Tan gazetesi sosyalist fır- h d" y · T .. k" · mıştır azııııfl 
- Hasıyetlıdır ebe gomecı ... mn sudan yana sıkıntıları yok- kasının bir hizbinin yeni kabineye iş- az e ıyor. enı ur .. ıye yem- KABİNEDE DEÔİŞİKLİK YOK ANKARA, 27 (Telefonla) - İrtişa meselesinden rn ~ 
Keresteleri, birer iskelet ke- tur. tirak lehinde bulunduğunu, ancak den ?~yat b~luy~r. Turk \iaze- BERLİN, 26. A. A. - Kabinede mevkuf Adliye Vekaleti evrak müdürü Hüsnü Beyin ınuh~i< ~ ~ı'ı 

miği gibi fırlamış, yıkılmağa Fakat· buna mukabil sokaklar ~aliye ve hariciye nazar_etlerinin ken telerını tetkık edınce ve fıkren bazı değişiklikler vuku bulacağına sine devam edildi. Evvelce mahkeme tarafından teşkil edi~eııt 'il '-ııd 1 

mahkum tahta evlerde cırlak geceleri zifiri karanlıktır. Ken-1 d~ ~ır.kaları.na mensup kımse_lere tev- araziyi göz önüne getirine~ A- dair şayi olan haberler kat'i surette şif heyeti keşfini yaptıktan sonra muhtelif suretlerle taflllr:ant ır 
f 

1 
d. . cihıru, aynı zamanda sosyahst fırka- vrupa vesaitile ilerileyen lıir tekzip edilmektedir. in~aat nevakısmın kısmen yapıldığı ve depoya vazolun.an ,, sır "t 

gram o on ar. ı kendıme: sı ı"çı"n radikal sosyalist nazırların a- "11 t .. .. .. l" edi'-e~ ~•ı Ak ld d ba ıı b l · ah 11 mı e goz onune ge ıyor. l ili .1 rın Adliye levazım anbarındaki parçalardan istifade ıı•• ~ •• ~ .1 •. r şam 0 u yıne .•d • ıanre ecee
1
r, - Mutlaka dedım, m a e dedince nazaret makamı tahsisini şart ng ereue .. ,,.,.. .. ııme yavrum ıenı e ara pare..... . Fransız muharriri bundan son retile mahallerine kondug· u keşif raporunda yazılrnıştı. ıs...-:, . .;. g 

Gel, &el aman!. . . arasında gece gezmesıne çık- koşmakta olduğunu yazıyor. Bunun- . , ... 
Çirkefli suların, küçük birer mak için burada mehtaplı gece- la beraber meclisteki. sosyalist gru- ra Türkiyede takip edilen ımar Muhalifler dan beklenen istinabe evrakı gelmediğinden tekidine karat ~ 

dere haline gelen birikintile- leri beklerler. Ya kaldırımlar... punun Ren kongreaıı_ıde M. ~hau- fealiyetinin mühim neticelerin- lerek muhakem.- talik edildi • 
. d . 

1 
.. H 

1 1 
h .. hi temps tarafından vaki olan be'an•t den bahsederek Avrupalılar i- AFGANDA YENl VALiLER TA YlNl . ·ııe (1 

nn e gagalarını temız eyen or- e e on arın alim ç sorma- dolayisile dün akşam büyük bir-iğbi- çin Türkiyeyi tanunak lüzu- Parlamento açılınca MOSKOVA, 27 (A.A) - Yeni Afgan hüktlmeti mesaısı IJt" 
dckler. • Karsı evin damında, yın. Mehmet Akif'in "Seyfi ba- rar eseri gösterdiğini, fakat M. Po! mundan ehemmiyetle bahsedi- huM ku' mete ne· aliyetle devam etmektedir. Hükiimet şark vll!yetlerile JCafl 

ba" manzumesindeki tarifi pek Bonkurun matbuat vaaıtasile neş-
·ğ· b. be d bükılm t yor, ve diyor ki: har'a yeni valiler tayin etmiştir. . ;· 

'ı yerindedir: ~et:tı.k• f.ıkrr . dyannab?'te led • ndan ~ ~ "Yeni Türkiyeyı" tanıyalun, yapacaklar 
Hı:i üç yüz aene evvel döıencn la.ldırımr. ıştıra ı ın e sa ı o ugu ı IZMIRDE ZI 1 tS ~abeca yadi nihaniıi olup bastonumun kasını öfke ve hırçmlıkla hareket et- bize yaklaşmak isteyen bir mil- RA kın etmektedir. Hllk ıeYinf LONDRA,26 A. A. - Parlamen- KOOPERATiFLER dedir. ~· 
Nadir.en yoklayarak seç.lifi ahcarı re.mi.m memeğe davet eyledig' ini kaydeyle· lete kendı"mı"zı" tanıtalun Bu ya · ı k r 
tt d ek .L ha l nla • tonun. !eni içtima .devresı ge ece_ İZMİR, 27 (A.A.) - Sarfedlen de MAARiF VEKiLi AN ;ı;t" zenn en ı er~ 7 1 za;rıa r gıttı~ mek icabeyler sosyalist fırkasının ve- F lk 1 
Daha ıeyrek Jeııvermez ıru 1u taşlar gı- •• • . . .. klaşma ransa ve Ba an ar a- sah._günu başliyacaktir. Bu devrenın. vamlı faaliyet sayesinde bir ay zar- ANKARA, 27 . A. A,.- ?ol .. :.ıııı ~[.,_ 

. [derek recegı cevap radıkallerın gostcrece- d k" .. b l b" k - d 1 ba kad ü r' . .,. Düıtd artık bize cöUerde Sebahat et· ği teminat• bağlı gibi görünmekte- rasın a ı munase at a ır at progr~ a .Y• şına a.r m - fında İzmir Vilayetinin 14 kazasında kili Cemli Hüsnü bey bu giifl lıt 
[mek.. dir. Cümhüriyetçi sosyalist gruı:u sol daha kuvvet bularak sulhun ta- zakere edilmesı l~ımgelen bır çok açılan zirai kredi kooperatiflerinin a- mize avdet etmiştir. 'ırtia· 

Evet, burası, hele yag· ışlı ha- cenah fırkalarının bir birlik vücuda kviyesi için bir Akdeniz birligi madldelder vhardıkkır. Bdailha~sa hel~mekat dedi kırk beşe baliğ olmuftur. BRUKSEL SUI l{AS"fl ~~<hı. .. .. . . . tara ın an a n mustac ıyet 
valarda sahiden bir göl haline 

1 
~etirmelerine ha~a r~tle ta_raft~r .oldu: teşekkulune hızmet eylı;ebı- rarı talebedilmi' olan üç kanun layi- ÇİNLİLER vıı: RUSLAR MÜNASEBETi LE lif ~ • 

geliyor ve bir kaldırımdan öte- ı gunu beyan e:m.ı~:ır. Cumhun.vetçı lir." hası diğer projelerden eve! müzak e . MO~K-~VA, 27. A. A. - Taı •- ANKARA, 'J7 - Brükseldeı,)11 ~ d 

Kıı ıım "i/luııı çeş: e •o!:ıı 
ntrdeıı gidilir ? 

ki kaldınm. _a_ ancak insan sırtın-,rdileemoMkr. aPtloaı_rncbaırrel!ngıı·nazassı·yıas~sau·n'i 1!~~.: Muharrir bundan sonra mem- edilecektir. Bu layihalardan biri dul ı~sı bıldirıyor: Karb~ovakta.n alınan talebenin tecavüzüne uğr•Y1111_·1yı" ~'' - . . . . k dm! il k ta dairdir bır habere nazaran Çinliler ile bevas kendiıine bir ,ey olmıyan ..,,;.!il ~; .. 
da geçılebılıyor. Zavallı Aksa- bedecek bir kabineye muzaheret et- leketımıze gelecek ecnebıler ı- a ara ver ece maap · R ı eh· ·1 p ı "d ki s · O'eS";ıt< ı:t'<t . . • .. Diğer ikisi kömür madenleri sanayi- us ar ıcuez ı e o oçı e ovy- ilahtı prens Umbertonun • tP'. 'Ô 
ray, çukurda olmanın cezasını mel!:~ karar vermişlerdi.-. Soicemh çın teshılat gostermek maksa · ine ve igslzliğe karıı sigorta mea'ele- et mevzilerini bombardıman etmiıler ıui kastten dolayı hariciye ' \tt 

gına 

çekiyor. Şehrin yüksek sırtla . Clımhilriy•tçileri merkez gruı.ıtarının dile Touring - Club tarafından sin. ·.nütealliktir. Nazırlar tatil de- dir. Triroçi mıntakasmda hududu ge· beyanı teeasür etmigtir. ti l 
aşkın hazin bir miyavlama şe- camidir. Ortadaki şadırva;ı. da ~i~li~te çalışm~sının temın ed~- çalışıldığını kaydediyor ve Bo- vresinde sarlettikleri mesainin mem- çen üç beyaz Rus. müfrezesi. S?vyet lktıaat vekileti müıtllf'_. !~ ~ 
klinde kulakları tırmalıyan fe- meaını ıstemektedır. Sol cenah radı· g" az içi sahillerinde görülüp be- le.kettete.ki mevkilerini pek dyade ta.ı.. kıtaatı tarafından imha ~dllmıgtir. ANKARA, 27 (Telefon!• [cif ~lt'-

ö . kalleri evvelce vaki olan beyanatla'" l ŞI .. ry:ıdı . • • tede bende kafesler nı ve sol cenaha mensup biltiin gru- ğenilecek pek çok şey olduğunu vıye ettiği ve parlamentodaki muaru UŞŞAKT A COMHOR YET tısat Vekaleti milııteşarl .~ Ll'ti 
açılıyor· 1 k h B "d h b k · d !arının kendilerini düıünnek, yahut BAYRAMI be k"l • - l hııJıJ;.Y' "I • \ plarla temas halinde ka ma us•ıoun ve ag at attı ş_e e esın e hükumeti müşkül bir mevkide brak- UŞŞAK, 27. A. A. _ CümhQriv~ Y ve " ete aıt ış er .- /."': ~ 

- İlahi yerin dibine bat, e- daki kararlarını hatrrıatmaktadir. a- ~ek ç~~ yapılacak ış bulu~ıdu mak için her hangi bir fıraattan isti- bayramının tesisi için yapılan hazırlık tetkika~a .b~lunmak U~·· d~ ~kk 
mi ..• Kız, sana söylliyorum. qam gazeteleri umumiyet .itibari!• r:unu 1lave ederek makalesıne fade hususunda tereddüt gösterccej!l lar bitmigtir. Şehir taklarla donad.ıı-ınaya gıtmiştır. Adanad~:.1df·/ .,, 
Gelsene eve! ~en ko~gre~inin küşat .celsesınd• f~r- şu surette nihayet veriyor· "Gi- kanaatında bulunmaktadırlar. mıştrr. Kö lüler davuularla ehre • tarlkile Istanbula gelec~ L l'a 

A b
• . •

1 
.. eli millkiyetın lroyu bır taraftan, ıs- K ----- .. .. .. , 'il b 

- man ızım og anı gor- tihaal ve mübadele vasıtalarının mil ddıı:pmgı"zt~rteanlimıt'atlunetk.!,k edelim. en c u·· mhu rı·yet bayramı "'ln-'e ~~ . 
d_ün se, kulağından tut ta ge•:. lileştirilmeııi fikrinin 'iddetli bir mu- ~' Uı •ı., 
rıver! arıtı olduğunu beyan eden M. Dala· 11 'ırd; 
Tarzında muhavereler du- dier ile sosyalistlerin bir arada çalq- Spor . . . . ÇIÇERIN iN SEHtL' -~~ ll>n) 

maiann . kA d ,.,,se bile mil Bınncı sahifeden mabat ..,__ R h . . k.,..........11 ~ . 
yuyorum. Burası Aksarayın 1 ım naız es~ - Yenı" h , } ve cemiyeti umumiyei belediye izaoı küşad.ında hazır bulunmak üzre Hak- rinln-:-· ,et ueya arıcıye beri ~~ tı.•ı.z 
Murat paşa mahallesi ••. Top.I vakkat bir müddete mlinhasrr olaca- ey et er ve erkanı Emanet ve ıuabatı idariye kı Şinasi pqa dün Anmaya gitmit- çe uzun zamandan._Aııf~I". lan 

k 
"d "lk d b b. . 1 ı ğmı yazmaktadır. müdürleri halk fırkaaı ve muhtelif tır" altında bulundufu mallllP"' ;;it' >a 

apıya gı en tramvayın ı u- ı r ırıne ya, 11nm,c; ev r. • l I · d k · · · · ı Je 
k . d •. b b" k 1 h b. d Ak h.. SABIK BAŞVEK L LE.. başladı cemiyetler mümeısilleri, DARÜLFÜNUNDA ye omıserının. teda:'°ııı r t.,. ı O 

ra ye~~n .. e~ ıtı aren ır aç su ar • ~p ır en saraya. ~- PARİS, 26. A .A .- M. Daladier ışe Konsoloalann tebrikatı saat 00 beı Y ki Cumh . ba 1 _ olan doktor ahıren uah• ~ 
adım yuruyııp solda bozuk kal- cum edıyorlar. Şehremanetının sol cenah kabinelerinden bırinde müs- buçuk~an on altıya kadar kabul edi- tanb~~arülfünu~~Y~yüC":S:.~ demiştir ki: , ~,il '' 
dırımlı bir sokağa sapın. . . Bu bu taraflarda varlığıru hissetti- teşarlıkta bulunmuş olan M. Lava! CM h • t b lecektır. . ve proğramla iştirak edecektir. Yarın - Hariciye kon:iseri 92Z :,dil.: 
sokağın nihayetinde yine sol- receği günler umarız ki pek u- ile görüşt~kten so~r~ M. Briandi zi- um urıye · ayramı Kıyafet; fırak, aıyah yelek beyaz sabah saat 9 dan itibaren Darülfünun denberi hastadır. O zaman 1' ıı 'ı' 
da dar bfr yol göreceksiniz. Bu zakta değildir. Cerrah paşo. y~ yar_et ~tmıJ ve har_ıcıye na~ınnın şa· günü için futbol ve at- b?yun bağı rugan lotin veya iskarpin talebeleri meydanda toplanacaklar ve de ıeker haatalığının tuabU~ ~ 

l .. d h .
1 

M b d d"" l •. lahıyetı daıreslne gıren meseleler hak dır. . . .. bu içtima saat ıo da hitam bulacak- göstermiştir. Kendisi o z~ .. ~ 
yo • ııız.ı . ~ a ı erde urat pa- kuşun~ aşın a oı:t yo agzı kında mumaileyh ile fikir teati etmi§· letizm müsabakaları . Saat ıki_ buçuktan uçe kadar V~- tır. Bu eınada müderrisler de Ema- ri bir çok hastalıklar çekınıf".:ı.ıtı.~ 
şa camısının arkasına çıkarır. çeşmenın karşısındakı kahve- tir. Sosyalistlere v.tki olan iştirakte· d"I k . ~ ~eyelendı ~olordu._ halk ~ırkası. hı- net salonuna gelmiı bulunacaklardır. çen sene kendisi, Almanyar- ~Jıl.ıı' 
İşte bugünkü yazımı tahsis et- lerde toplanan mahalle yaranı klifinin ne suretle tefsiri li.ımıgeldi- tertip e ı ece tır lfiliahmer, Turk ocagına himayeı et- Müderrislerden Mualahittin Adil E- tedavi edildi. Kendisi şin:ıdi 'I ~il 
tiğim mahalle. . . birer birer evlerinin yolunu tu- ği hakkında sorul~n bir ~ual~ ~erdiği fal ve tayyar~ cemiyetlerine iadei zi- tem Akif, Edebiyat fakülteaindeı:: iki tehrindedir. Slhhati bentle ot' ol' ııt 

İhtiyar bir adam, mutlal-a tuyor, Aksaray, şimdiden gece ~evapta M. ~ala_dıcr şın_ıID:k~ halde İstanbulun yeni ıpor heyetleri, e- yaret edece~ır. . .. müderris n her fakülteden bir efen- nlmağıı müaait delildir. Buou;_,;f 
. . . .. .. ıstenilen şeyın hükfünete ıştırak esa- v~lk~ ak.t~ ~mt~ka merkez heyeti- Saa~ on bırd~ Vali ve Şehremııu di nutuk aöyliyecektir. Emanet pen- raber..J>ir müddet sonra Jı!,°" 
ışının başından d~ı:ıuyor. Yor- uykusuna hazırlanıyordu. 11 hakkında bir cevap almaktan iba- nın ılk ıçtımaıle ııe başlamış demek ve tebrike gelmit olan zevat Beyazıt çerelerine konan hoparlörlerle bu nu- gideiıbmeai kabil olacaktir· 
gun, yorgun da degıl adeta ca- M. SALAHADDİN ret olduğunu ve nazaretlerin taksi- tir. ıııeydanmdaki tribüne giderek orada tuldarm bütün meydanda dinlenilme .,ıı.1 ı 
nından bıkmış bir adam. Ben mi mes'elesinin ancak sosyalisti•• . A~ıl azalarye fen~i.heyetlerin re- kolordu ~daruna müliki olacak- si temin edilmİf ola<;aktır. Darülfü- RUSYADAICİ nTJCl~..,,ı 
deki gaflete bakın aklım sıra Yunanistanda müıbet bir cevap ver~eri ~kdi ... e ıa1ennden mutetekkıı olan mıntaka 1ar ve on bırı çeyrek ı:eçe ba§layacak nu~inaa. bu •ünaaebetle ,.arın gec• . "'elı' 
bu adamdan mahalle hakkında mevruubahs olabileceğim soylemlş· merkez heyeti, bu iik içtimaını yeni olan geçit reso:ıinde h. azır bulunacak aabaha kadar tenvir edilecektir. Geçen ilkbaharda Ruıystııe'~ 

V 
• l k ti reis Yusuf Ziya beyin riyasetinde !ardır. . . . HiMAYE! ETFAL ROZE.Tl tet~katta bulunm~t olan edlJll"Jıl 

izahat alacağım. Evvela yüzü- enıze OSUn IlUt U r. KADAR akdetmiştir. Geçıt reamıne ıttırak edecek bil- Hinıa . Etfal . ti" tarafında yetinin raporu. ~en ne§' ~ı 
me şöyle bir baktı· GECE y ARıSINA . . . tün kııa..t. mektepler müfrezeler ,,... Y."'. cemıye n Bu heyet 8S kışıden müre , ~ı.t' 

· b SÜRDÜ Merkez heyetının umumi kitıp, f . ti . t da Darülf. (211) tqnruevelde rozet tevsi odlle- ı 500 kadar bUyllk ticaret •e,_.,. 
- Oğlum, dedi, ben ne Muh- Yunan Başvekili ahrt PARİS, 27. A. A. _ M. Daladier müfettiş ve m_uh~sip ve veznedarları ::,~Y~'::~~ e~":..:: toplanmıtunb': celrtlr. Lhmı g~len _ku~ .ve sepetler n:üesseselerinin glSnderdfği.' ~ 

tarnn, ne imam. hı· r taarruzdan zı· yade ile sosyalistler arasındaki müUkat nın. heyetçe ıntıha?ı meşrut oldu- ı kla d S ti . tima .. .. mekteplere tevzı edilmıftır. dan te•kil edllınitd onun #. .;et 
S b h k ak 

· b ğundan i i• olarak bu yapılmı• ve ~aca r ır. ure ıç . ve yu~- TRİBÜN YAP LDI . • · a.,ieti' .-4' 
a a çı ar, şam ışte u gece yanaına kadar devam etmiştir •k ·: 

1
•.• Satahattin "Hil'•ı" yuı sırası kolorduca teopıt ve tanzım Darülfünun ka m önüne ukeri tin Ruo;ra olyahatmdan L~1 pl~..ıif 

g ördüg·ün halde, elimde bir so- havai bir baskından M. Daladier icrailt programına eaas umumi Atıp ıge d • olunacaktır. . . . .P redeceği rapor meraJcla be"' ·· f tt" ı · >. H san KAmil "F ge.-•t reaınını tef"• edecek rlieu ve ' mun ekm k d"" · Malı 11 k k I olarak ancak Reyms Kongresi pro· mu e ış ı~e a ener- Alay şu tertipte hareket edecektir . .ı;r . . . -. İtte bu rapor nihayet ııef ~ ı' 

d be ~ ki' . onenm. a e- or uyormuş. gramını kabul edebileceğini, sosya- bahçe", muhasip ve veznedarlığa Kara ve deniz ordu kıtaatı. Poliı ta- _ve!filer ıçı!" yapblmakta olan tribü- Tetkik heyeti Ruıya ile !nıfl·.:.1ı1_.. 
e ne. 111 mse tanır, ?e de ATİNA 27 (A o) - Venize listlerin teklif ettikleri bazı kanun 11i- Hikme: "~üle~niye" Beyler inti- buru, zabıtai belediye müfrezeai. Cum nün mgaaı hıtaın u1ınuıtur. raomda yeniden t!cııd ıotııı','.'; ~J 

ben kımseye merhaba derım. ' P 'hı h la ·· · tkik hap edılmı•lerdır. hurı·yet tıın. oali. Mehterhane muz"--- D_ AV ETLER te-'·' mu-fılr olup ·-• .-.d~:,.~r. 
Tek 

.• .. .. . . b ka loa Tatoy tayyare kararga nın yı a rmı musaıt surette te e mu- ' 1&11 .... •• oımı1~- :ı-:, 
rar gozumun ıçıne a • kü. d .. be .

1 
. . •. vafakat edeceğini, dahiliye, harbiye, İşe sportif bir hareketle başlamak sı. Darülfünun ve mekatibi filiye Hu- .. cumhunyet bayramı olan 111 Tet- fmda tetkikat icra ;u.,ıftl'· 11 ~ 

rak: . §& 1 munase tı e ırat e1ttu~ı :niliye ve hariciye gibi başlıca naza- arzusunda bulunan m~.nt.~~a. heyeti rufu hece. sıraaiyla liseler, muallim rıı_ıı~ve~. aqamı 18':t se_ldııde bütün manlarda n~redllen rapaf111' ..... ~ 
H lı ded" bır nutukta komıu devlet erle ,.tlcre getirilecek radikal sosyalist Cumhuriyet bayramı gunu ıçın bazr mekteplen ve orta mektepler (mek- mılll. Turk talebe bırllği lzalarını!" bu mUnaıebatın iadeal fıı~::jıı-. ..11 

-k ~sı • ı, sen tam so- 1-~hri bir harp ihtimali görme- ve sosyalist nazırlar arasında adet i- spor tezahüratı ihrar edilmesin~ re- teplerin ~zcileri izci elbiaes.iy.le ıne~- Darulf~ınunda . bulunmalarını ehmı- faydalı olacağı merkeıln"";'~..,,ı 
racNa a. arı;ını buld=.! diğini binaenaleyh Yunanista-ltibarile müsavat gözeteceğini söyle· is Yusuf Ziya Beyr havale etmiştir. ıup oldugu mektep talebesının onun- yetle nca eylerı.z. porda Rusya ve İngiltere •'-fi 

.. e ~ı~elım, tesaduf ~";l"§~a run bahri müdafaaya menabiini miştir. . . Haber aldığımr•a göre bu tezahü- de bulunacaktır.) İtfaiye. Esnaf cemi H. T. CEMIY~TI A;ZA~ıNA siyasi mUnasebat iade ~~# 
böylesını c;ık~rdı. Yürildum. israf etmemesi lazım geldi mi 1 .. Parlameı_ıt~d~ki ıı_osyaltst grupu rat futbol ve atletizm müsabakala- yetleri [yaya olarak iştirak edecek- . Huk~k .talebesı ce~re~ sene- iktisadt müt1111ebatm da f;,.1 ,ıd" 
Beş on adım ilerde yaşlıca bir b"l•ki i h l b" b lond hukQmete ıştırak lehınde bulunac>l< rından ibaret olac~ktır. Futbol heye- terdir.) tık ad.• 

1.~timaı 1 Tetrınısaru 929 
Cu- çünkü Rusyada fngllU eertf" ıı' 

hanım önümden geçiyordu. ı a 1 • an av~. ır J.a an olursa bu hususu karara raptetmek ti -hava müsait old"ğu takdirde- bir Alay Beyazıt, divan yolu, Sultan ia· gunu s:ıat onda ~~ .. ol~acalrtır. vul bir fceliyet aahatıı -ye 
_ Hah d d' d • daha z~y~de e::aışr.! ı ~:..~.--. ,;:ı üzre sosyalist milli meclisi içtimaa futbol turnuvası ve yahut ta dört ta- Ahiet~;rkecJd k~prü ı~~an; toku- çt;,_~~a~:;~~~e~:§~:;\1'gı bınasıd.ır. ğn kaydedilmiştir. ,_.-"' 

b lk' b h e ım: ur bakalım, nu bu ıtıbarla Yunanıstanın ha çağınlacaktır. kım arasında iki futbol müsabakası ıu stı c~ esı tar. ıy e .a sırn FAKULTE REISLERl GiTTi 
eF ı u anun bıllr! vai kuvvetlerini takviye etmesi BiR CENERALIN VEFA Ti yapacaktır. A~c~k futlıolcularm ~s- hi~teydarub ~a g~~cekMg~çtıt ~esmı ora~ Ankara"da Cumhuriyet bayramına 1 İ}'e 

akat tam yakla•acag· · tti" •• • ·· 1 · ti" 8 h 
1 

n.t azamının ızcı olmaları dolayısıle am. u aca. r .. e e.P. er ve esna . . .. .. .. . dareİ husUS y un sı- ıcap e gını ıoy emıt r. a • PAR S, 27. A. A. - ManıJ .ceneral A ka . ti . d .. ü .. 1 .. cemıyetlerı Sırkecıden ıtıbaren ser- ıştırak etmek uzre Darülfunun Emi- .,,.., 
rada, 0 bana doğru gelip: riye nazırının avdetinden sonra !ardan Profesör Tüllie vefat etmiştir. n raya azıme en uş nu muş ve be t. ni Neşet Ömer ve fakülte reisleri An- •ı• 

futbol maçlarını yapacak takımlar • ır. k • d.. k h k · 1 M ınallf,. "" 
- KuZ\lm oğlum, çeşme so- Venizeloıun riyasetinde deniz DOKLAR AMELESiNiN GREVi henüz kat'! surette kararlaştırılma- Alayın harekete başladığı zaman- diaraNya uön a şabem aHre ketketınıtf küler- emurları 1, 

kağma n arde "d'lir di h k' h b" 1 • BORDO 2 A A D ki · h ı b .. ü dan köprüye muvasalatma kadar İs· r. eşet mer ye u u a te- att/tl ~ n gı ı , ye sor- ve ava er anı ar ıye en top- . 6. · · - o ar a- ~.ıştrr. Atletızm eyetü ut n ama- tanbul cihetinde ve köprüden taksime si katibi umumisi müderris Etem A- zam icrası 111 
maz mı? Anladım ki gayret !anarak Yunaniatanm aıkeri ve melesi Nant doklarmda çalışan işçi- torlere açık olmak zre 100, 800, • . kil B vekfilet edecektir Ö Uld0 ..J 
başa dü tü. Mahalleliden fay- bahri programını tanzim ede- !erle mütesanit olduklarını göstermek 1500, 10 kere 350 bayrak koşulan ya ıı_ıu;a~latına kada~. da B~o~lu cihe- MATBUAT CEMlYETl g r . toPl•ııP_;;,, 
da Yok. O halde dedl

·m, evvela' cektir. için yirmi dört saatlik bir grev illin pılmaaını kararlaşttrmıştır. Bu mü- tın e tramvay guzerg ın a tram- E l Vlli .. dil" 8",_ı;,, 
etmişlerdir. sabakalara federe ve federe olmıya vay arabaları bulunmay~ca~. ÇAY V R YOR yet encuntenı 111ııt JıŞY,.1 

şu camiyi ziyaret edeyim. Fa- CEMİYETE AZA OLDU --------- kulüpler i•tirak ed ~bileceklerdlr. n . Gece de ka~a ve ~eruz de ışleyen Cumhuriyet bayramı günü idarei buıuaiye menıurlatıcri I<#~ 
k ıd • bak k" ka Yeni aist"m deniz fenerleri • bil esaıtı aklıye gece seferle- kanunundan iıtifadı: etı:O~if •• -• Jı 

at, ge. ım tı:m ı pısı ANKARA, 26 (Telefonla) _ Mıntaka merkez heyeti içtimaında . umum :ı d n Türk Matbuat cemiyeti idare daki taleplerini tetkik eu·~rt•r1~,;;J· 
kapalı. Sıze bu camı hakkında "'Rockfeller, müessesesi namına mem ANKARA, 27 (Telefonla)- reis YusufZiya Bey programını izah n yapaca ar rr. heyeti tarafından Turkuvaz'da nun idarei huıusiye ınej,ı. gı:ıi>" 
biraz malfimat vereyim: leket.imizdc ka~nlık cereyan ve te- Istanbul boğazı haricindeki talı etmiştir. Bu programa nazaran vakıt HALK FIRKASINDA 300 kişilik bir çay ziyafeti veri- teımili encümence ınu• t• P~ p1 

Mu t .. F fh İ rakkiyatmı tetkik etmek üzre Anka- lisiye idaresine ait bulunan sa- ziyaına mahal kalmamak üzre <!ki Halk fırkası tarafından da ayrıca 1 kf D ti 1 d.. . müıtür. Yalınız bu ~u••'"1,,.01ı 'f.,.ır 
ra paşa camısı a ı - ra'ya gelen Miss Ruth Francea Wo- b. d b 1 ki · ld kl işlerle uğra~rlmryarak Istaflbul spor bir program tanzim edilmiş olup bu ece ır. ave y_e er. ~ ~emı- vekaletinden ınezun•Y':.t ate yofJ 

kinci Mehmedin vezirlerinden odsmall şerefine Ankara Kadın Yar- ıtd u ~ ~~/~ ~ı~tem.ob u 
1 

a- cularının menaliiııe, ihtiyaclarma, programa nazaran nahiye ve kaza yet az~sma ~evzı ~dılmittır ... tijiinden keyfi~yet velıil• 
serdar Murat paşanındır. 870 dım Cemiyetinde bir çay ziyafeti ve- ~ an . a ı~ıye ı aresı un an istediklerine göre önümüzdeki umu- reislerile nahiye ve kaza lizalanndan Cemıyet nyasetınden, henuz br. 
hicrl tarihinde yapıldığına göre rilmiştir. Miss Ruth bu vesile ile ce- od.omatık hır sureht~e fe~~r, a- mi kc>ngreye ha~ır1anılac~ktır. birer zat ve Vilayet liza~arı yarın tam davetiyelerini almamış olanla- _ fil~! 0ti 
dörtyüz yetmis beş senelik bir mi yet azası il~ t~nışarak kendilerin- am ve vaı:ıu~a ı tıyaç ':"OS~e~- Bu fikri temin maksadıle de önü- saat 10 da frrka merkezınd~ hazır bu- ı nn Cemiyet kitabetinden daveti YENi YUNAN sı:: . rA· fı' 
camidir. Ortada ki adırv den mcmlek,et~d~. ka?ınlığm son meyen yenı sıst~ml~rle tebdıl ı- müzdeki Salı günü bütün spor ku- lunacak ve buradan toplu bir halde I . . tın l . d'lm k y . n yeni sefır

1 

c1ırl"'' 
.k. . ....,. b ğd ş anı, senelerde gosterdığı ınkişal ve terak- çı"n İktısat Vekaletıne mu··raca- tüplerinin reisleri mxttaka heyeti Vilayete gidilerek Vali tebrik edildik ye ~nnı ara a an nca e 

1 
e h .unadı_ııs~anpı azar güoii ş 

ı ıncı ...ı~manı o urt d · ·t · "dil kt. 1 tedir roruya ıs ın ""' an sa rı- kiyatı hakkında malumat almtt ve ken t bulunmu ve bunların mü merkeııiyeslne davet edılerek umumi ten sonra geç ı resmıne gı ece ır. • im . htemeldir . ___.- /ı 
azam Bosnalı Kara Davut paşa disine gösterilen bu allikadan dolayı at a . . ş . - bir hasbihalde bulunululacaktır. Bu Saat~ buç':'kta da_ Vali _bey fırka l l~ÇILER GITII ge eııı~ ----- .• JU>'{ 
yaptrrmrştır. pek mütehassis olmuştur. Misa, cemi- b~yaası ıçı~ paz~r~ık. suret~le hasblhal neticesinde tebellür edecek merkezıne gıderek .~a~el zıyaret. ede- Cumhunyet bayram'. ınU.ıaae~etlle KAMiL s. Ar4'/J' 

Camini k t f k" 
1 

yete aza olmak suretile al.l.kasmı gÖJ muracaat edılmesını nca etmiş- noktalar bir komisyon tarafından, cek ve bu 11rada burun fırka riielIUI, Ankarada yapılacak bliyük resmı ge- TE.VFIK Gl1-r1 ,e~ 
n ar a ara ta ı av u- termi~tlı · B 1 t H ti V kil Istanbul' ıporcuJulh·nun menafilne fırkada hazır bul~ca1rtrr. Saat üç- 'çid. e i9tirak edecek İstanbul iı:çlleri . ...,.ıoioı1"'!rıı9' 

Ya açılan kapısından çıkarak Mı"ss,· u"rendlğı"mı"z• go··re Anka tı.r. kau ıusalus a aketye e e- 6~ t da bütil 1 ka 1 dü ak t ıo d L k d übad•I• .. - '" ,. ..ıt 
d b

. 
1 

· B , uı;. • , - nın ran mac ır. muvafık eeaaat olarak tespit eılile- •n sonra n ır mensup an n f&m saa e aare et e en Muhtelif 111 'l' vf,.. 5~ 
;ır ır yo a saptım. u yolun ra da bir müddtt daha kalarak tetki- cektir aralarında bayramlaşacaklardır . Ge- posta ile Anka.raya gitmişlerdir. ve İstanbul meb'ueıı ,A~Jı:şr•f;' il' Jı' 

nihayetinde kendimi ~eniş balı- ~tını .reslml;r, is~atistikler ve daha Adliye Vekilinirı seyahati F..,;,t heyetlerin Jıer Salı günü ces
1
i ~1e büt't oc~, na~iyc •. kazad.~i- Gidken 570 iıçlye m.a1 ~sue dolil"":k ~- bey dünkü ~kk•P4::J: t>eY fı'l<' 

18 

çeli harap evler arasında bul- şukmullu malumat ıle tcçhise çalıta- ANKARA 
27 

(Telefonla)-- . ti tak ü trn. na an e mer ez ınası envır e ı e- zere atara O vagon ı .. ve e ,,...tır. mittir Tevfı JC: cakt•f· 
d 

310 
. d 

1 
• l ca tır. , ~un;"~~ ıç ;""' d ı:ı" ( ~· 1

•· cek ve şehrin mümkün olabilen har Ankaraya 570 iE9i gitmiştir. Bunlar gat 111;rasiminde bulun"._.-~ ı,1' 
umh. il .senesın et• 7 e zele_bu KAZAZEDE TAYYARECiLER Adliye vekili Mahmut Esat bey tır. ennı eye~ er er aa ıy.eto tarafmda frrka tarafından Hallı: için muhtelif mekteplere mensup bulun- ,.,,o 

ına. a eyı epeyce s.~ ~s"'.~ş. ~ırıa GE LDI bu sabah saat 8 de Bfila tarikile g~çecekle~ ve bılhaasa beyneJı:ııılel muhtelif eğlenceler tertip edilecek, maktadu. Tırbiyei bedeniye umuınl VllJ/\fiTlldfl frtıt' 
resı } ıkrk bır mescıdın uzerınde Kazazede Alman tayyarecilerinden otomobille Konyadan Ankaraya nızamatı ıcabında tlddetle tathık e- Beyazıt, Taksim ve Semai paşa gibi ınllf•ttlfl Selim Sırrı beye isçi tetelt- lT.A.J. YA ,A. - v' decelderdır meydanlarda muailıalar çalacııktır. ldllleıi .. bltaıu ııyaha• i§tink • Mlı..uf, İGr "· 
şu ibareyi okuyorum: ikisi dün şehrimize gelmişlerdir. hareket etmİltİJ". S. G. Cumhuriyet baynmı ve Mecliain me~•.edlrl-•. tıeno ~-

ı. 
( 

1. 

'• 
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konomi Ma kemelerde: 
MİLLİYETİ ŞEHİR HABERLE t 

i yo : Damadı tımarhanede .. 
S le ir mocl n devlet kurmak için ağır masrafla~a katı ~ K 
k Ve bu masrafları halktan çıkarmak zaruretinde olduğu-_ Maarifte n/ fn\'T!R_r;r, . Emane.tte • ızını })İrakıp ta oğlunun yaı1111a 
Bıı, sıtmaiı bir ekonomı hayatı içindeyiz. l'f~_IJ/./JIJ _ y 

'i. aıtınalı hayat, şu meaeleyi önümüze koyuyor: Ağır mas Tu·· rkçe enı tarıfe gelmek istemiyor ... 
fı_. alk ne nisbette iştirak etmeli •.. 
.y1 Yol var: \ Cal)a kı· fil f. Bu da bir nafaka davasr idi. Dava eden ellilik hatun, yanında 
~·halk, {lhtiyac) ını daraltarak yatar, iradının arslan p~ ı-\ Üsku"·dar _ Hay- ki iskemlede oturan genç erkeği gösteriyor: 

ttt let~ verir. O halde halk medeni hayattan vazgeçer kı, Akalflyetmektep- - Gözlerim görmez it tutamam. Oğlumdur, bana bakam •• 

\'Rerı dönüş yoludur, fak.- ve zaru~et yoludur.. . . . . i T"• k h 1 Rumeli hisarı sahilin- d h tt istintak hakimi sordu: 
a~ut, halkın (had) 1 arttırılır, mıllet ekonom111, ıstıhsalı fer Ve Ur arS arpaşa 8 l - Senin evin barkın yok mu hanım? 

. tırecek suı·ette sevk olunur. Bu takdirde de kazanq ar- ---· de ihtiyar bir kadınıu Ü -Yok efendim. 
·lr~t Çotkun seviyelere çıkaı·. Böyle halk iratlarından, modern Mektep idarelerinin cesedi bulundn cret tarifesi halkın - Dükkan, arsa .• filan? •• Bir yerden maaı, yahut bir gelir •. 

!" ~~ır masraflarına, istediğiniz kes~_leri ~apabili~sini~. talepleri kabul nıiimkün ınertebe Bankada mevcudat? 
0uııun. ihtivaçlan daraltan fakr yolu ıçındeyız. lstıhsah- l~dı.lmedı· Rumelihisarı mezarlığı karşısında lehine olacak - Hiç biri yok efendim. 

•rt · O k d f<' denizden bir kadın na'şr çıkarıl- Gence döndü: 
~tıııyot, kazanç ve iradımız artmıyor. a ar artmıyor Maarif Emaneti ekalliyet mektep- nuştrr. Cesedin 60 yaşında bir Türk Üsküdar tramvay ücretleri 
• b• ~demleketin tvpladığı bütün varidat, ancak bir garp teh- !erindeki Türkç~ tedrisata fazla ehem kadmına.ai_t ol_duğu tabm __ in edilmek- h kk A - Yııldeniz midir? 

·~ d- H. a mda Emin li bey biı- mu- E t f d' tı atı kadardtr. miyet vermekte ve bu sene için sı~ı te ır. uvıy~tı meçhuldur. . - ve e en ım. 
~!illet istihsalini arttırmak, garp böyle yapıyor di!~ ~eği!, bir teftiş mürakabası vazetmektedır. Za~ıta do.ctorunun_cesedı muaye- harririmize şu izahatı verıl'iŞ- - Si~~en nafaka istiyor, ne diyeceksiniz? Evim yok, bir JeT 
atan ihtiyadı Türkiyenin bu yoldan dönmemesı ıçın la- Bu kontrol ekalliyet mekteplerinde ne e~tıkten sonra ~cfr~:ıne ru~sat ver- tir: den gehnm yok, muhtacım diyor. 

r! · ' menfi propağandalara mani olmak ve n_ıey!p morga nakl~e luı~m gostermış - Yeni imtiyaz şebekemizin Acele atıldı. 
ı::. Türk harsinin daha vasi bir mikyas- tır. Zabıta hadıseyı tahkıke başlamış- inşa edilen kısımları hakkında E d • lıı &er, ı-on yılların Türk tarihini çınlatan garplılatma idea· ta tatbikr için kabul edilmiştir. trr. _Kadının hüviY_et_i anlaşılıroa ölüm - vi var, efen inı. 

-~~l~r, (ihtiya<;ları daraltmak) yolunu tutarsak, kanla fet- Bu mekteplerde türkçe lisanı ayrı- deki esrar pcrdesını kal1ırmak kabı! gazetelerimizin lütufkar ve teş- - Hanım, bak evi var diyor. 
51lllız dikenli voldan dönmek icap eder. ça tedris edildiği gibi tarih ve coğraf olacaktır. vi~ edici ~~şriyatmdan ciclden - Haşa •• O ev benim değil ki .• Bu:ıa baba anneeinden kaldı 

·~ 1'iirkiye, hızİa ilerlediği medeni yoldan geri dönmeyecek, ya dersleri de türkçe ok~tu_l'?aktadır. iKi OTOMOBiL KAZASI mutahassısız. Ancak bu 11,:)Şri- Bir kötesinde kızmıla ben oturuyorum. 
~larını daraltmak uyutukluğunu göstermiyec:ektir! N. Bunlardan başka yurt bıl_gısı de turk 1 - Şehremininde Uzun Yusuf yat sırasında ücret tarifeleri - Oğlun batka evde mi? 

e 
ı.. • ..,. ..,. çc .okutulm~ktadrr. Ekallıyet mekteP. mahallesinde oturan sabıkalı Ya ar hakkındaki haberlerin birbiri- - A .. övle ya, o Bakır k"...t•n-'- • 
ı• len ıdarelerı geçenlerde Emanete mu k" k" "k h • 1 h . • , 0ıu -

il' GÜNÜN İKTiSADI HABERLERİ racaat etmiı ve tarih coğrafya dersle or utu .sar oş oldugu halde gece ne ve akıkate uygun olmadıgı- • • • 
1:1 • rinin Türkiye tarihi de dahil olmak bağırıp çagırırken yakalanmrt~· ru görmekteyiz. Bu baptaki ha- - Oflum ne it yapıyoraun Hll? rab .. d . . .. d • 2 - 1740 numaralı otomobil Be- be l d ğ d "'ld' ş· k . rtk .. l k ! '- f uzrc Fransızca te rısıne musaa e ••- şiktaş tramvay de .. .. d y 1 r er o ru egı ır. ır et ı- _ • • • dairesinde odacıymı efendim. 

d ator er o truvanın tarzı CJJıılaye ın- temişlerdi. Mektep müdiriyeti bu su- dız muhabere bölü~c;;ı:d:nu~/' y ı_- dare meclisi imtiyaz mukavele - Bak, senin bir de hemtiren varnııı annenle beraber otuna 

en D h 1 ık • k"'l J • retle Türk hocalarından tcsarruf et- y n n er u . . • ' 'f l . 
a ı• ı·ye Ve tlS3t ve a et eftfie k · · · E t b t lebi red sula çarpmış, usuf ağır !urette ya- sının azamı tan e er vazetmış yormut. 

me ıstemııtı. mane u a - ralanmıştrr 1 • H lk l 1 . d ,., b } d } detmittir. Ekalliyet mektepleri maa- · 0 ~ası.ı:ıa rag~en a e un e - Var efendim, bir kız kard89im var, o da ak19- aabaha bu 
laı. Şikayette U Un U af rifle olan işlerini tedvir ve Türkçe te- VAPURDA KAZA mumkun oldugu kadar fazh raya gelir. Eni§tem, altı ayilır tımarhanede ••• 
~ lıt ~huldaki fabrikatörlerin öte- teıviki sanayiden istifade eden fabri- dr_i.sa~ dikkat etmek üzre birer Türk Lim~nda bulunan Alman bandıra- müsait tarife vaz ve tespitini - Şimdi ben sana onu sormadım. Annene ayda .. verebile 
~·bir dertleri vardır. Oktrun kalara ait faslın eakioi gibi tecil ve ~udür _bulundu~maktadtrlar. M~kte- lı Yer~ı vapuru~un ambarında çalt- teemmül etmektedir. Bu bapta cekain? 
~...... .. . . primi_ e mahsu~ ıcklinde .. istlfaaı içi_n bın harıci umurrle bu Türk müdür- pn denız amelesınden İbrahim batı- henüz kAt't karar ·ı · t' EE d" B kı k" Ü I . baı__ benı-

-:'tatorler Emanetin bu vergıyt Maliye vekiletıne de muracaat •tmit l~r ve dahili itlerle de mektebin -~srl na çimento çuvalları dütmüt, muh- ven memış ır. - en ım, a r oy ne ıe sın, ,..Jllll, ,.. evim var 
~d.~ laJinıatnamcaindekl tekilde tir. dırektörü meıgul olmaktadır. Turk- telif yerlerinden yaralanmıştır. - Evine çafıracağına bet on Ura veraen olmu 1111? 
~lf'ndan şikayetle dün Cumhu- * lrısiliz kamlıiyoıu _Dün tnıiliz çe tedriaatrnda Türk müdürden aon- MEZBAHANIN ONO -Olamaz, efendim. Geline benim çamqmmı da yıku. A•n-
lıı.~ •lk fırkası müfcttiti Hakkı liraar boraada 1035,S kuruıta açdmıt ra en aala~i>'.e~li mevkii aon sm_ıf Tür- VURAN KlM ACABA? TEMiZLENECEK ! deiil mi? Kadın ayak diredi: 

P.a"'ya tahn'rcn mu"racaat et- bır' aralık 1036 kurut otuz paraya ka- kçe muallimı_d, ır. Bu hocan~n d. ıter sı- Beyoğlunda Galatasaray hanında Emanet Karaağ · k 1 • .. U .. H "d D dir"" ı d .. b h kkı 28!1 lı bil · · . aç ıs ~ e_sı on nu - ayır gı emem. amadUD tımarh_. • • Gent ~ , 
• · Milli sanayi birliği de Da- dar crktıktan aoııra öğle üzeri 1036 nı~ hocaları uzcr n e •=?1 •r a numara. mo yecı Hantonun temulctmeğe karar vermıştrr. Bu te- nereve bırakaymı?. ,'. J 

t ~•. lı.tisat vekllctlerine müra- kurutta kapantDiftrr. m~~kaba~r vardır. Ekalliyet mektep yanında. aalrin.duvarcı.16 yaıında Ha mizleme ameliyesine bir iki güne ka- J 

1 'tınlftir. Liret 8,98,5 Altın 905 kuruıtan len ıptidaı, orta ve tam ol'!'ak üzre ~ yenı Çarıı cadd~sınden geçerken dar batlanacaktır. - Peki nafaka olarak ne versin? 

1ı:tanbuı fabrikatörleri bu ver ·- muamele ıörmllttilr. Uç laaımdır. Bu mekte~lerın Türkçe onllne_ ta~dı_iJ bır adam çıkmlf, _ Siz bilirsiniz! 
~~oktaıardan muarız hulunm~k- • Yorcaac:dar ve mobilyacılar - hocaları derecelerine &öre maat. al- kama ıle Haşımı kol~ndan afır ıuret- BOOAzlÇINDE YAPILAN VE - Günde meseli yarım lira ol.a yeter mi? 
l' . . Dün yorıancılar ve mobilyacılar ce- makt:-dı_r. ~u maaılar ders aaatı ba- te yaralamııtrr. Carih kaçmrıtır. YIKILAN EVLER y f di 

'ı ~l<otaj fabrikatörleri ithal ettik- miyetinin heyeti idare intihabı yapıl- ıma ıptıdailerde 75 kurudıtan bqlak- ÇAMLICADA SiRKAT Son seneler zarfrnda Bo· . . . - etere en ·m ••. 
~--..vadr · . . . Ce · t b' kı ka makta 90 kuruf& kadar evam etme gazıçının - Şimdi İf mahkemenin takdirine kaldı, bakaha, Dllfalra mı 
'L~let ıptidao>:ed_e Şehr~manetı mrıtrr. d =ı:-: kazas~~ ır ımr - tedir Orta mekteplerde 100 kuruıtan Çamlıcada oturan icra dairesi me- tenhalaştığı malumdur. Yapılan bir bağlar, yoksa sana ojtlunun yanında otur mu, der. - • 
tı "'İ •der~vadt ıptıdaıyeyı mamlll rlı~ığ ad ~smı_k. ııı;çar;:'!n- lSO kuruşa ve tam devrelilerdc ise a- muılarrndan Behçet beyin evine gece heaaba göre Boğaziçinde 3627 ev }'I- ,,. ,,.. • 
~"-ıirıd e al!"akt:ı ~lduğu oktru- .a ol u un an er 1 1 tara ta m- lelekser 150 kuruştan itibaren veril- iki hırsız girmittir. Bunlardan ı 7 ya- ktlnuı, buna mukabil 2200 ev yapıl· 

~ b~hrika~~ :nuşt~kidı~ .İ . tihaNp ytlapılmıtd _trr. Ali H d mektedir Mektep hocalarının müm- şınds Mustafa yakalanmış, arkadaıı mıttır. GUN.. uN ADLİYE HABERLERİ 
ı,, ır iti or er dıyorkı: thal edı- e ce e nyaeete ay ar ve · d D "lf" 1 Şeref kaçmıştır "'o .,..,.. lo mevadı iptidaiyeden bir lzalıldara Tahsin, Hasan, Ali, Rt7.a, kün olduğu ka ar aru unun u g~nç · ADA ÇAMLAR! --0 

'1• rn. rııu~ eşya çıkamaz. Çünkü bir Hakkı, Osman ve Süleyman B. ler !erde~ olmasın~ drkkal edılme~ed_ır. iKi KADINI VURDULAR Ada çamlarının Evkaf idaresinden Türk ordusunu tahkir eden cezalandırıldı 
'trdi&; ~~dı _iptidai7enin makinalarda intihap edilmiştir. Maarıf J!'.~anetıı~e b~ se~e .. şı~dıye 1 - Feridiyede Gül sokağında 8 
~n) do~• ile hini imalde (Konfek•- "'Yeni bir tirket - Emlak ve tica- kadar gorulmemış bır tc ;,cum tcx;,a- numaralı evde oturan Haygene gece 20 sene müddetle ~ehremanetine dev- Türk ordusnu tahkir eden Mehmetpat yapılacağı yazılmııtı. Bu hususta 
ı •iz bir f.'•i!o }'Üzde yirmiyi mütc- ret Türk anonim şirketi namilc 1 SO lık talebi va~r ol_~uş:~r.- -~a~e . ·~ Dolapdereden geçerken önüne Kasını ri hakkındaki mukavelename dün im Ali ve Sait isminde iki kişinin mııha- ı adliyenin sal&klyettar makamları a· 
ı!,l•n kıs ıre ~erir ki hu hasara üğ- bin Türk liraS< sermayeli bir şirketin taleplerın mıı~~n t ug~ 1 ~ ar lıst· paşada sakin sabıkalı yankesicilerden za edilmiştir_ Bu ay nihayetine kadar kemesi 3 ünçü cezada dün rüyet c- demi mal!lmat beyaa ttaıitlerdlr, A-
• ..,. <es ~1 nıevcut farredilerek ok- teşekkülüne müsaade edilmiştir. Şir- alın~ çalışma .. a 1!,· sta;ı u k ali~ ~t Hüseyin ve arkadaşı karpuzcu Ferit Emanet çamla~!.:,d;!!:~lacaktrr. dildi. dliyeden hiç kimseye bir teblla ıel-
ıı,,_Olctrunıı alınmaktadır. ket bilhaosa emlak alım ve satrmile takrıp . 300 u m~tecavız ~ .. ~k ~o çıkmış, kıza elyevm konuşmakta ol- Hadise şudur: İki arkada§ Sirke- memiştir . 
... ~ b va 1:-'nunu tetkik edilecek meşgul olacaktır. mektebı ve 1200 u geçen u . duğu Naci ismimi~ki adamı terketme SEYRÜSEFERDE cide Hüdavendigar caddC8lnde Se- CEHENNEMDERlt ORMANI.ARI 

~~ft da)ı~ _resıın ancak hududu bele- • Vehbi ve Raif ı..,.1er - Ali İk- caaı vardır. . _ .. sini söylemişlerdir. TEBEDDÜLLER fa gazinosunda otururlarken müşte-
1lınde aarf ve istihlak edilen tiaat mcclillİ azalarından Vehbi ve Maarrfçe muallıınlere verrlen ucrtt H b klif' k b ı · Seyrüsefer merkezinde tebeddül- rilerden aalrer Hilaey;.ıue aralarından DAV All ._. ı nı kT .. "Jd""ünden bu hususta tez aygcne u te ı a u etmeym 

~. aınuleden alınması icap e- Raif Nejdet B. !er dün iktisadi tetki- ~ 1• ~oru ug k b 
1 

d'l. cc Ferit ı'iletle k•z-n yüzünü muhtelii !er devam etmektedir. Başmemu< bir kavga çıkar ve bu esnada Mehmet Tarsua civanndaW Celıennemd-. 
ı. k tt b ı k ·- B h yıt ırın vakı bazı talepler a u e ı - . •• • · · K• Al' S · d hkl d k ı d tıı"•lb , . a a u unma uzre ursaya ara- . • . yerlerınden kesmiştir. Sabıkalılar a- muavını .. zım bey tebdil edilmiş, • ve aıt or uyu ta r e ece ke- orman an avaaı dlklıııtıı ,.,... lı& 
~~~!Emanet İstanbulda imale- ket etıni§lerdir. mıyecektır. •--= ranmaktadrr. yerine zabıtai belediye muavinlerin· limelcr aarfederler. safhaya ilrınittir. 
~~~n ~~mulittan ~~rada sarf * lp..'ic_iı~ih_sali~n_ıız çoğalıyor:--- ALMANYADA TAHSiL 2- Unkapanında Hayriyenin evin den lsmail Hakkı bey tayin olunmuş- Maznunlar mahkemeye ıelınemiı- İktisat veklleti tarafrndan lfledloıı 
~t· edılıyor'?uş gıbı mecmuu Hllkumetımız ıpekçılık ve ko~a cılı~~- Leipzig Türk Talebe Cemiyetin- de oturan Sakine isminde bir kadının tur. ti. Dava gıyaplarında cereyan etti. ve 10 milyon lira kıymetinde olaa 1111 
~ 1 !ah~ıre•me tabı tutn_ıaktadr~. Bu ~azın har~ı _umumiden evelki mevkiı- den uzun bir mektup aldık. Bu mek- önüne dün gece sabıkalı.Nuri cıkmış, Neticede Mehmet Ali 1 sene hapae ormanların mUtcvoılıai oldulunu ld-
~~'nunabc:ledıy~ ".ergı ve resımle- n~ alınası ıçın sarfı gayret etmekte- tuba göre 7 seneden beri icrayı faa- kadın_rı muhtelif yerlerınden sustalı HAL, KONSERVATUVAR, TIYA- mahkUm oldu. Sait de beraet etti. dia eden mütevelli elindeki tnllyeda 

...:'.'''•la t muhalıftı~. . dır'. . . Jiyet ve türk talebesine rehberlik eden çakı ıle yaralıyarak kaçmıştır. Mec- TRO PROJELERi YAPILIYOR MEŞHUR BiR SABIKALI buna şumltlü olmadığı anlaıılarak da-
C':l'ı .Y\iz stan~uld~ ımal edilen ~~- Ş~dıyc kada~ alı~an netıceler çok Cemiyete şimdiye kadar 73 aza kay- ruh Haseki hastanesine yatrrılınrştır. Şehremaneti tarafından eski keres Eyüp ve civarını soyan aabrkahlar- vasr reddedilmişti. 
ıt)llıtı~t d~ Oen•c;ıı Anadoluya ıon mucıbı memnunıyettır. d lunmu olup hilen ikisi kız olmak · tecilerde yaptırılacak olan hal ile Cum dan Kör Ali ve Tabirin muhakemeleri Bunun üzerine Evkaf idarcıi mild 

1tti irıı ~dır-. FakM oktruva mildi- Harbı umumiden eve! Türkiyenin Uo ma!ıcsef ancak.dokuz azaaı var ÇUVALLAR TUTUŞMUŞ huriyet abidcai civarında inıa ettiri- ne afırcezada dün devam ve intaç o- dei mevkiine geçmiştir. İktisat velrl-
~l. eJılz:ı 15 mily;m köıele koza istihaalitı Bağdat ve Suriye ha- dzreH lbuki bu aemeater Lcipzig O- Çakmakçılar yokuşunda Valde ha lccck olan konservatuvar ve tehir ti- lundu. Kl!r Ali bir çok aabıkaları na Jeti bu ormanların eskiden beri !lev-

\ı..-.; ır n .ekserisinden ver&I alır. valiıi de dahil 3,S milyon kilo idi. ~r. -~ · e ve yUkaek mekteplerine nında çuvalcı Ali Asıar ve berber İı- yatrosu binalarının projeleri Lidman zarı dıkkata alınarak 11 ıenc ağır let maL olduğunu tespit ettifl halde 
~. lhıyet ihracat eşyasından da 19:18 aencainde 'l'llrkiyenin koza iıtih nıv~rsı es:;uııar talebenin adedi 134 zetin odasından yere atılan bir siga- ve Harlman isminde iki mühendiı ta- hapse mahkfun edildi. Tahir klfi sc- Evkaf idaresi bunların vakıf olclufu· 
~ iti\_ nınaar neticesini doğurmak aalltı 1,1105,000 kiloyu bulm111tur. mu ayyc 1 be · 87 Türk talebenin radan yangın çıkmış, beş çuval yan- rafından yapılmaktadır. bep bulunamamaımdan beraet etti. nu iddia etmektedir. 
~n n~nun emrettiği şeklin Eeldden harice •vkedilon kozalarrmı :ıruna~ü ~ "oı;'O: bü;ün Oniveraite Ye drğı halde söndürülmüştür. Bu projeler beienildiği hkdirde ADLIYI. TEBEDDOLA Ti BAHSi I Bu mühim dava bir haftaya kadar 
ıı.;; .•kaıdlr. zm hemen hepli dahilde ltlenmekte- ıae 3 

r d d ni nlıpet cari I CINAY inpat ihale edilecektir. İıtanbul adliyesinde bazı tebeddiı- neticelenecektir 
Yı birliği muamele vergiı~ın.dlr'- ~e~e~~bu::y hepli hllkllmetl~: DUDULLUDA B R ET Mllnakasya bu iki Alman mühen- ' 
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rinin talebe9i mi? ... Hayır!! O hal Dudulluda bakkal _Ahmet efen'.'! dia te İftiralı: edecek, eler mllnakaaa Tapuda -- --HILALlAHMER-PfYANGOSU 
de biz de artık kendimize ve evlitia- k~hvcden dükklıuna gıderke? _henüz üzerlerinde kalına proje için para al- - Hililiahmer sanat evi cıya plyan-
nmrza güvenerek hareket edeıimı kim oıduğu anıaıııamayan bın tara- nuyacaklar, baıkaarnm üzerinde kat- Bir irtibat memuru go•u ıs te,rıniaanide çeklıecektlr. 

Tahsil ve hayat hakkında tam ve f~n~n _atılan bir k~rt~~ ooı ~e'?e- dıitı takdirde iac ihale !!atının yibde TORK - Y·U=NA"'N HAKEM 
sı uzerındcn katledılını§~lr. ~atıl ıan ikiıi nispetinde proje ücreti alacak- Haber aldılmwıa ıöre Tapu ida-

doğru fikir idindiktcn sonra yavru- darmalar tarafından takip cdılmekte- lardtr. ruinde bir irtibat memurlulu ihdas MAHKEMESi FAALiYETE 
!arımızı, bllhaua Almanyaya gönder- d' edilnıiftir. Bunun cahabr meaalihi din BAŞLIYOR 
mekte hiç bir tehlike yoktur. ır. Almanlar projeleri yakında Ema- lemek ve yapılacak muamele hakkın- Geçenlerde şehrinıUc gelerek An-

\........... 11 55 ıı.•ım Şlrtell. 
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T h il. · Al d b't' k ı'a MOE 1 DOLANDI nete teslim ed<>eeklerdlr . k a a ını manya a ı ırme • SSESELER RAN da tcshilit ııı.termektir. araya giden ve orada Hariciye vcki· "° teycn Türk gençliğine her türlü iza- iKi KiŞi YAKAYI ELE VERDi ZONGULDAKTA TEFTiŞ !imiz tarafından kabul olunan muhte-
hat vcrmeğe L. T. T. C. hazırdır. Son zamanlarda gazetelerin isim- M. FILALITI GiDiYOR Zonıı:uldak Tapu idaresinde tetki· lit Türk-Vunan mahkemesi reisi Da-l b
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Kan~ra ve bab~eci~ na~iiJah 
~ıno in~isarı umum mıı~ıırlııyııııuB!ı 
'le ra ve Bağç~cik meınuriretlerine a't mırı:ı~c•t sandıkla
~~Yay!. sairenin bir senelik nakliya•ı pazar~ı .ıa 30-• 0-92Ç 
t ht a ~.unü ihale edile.:ektir. Talipleı. n ::~rt ,_meyi gö mek 

r gun müracaatları ve yevmi mezkı}r,!a •aat 10 .10 da 

Adres: Türkisch Studcnten - Ve- !erini alet ittihaz ederek bir çok tica- kat yaprlmap !Uzum görülmüş ve nrmarkalı M. Bük dün Ankaradan şeb 
rcinigung. ret müesseselerini, mühtelif bahane- Sabık Romanya sefiri M. Filalitl müfettişlerden Refik bey lazım ge- rimize ;ı,dıniştir. Mumaileyh bugün 

LEIPZIG C. 1 !erle dolandıran kumpanyaları türe- dün Ankaradan avdet etmiştir. Sa- len tahkikatı yaparak dün İstanbuh resmen yeni vazifesine başlayacak vo 
d 18 Okt b ıs 'h bık sefir, cuma}'a kadar memleketle- ı · t' b ı b' St•asse es . o er miştir. Bu dolandırıcılık nı ayet po- ge mıt ır. u suret e ır seneye yakın bir za. 

NUREDDiN rine avdet edecektir. TAPU MODORO Dr. A. !isin de nazarı dikkatini celbetmif, mandan beri gayri faal olan mezkur 
*nhlsarlBrdB dolandırıcıların bilhassa devlet mües Tapu ve Kadastro müdürü Atil mahkeme yeniden faaliyete geçnıif o-

1.J seselerinin isimlerini de kullanmaları V//Jlgefte ve fen hey'eti müdürü Halıt Ziya be- lacaktır. 
takibatın şiddetlendirilmesine lüzum- yler İzmir, Manisa ve Denizli hava- SEYYAH GELiYOR 

Ankara sigarası göstermiştir. Hayvan sergisi lisindeki teftişatı bitirmişlerdir. Pcr- Bugün "İtalya., vapuru ile limanı. 
Cağaloğlunda monla fcnari mahalle şembc günü de İstanbula gelecekler- mrza bir miktar seyyah gelecektir. 

Tütün inhisarı yeni bir sinde oturan ve Arabyan hanında ti- Dün kapandı, ikraınİ- dir • 
caret ve sanayi aalnameıi sahip ve TAHSiLi EMVAL 

nevi sigara çıkardı müdürü olduğu söylenilen Mahmut yeler verildi GIYDAETNAMKOLRAI VHAAGSOLNALARRIMIZ TALiMATNAMESi 
S dl b. h b · · 'd · Maliye vekaletinin hazırlanmakta 

Tütün inhisar idaresi, gördüğiı aim a r ır kşa ds'.n. u ı~1ı ı arekie\tr Cuma günü resmi küşadı icra edi- GELDi olan yeni tahıili emval kanunu taH-
rag-bet ve halkın hüsnütevecuha do- ği anlaşılmış, en ıs. evve. ce tev 'i c len Hayvan sergisi dün ak•am kapan- . . ld v d t • . Sad b • 18 teşrınıcvvc e arşova a op.a- matnamesı yakında ikmal edilecektir. 
layrsile faaliyetini gittikçe genişlet- dildiği gibi tahsildarı 1 ey ticaret nuıtrr. Sergide mukafat kazanıruş o- nan beynelmilel şimendiferler ve ya Bu kanun tallmatnameainin tahsil 
mekte ve b~zı yenilik! r göstermekte ve sanayi müdiriyeti namına bir mü- lan hayvan sahiplerine {500) lira tcv- ki' k 1 k 1 taklı vagon na ıyatr ongrcı ne iş· dairelerine ait olan kıaımlarr bitm;~ 
dı·r. Bu cümleden olarak, sigara pa- essescyi dolandırırken ya a anmıştır. zi edilmiştir. A d 1 d · ·-.. 

d K b ·~ tirak eden na o u emıryollan tef- tir. Yeni talimatname bir kar güne ka 
ketlerinin üzerlerindeki tezyinatrn da Sadi bey Beyoğlun a a ristan •o - , · · · T · k' f b 'k VEREM DiSPANSERi ti! heyeti reisi Muhtac ve Nusret bey dar vilayetlere tebliğ,. olunacaktır. 
ha güıel olmasını temin için, b_unları kağmda. Dımıtrı . on.• _ıç .~. -~ n ası- v·ı- . . d' . lcrle yataklı vagon kumpanyası Tür B _,,,,,,_,_. __ MI 1 1 
muktedir ressamlara yaptırınaga ka- na gıtmış, sanayı mudurlugu namını ı ayctın açtığt verem ıspanserı- k' .. 'h. S d k B h . . AKKALlaR CE YET N N 
rar vermiş ve ressamlar arasında bir vererek kazanç vergisi tahsiline gel- ne her gün bir çok hastalar müracaat ı~e m~m~s~ı 1 a 1 

• şc rımıze TAHLiL LABORATUVAR( 
müsabaka açmı~tır. diğini söylemiştir. . etmekte ve bunlardan muhtaç olan- av et c rr.ıştır. . . . Şehremaneti geçen hafta içinde 

İnhisar idaresi, yine bir yenilik ol Müessese bu şekılde dolandırıcılık !ara Hilalahmer tarafmdan her gün Kong~~dc bcyn•:.ılel şımc.~~ıfe.r bakkallardan 108 kişiye cezayi nakti 
mak üzre "Ankara., namı altında eyi !ar yapılmakta olduğunu bildiği için yüz dirhem et ile iki yumurta veril- ve yata ı vagon. na ıyat ta~ •.erı, vermişti. Cezaların ekserisi mahlüt 
neviden bir sigara ihdas etmiş ve pi- derhal zabıteyi haberdar etmiş ve s~ mektedir. Bu yardım iki ay devam Scmp_lo~ ekı:rres; htrekı: t:"~if~aı ve makarna ve pirinç unu satışı yüzün. 
yasaya çıkarmıştır. Yeni sigaralar di beyi yakalatınıttır. edecektir. mesaıerr na ıyat a errr t ış crı me". dendir . 
şık bir teneke kutu içerisindedir, ku- İcra edilmekte olan tahkikat bu a- zubahsolmu_tt_ur. Sem_p~on ck9presı Bakkallar cemiyeti bakkallarm lıi 
tunun üzerinde Ankara'nııı bir man- damların bir çok namlar kullanarak BAZI TELGRAF MERKEZLERi seyrü aefcrın~ ısl~h•.;çın ~~ah ~u- miyerek mahlut bir madde almaları
zarası bulunmaktadır, İnhisar idaresi pek çok müesseseleri dolandırdıkları- GECELERi IŞLEMIYECEK MI? karrerat teapıtşvck ı~tı ~ e :ı mıı:r. na karşı bazı tedbirler ittihaz edecel.-
bundan başka birde cBey- namı ~ı- nı meydana çıkarmaktadir. Tahkikat Dünkü akşam rüfekamudan birin- Kongercyc ar cmır yo an um tir . 
tında bir sigara çıkaracaktır, Ankara tamik edilmektedir. de bazı poata ve telgraf merkezleri- panyaar .un_ıumi müdürü M. Baki işti- Bunun için her şeyden eve! bi• ki· 
sigarasının fiatı 28 kuruştur. nin tahvili münascbetile memurinden rak ctmıştir. mya laboratuvarı açacaktır. Bir bak· 

bitmiştir: -Makinalar bir kaç güne ka tasarrüf için ilga edileceğini yarmıt- MUSTAFA DiŞÇi MUALLiM- k~I şüphelendiği maddeyi cemiyetiı 
BEHÇET B. BANDIRMAYA 

GlfTI 
dar şehrimize gelecektir. Fabrika ti. LERININ DERSLERi kımyahanesinde tahlil ettirecektiı. 

fıu··nde 10 ton karton imal edecektir. p ta 'd · b habcrı' anlıf b 1 ' ..........._, • os ı aresı u Y u - Darülfünun Di• tababeti şubesinde ı OÇ REMORKÖR GELDi Tütim inhisarı müdiri umumisi leride fabrikada ambalaı· klg-idi da kt e yalnız bazı· r'•ı' .. merke le ' ı 
ma a v ' - z • istifa eden muallimlerin dersleri şim· ı Liman •irkctinin Avrupaya lsmar· Behret B. cliin sabah Bandırma'ya }·aprlacaktır. r'n gece yarısından sonra kapalı bu • 

• 
1 

- dilik vekaleten birinci sınıf protez mıı ladıg-ı mazotla mütaharrik remorko"ı--~;trıiştır. Behçet B Ba_ndırma ve ci- Fabrikada ima! edilecek olan kar- lunacağınr söylemektedir. H rı B f d 
-..·ar nd:ı "'tkikat v, teft::.Jtt.ı b~ılun-ı ton_arın 5 tonunu tütün iııh~s2r ida· alli~i a 1 ·tara ın an gösterilmı.!k; !erden üçü gelmiştir. Hafta içinde 
nınkla bıra'1er t.ıtiın mübapatile cle,r<si satııı alacaktır. OÇ AYDA KESiLEN tedır. ;dört tane daha gelecektir. Bu remor-
mcşgul lıulu"ıco':tı•. Behçet B. in bu' • Tütün ıerciai - Tütün inhisar HAYVANLAR Mektebin muallim muavinierindcn/ körler ufak olmakla beraber seri ve 
0 ,yahatı 'ıir r.ıü·~ 1et devam edece!<- idaresi tophanede oeyyahin salonunda Karaağaç meı!ıahaaında nisanda Suat İsmail. ve ı:eyz~llah Kadri. bey: cer kuvveti fazladır. İngiltereye is-
tir. l>ir ıütüf' meşheri açacaktır. Salo11 32711, mayısta 58S91, haziranda da ler son vazıyet uzerıne Dı~ tabıplerı marlanan buharlı büyük remorkör

. Kru ton fabrikası bitti - Balatta dahilinde bunun için bir daire ayn!- 66507 ki üç ay içincle 157,809 hayvan cemiyeti idare heyeti aıalığınd3n çc- l ıer de Tcşriniaani bidayetinde ıele· 
· · · ihlik e tir. kilmi'1erdir. 1 cokt'· 
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HLGf KC HAVA 
ı Un bara.et azami 23 ugaıl 15 

derece idi.Bu~un rilzgir Lodos.Hava 

b lutlL hafif vatmt1rlu olacakur. 

GÜNE 

MiLLİYET P._ 7. R il.Si 

'\lu> ! ca 
Dun aktam 

·\l,KAZAR SiNEMASl I>A 
~ö<terilen '0 ,\ 
Dl Z l"ABAN ve BA TIBACAK \' A'\1\ Al\ıll AR ARASI s~rek 

fllmı "lıu şaheseri sevretmeğe ıder. halk ı •alından r-edıt 
alkış •nmışıır 

Fe,·ziyc Lisesi 
., -

'\lu( r ıığJnden: erılt 
ilk kısım içi~ ,,. " ıfık ~d 

bir baş muaUlme I"lı ' •.,.r.,.ır-~ 

Sesli ve sözlü Dokh 
filirn . Celal RaslJll 

İİll ... m::ı-=ı .. :111!1-= .... ~ .. ı 
BRhrly e hastanesi rJ/diY Bevojtlu ddrdtincti ' ulh hukuk j!sl 

mahktmesmden: ve zilhrevlye miJtehB8 

Feriköyiınde Çoban wkal;ında _-Kadın: Erkek-
so qu"'anlı hanede s ·kin iken 27, ldU~ 

' 8· 9'l9 tarihmde w!aı eden J\ladam Cilt frenci, belıogu oı 
\"iltory ının te rekasin e mahmeınece \'O idrar )Olu hastalıkl•rleo 
vazıye t edil ı'ıgınden ıulhl ltndın en emniyetli utiuller ve d•'· 
ltil>aren esha!ı> matlup vo ıl&Kadara · elvtrifll şartlarla tedavi e ai 
nın bl r ay ve ' erescnin .ıç ıy zar · Adres : Beyo&lu, MI! saJ.bı'. 
tında Beyoğlu Jördüncu ıulh hukulı. No 11 telefon Beyoglu 780 1 
mahkemesine nı Uracaatlar• lüzumu gün 1111 8-10 14-20 

ilAn oluuur. ı••''ft 
1111111111111111111111111111111 111111 ·~ ~11111111111111111111111ı::ı:::ı1•• 11 ~ 

U .............. iNi'DöliJ ~ 

~~ SiGORTA ŞIRKETI ~ --:: TOrklyo I~ Bankası tarafından teşkll edllmittlr ·ı 
:: 'ııllY" 1 :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otom<>bll • met j 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. , 
:: Adre&: 4 Uncu Vakıf han tıtanbul .ı 
:: Telefon: lıtanbul 531 Telgraf: ' "'": "" 11 ,ı j 
ii•••ııııı•ıııııııııııııtııııııııııı1 1~ ~•111111 rı ı ı • ı •ı ı ı ıı ı ııııı ı ı •:::aı•' 

Ti·c·~ı:e·ıllB.ü ~~~~·~~<la~ 
Cumhuriyet bayramı munasebetile 29 1 O 929 

kapalıdır . 
~~~~~~~~~~~~ 

B rı' 
sal, ııı u 

Devlet denıiryolları Ye liınanlan uınnınl idaresin~ q: ~ 
?. 1-10-QZQ tarihinde nıünakasası yapılacak fe~holunan "t ff'U 

sürşoför yağı 2-11-929 cumartesi günü aaat 16 da oazarlık 11 ı 
havaaa edilecektir. Taliplerin mezkur günde teminat aı-ceı' ~ 
hirlikte malzeme d ~iresinde münaltasa komi svonırna rrı ii rııv 

PARİZY ANADA 
Bu akşam Karagöz ve saz 

Yann ak~m Cumhuriyet Bayramı şerefine 

BÜYÜK MÜSAMERE 
ZEYBEK - LAZ - KÜRT rakısları ve 

MONOLOG ayrıca KARA GÖZ 
~ muhteşem ince ~az hey'eti her alqam .. 

(( 

li 

\ 
·' 
s 
l 

; 



MILLIY~T Pı\ZARTf.SI 28 rgşR1NIEVEL t9'l9 

an kuvvet b Kan!!iı.t.lık, nJeıı .dar, sinir, verem, Damar, Belgevşekli~i. Zaafı 

U umumi, rornatiznıtt, sıraca, kemik, ve göğüs, hastalıklan ıa nafidir. 
HASAN ECZA DEPOSU. şişesi(60) büyük şişe (100) kuruştur. 

Ilı; To ıtı ,\ara tenzillt. 
=-----~,,_, ________________ "'!'!"' __ --~ ..... ----------7---...--------------------...,.;-----....----................ '!""!!~"!9""~-.!!'~--~-------------------

t L A N ,1111111111111111111111111111 il! h 111illll1111111111111111111111111111nılllU1111 il 11111111111111\ 1il111 l I !I il .. i i 11111111111111 ıı 111111111111111il111' 

Zirleki listede muharrer 'evatıo _ Şimdi Satın almanın tam zatttanJdJr f = 
28 Teşrinievel 1929 tarihinden itih•· - -
ren onb0~ gün zarfında Cuma ve 1 Beyoğlunda ( Tokatliyan karşısuıda) 
Pazar günlerinden maede her gün saat -· _ 

ondan on ikiye kadar Sovlıet sosyalist L u v R T E p R ı• S AT M A G~ A -~' A S J N DA ::-_ 
Cumhuriyetleri ittihadı lstanbul Ccne- _ _ 
ral konsoloshanesine müracaat etme· := :=. 

J BÜYÜK TUlARE Pilj 'GOS~ 
l ras. bıçakları
nın r 14 adet 

rasriknamesi 

ıcrı rıca olunur. Elyevm büyük tenzilatla satış yapılmaktadır. - • 
POMERANTSEV Mark Bematdovıç = = 

YEDfNCI TERTİP 
4. ÜNCÜ KEŞİDE 

PISANI Georgif Harlımpoviç = Bütün tefrişat lcvazımatınızla mobllyınızı Luvr tlcırethancslndcn tedarik etti~iniz takdirde en iyi cinsten = 
YAKOBOŞVIL Bension lzrallcviç Ei mallann en mOntahap çeşitlerini her yerden daha ucuz alacc~ın:za rııin olabiljrsiniT. Luvr mağazasını bir an 11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Y AKOBOŞ\'JLI Semen lzraileviç _ evvel ziyaret ederek zirde gösterilen tenzil~ttan istifade etmek menfaatiniz icalıındındır. : 
HACIAN Aygrıpet Petroviç = - , Büyük ikramiye: 

45,coo liradır 
RAYHEŞTEYN Semen Yakovlcvlç :: KUPONLARDA, Tefrişat kıımaşlarında, HALI ve MOBİLYALARDA, muşambalarda : 

REYFFER Molscy Solomonovlç •:,30 • 20 •ı.10 °105 . 
ŞNEEROV Solomon Markoviç = 0 = 
PO NAMA RE~ K O Al ek san droviç ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllil111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il lllllUl lllll llllJllUI 111 lllm 

t~~~6~C~Ş\~~"~O~O~l~~O~~~yloviÇ @ıhtıat ve ı'vtı'ına"ı nıuavenet veka"letı'nden 1

1 

G• u l'Ollf:REJNIY \'ladlmlr Tercntieviç O UU y U 
J ette KO.'l:STA!'ITl~:V Pavel lvanoviç Diyarıhekir .'lümuııc hastanesine kapalı znri usulik 1 ~ 'l Lnlem ilaç ve tıbbi melzcme mubayaa 

, , ""~ Gl~RŞKOVlÇ Yıkov ls&koviç edilmek üzere münakasaya konulmuştur Münakasa müddc:i l 1 tejr;·:ic\·cl ıı~9 tarihinden itibaren 
8eisoğukluX-u ~ ŞEVTS Plugunov Uya Petroviç 31 teşrinievel 9\ı9 tarihine kadar .20 gü ı. olu.p buna ait teki.itler son gürli san onlıcş.c .ka.dar kabul 

~ !§ ZIZIAŞVll,I Moisev Davldivlç 
t.~~NGi ve ADEMi İKTİDAR ~ AHMEDOV ZlGIZNIN Sadrcddlnov olunur. Taliplerin şeraiti anlam

1 
ak buz

1
edre hşıhmdıden. sıhh~t ve ıçrımal m

1
uav

1 
e~er vekaleti ıçtım1at m1 u~-rıs (saınt Louis) ve (Necker) ~ TEVEKKuL Sefer Ali ojtlu ven et umum miıdürlüğüne ve stan u a ~t at ve ıçtımaı muaven~r m '' ur u"un~ m•.ıracaar ey eme erı 

b l<llnfklerinden mezun ~ KARETSKIY Aıeksandr Nikolıyeviç 1 · ~ 
1 

ı\\r Jerı ve Pake Marltlm 
r. SITKI NECiP ~ MIHAvLov vıadimır Nikol•y•vlÇ •sehren1an.:ti ilaııiarı 1 ~BJrl·S· H\ial'Il ı l ·ı ile ~ KA!(ULIDI Yordanirı Grlgoryeviç I'> ... .llpaR1H arının YlpUr iri 11 

Sincıi~flunda lsıttllf. cadde- ~ C\"NOŞVILI Aroo . . ı G .. 1 h 1 
P•rt 1 numaralı lstıklal a- ~ KL'~llLE\'I(,' \ · ı l\1o dohoviç Şe~remanetınden: Kanalızas uze ı;ı,aya at er 
)' ınıanının birinci katında. !§ ' • rv . 
rengı en müessir edviye ve ~ yon_ hafnratından ç_ıkarılıp muh 'Terke> Acc :trn; Golu. k'icrl ller hdta "\[;ır,ilyn., ya ha-

~Uhtcııt usul ile, bel soğuklu- ~ Şen, şuh, co~gun I teltt hafnyat yakınıarında tera-
1 

bıım ı., llcyoıı;ıu 2:ı6~ ~ube 1 rek·~r eden vapuriar Pire ve :.'la-
ş:kye lhtııaıatının en nıuannit ~ it ~h>.lcrn ı kilin eden mola;: taşları satıl- ıccntesı: ~ıac.muJiyo Jfo,ı altıtd• r poli limarılarma dahi uğrarlar. 
gibr~e.rı aşılar ve ozonoterml ~ 6i kadın gü· , mak içiıı kapalı zarfla müzayc· ı.ra .. b•ıl 274U ~ 
OUk saltı elektlrıkiye ile ve ~ zellikletinc deye konmuştu ,-. Taliplerin şart 

1 
Tafsilat almak ii1.ere Karaköyde 

Ol seırnemek üzere tedavi !§ 1 . . .. 1 ! [ M · \ Lorant Reb 1 .. k• · .. unur. ~ ait nilmu- name alm~k .~~ıı: her gun lev~.- RU aya er318 pos aıı f u ve ş:ıre asına mu-
~~~~~~~~ ne sipariş zını mudurlugun~ gelmeler•. (M hn·utSe k t , racaat olunması. Telefon llcyoP;lu. 1 

albumlerl Teklif mektuplarını da ihale gü • a ' ~ v e paş1t .. vapuru t 203 · ~!O+ . 170+ 
~endi k 1 ve 3 lirayı gönderilir. Slpartşat nü ol,m 17 Teşrin:saı!i 929 Pa- bıı stfe;e nıahsıh olma:.: uzrc !lO• 
ict· •cndın trq olmak zevk- . 1 1 ' 'l'A\' 11. Z.Al ıı·: ~I u~ l'A'·'A '' FaL ak ürat c 'rsal ve Türkçe de muha- zar günü sat on beşe kadar mel:- Teşrineve ""r•,smba l 2dc Galata - '' ,, • . Utter VC taze xal m b i r-

n m~hur i.>kambllli r tz .ew n er ın . içı· ereL'rlo un,ur. 1 B 1. N W kur müdürlüg" ~ vermeleri. nhumıııdan haretle lzn11·r, kül- ' 
POl{ER TRAŞ BIÇAÖI .,. l.•wetzow srr. 19 ,.. *' "' "' lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 

.,,,_ ŞehremanetindeP. Kanalizas Antalya, Alai e,M l gı· decek 
~ ~ ,,, S 1 y ersn..: ~ • • ~ Belsoğukluğu frçngi yon hafriyatından çıkarılıp u ve dl)nlişte Silifke, Anamor, : O ·~· Q : tanahmet meydarund ı depo edi :'.: ~ olanlann nazarı dikkatine len taşlar satılmak için kapalı A!Aiye, Finke, Fethlye,Bodru,:ı, 

\ı POKER ~ Dr. horhoroni zarfla müzayedeye korunuştur. cKeiıkllu~r~ lzmire uğraya·ak gele. 
Fennin en son usul'le kaı'i Taliplerin şartname almak için 

olarak eski ve yeni behoğukluğu, her gü.ı levaznn müdüdüğüne •------------~ 
frengi. idrar darlığı, bel gevşekliği gelmeleri. Teklif mektuplarını f J f 3 11 k SÜ r' 1 ! p 0 S 111 l 

i'e tra. 1 .ı. • o malıdır. Taklltlcrinden 
"'·nııı 1 

1,1,. lJ 7• 10 adcdJ ·~ kuruı- ve mesane ve bilcürııle !cadın ra · da ihale günü olan 17 teşrinisa- (Mersin)vapuru 22 teşrini'!vvel 
wızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 1 ni 929 pazar günü saat on beşe Salı ı 7 de Sirkeci nhnmından r hı., ~umı deposu lstanbulda 

J \ . lltdc l O numarada. 
.; 1\ lıl>:KALO VF: ŞERll\I 

Tokaılıyın yanında mektep sokak katla.-. mezkur müdürlüğe ver- hareketle Gelibolu, \,anakkale, 
No ,;s Tel: ıı. O. :ıı ;;2 melen. 1' * * ·~ K~ükkuyu, f.dremlt BurhA· 

Ürkiye iş Bankasından: Has~.!:!?:~~t:!;~ıı~e:~~:; ~:n~şteA~::~~ ı.!e~~~:~ b~~ 
1o:-::.ka.rada ~nş:ı edilen merkez binamızın telefon elektrik, asan z,ıhreviye hastanelcrı için lüzu Ukte Altunoluğa uğrayacaknr. 
'\qn ız~ıetlerınde çalışmak üzre bir mütahassısa lüzum olduğun mu olan ekmek ve zebzevat ka- Gelibolu için yalnız yolcu 
"',; taı_ıplerinın Galatada voyvoda caddesinde Bozkurt hanında palı zarfla münakasaya korunuş ''•sa T · h alını•, yük alıı:maz. 
~r miman M. Monceriye müracaatları ilan olunur. tur. aliplenn er gün levazım •-••••••••••• 
~ 

1 
müd 1rlüğüne müracaatları şart 

cnı ak ve eytam bankasından: ~:ı:r::taa~7 ::ş~:f!~ m;;9 Doktor A. kutiel 
u btın1huriyet bayramı münasebetile 29 teşrinievel 929 salı gü- pazar günü saat on be~e kadar Elekllrtk maldaeıerıytc beiıolulılııRa, klflf ank w darlığı, prosıaı, ııdenıliktldar, bel ~-

amrz kapalıdır. vermeleri. ugı cilt ve firengtyt ağr·•ıı tedavi eder. 

* * • i<aralcııy~< :>ıırerçl fırıoı sırasında 34. 

l<APPEL 
Dünyanın en 

lltükemmel yazı 

11 
makinası 

Ususııe FRANSIZ hükOmctlnln dahi takdir ve tercih ettiği makine 

Şehremanetinden: Kireç fıçı
lanna kapak konulmasından ve 
damgalattınlmasından sarfı na
zar ettirilmiştir. Ancak kireç 
fıçılarının hacmi istiabileri bilve 
zin tamam elli kilo alacak vü
satta olarak tarihi ilandan itiba 
ren Uç ay zarfında yaptırılacak 
\e tabaka teşkiline mani olmak 
için sıkça sıkça yıkattınlacak
tır. 

* * * 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kommerçiyale 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) Hafif, metin ve sağlam 
ff er ciheti taahhüt olunur ve taksi.tle 

lı • d&hi vcrıllr 
llluını acentesi · 

A. Hisarı dair~sir;en: Bedeli 
keşfi 422 lira 80 kuruştan iba- Traveller~ (Sevyahln 
ret olan Beykozda Karaca bu- ç.ekleri) satar 

\' SNORKY .\N Sadıkıye han 30.33 lstanbul Tel. lst. 2256 run caddesinde Vasıf B. e ait Liret, frank, İngiliz Jira,ı 
hane bahçesi drvarı kat ve inşa- Yeya ı1oları frank olara1< 

60000 kl·ıo metı·ıen Si hususu münakasaya konul- satılan bu çekler sayesnde 
muş. Ve talip olanların ';107,5 ııereye gitseniz paranızı ke-

l nisbetine teminat akçelerile bir mali emniyetle taşır ve her 

lJ Spirto ve ispirtolu içkiler inhisarı ~!'::eJit~s=~41~enc~aa:; zaman isterseniz dünyanın 
illi llnı müdürlüğünden: dleaım'reeleenı:.cümenine müracaat ey- her tarafında, ~ahirde, otel-
~) !erde, vapurlarda, trenlerde 

,.. u .ılQlı kılo metilen kinunuevelln üçüncü Salı güg!l saat onbeşıe kapalı * * * bu çekleri en küçük tediyat 
h,.sulıyle muh•yaı edileceğinden taliplerin şartnameyi tedarikleri için A. Hisarı dairesinden: Bedeli · d r ·•at k ( için nakıt makamın a kola-

itieü'.83~riJô"iôkiö~t·ilisi i~in Labaraluvar i§E~~!!~:f:~ r~~~::~:E;;::~~ 
l
"t n ~ usulile münakasaya korunuştur. kulnaamayara~ı hir ~ekildr 

a ~ 1 nıuııa asası v.e zarflar teşrinisaninin 18 nci lt:rtip ve ihla~ r, lilrnlştiı. 
<s U pazartesi günü saat 14 de kadar İİll•••••--••-•I 
· ı ~ kal.:m fizik, milıanik, ve elektrik alatırun münakasası kabul e~leceği~den. talip olan
: 929 per<;embe günü ı.aat onbeşte icra edilecektir. lann daıre e~cumenıne müraca 

•.ı t t pl~rı .. seraitinı anl;;mak üzre cumadan matla her gün zi- at eylemelen. 
ı , ar~ 1nuesse~at muhasibi mes'ullüğüne ve münakasaya iş- * * * 

sıı ıçın de münakasa k~numınuı:ı maddei mahı.usasına muva- Beyoğlu dairesinden: Galata 
«:ı re~te ıhzar edilmiş teklif mektuplcırıla mektepte müteşek- Z. B. merke~i~ce bir keçi bulun 

~ , j;tsyon riyasetine müracaatları. muştur. Sahibi bir hafta zarfm-,JJ ~ N N. ~ ~ ~ ~ ._~ da müracaat etmeııse satılacak-

'l\ iıiıader:erı vapuru 
:\lıııııazam Ayvalık Ekspresi 

~Saadet 
f' vapuru 
·rt:- rinievelin 28inci pazarte'i gün. 
ak~amı saat on yedide Slrkcl nh
rıhtımından hareketle Gelıbolu, 

nakble, Küçük kuyu, Alun olu 
F,drcmit, Burhaniye, Ayvalık is· 
kcleterine muvasalat ve çarşamba 
günü mahalli mezkOrdın avdetle 
aynı iskelelere uğrayarak cuma gU
nü lstanbula muvasalat edecektir. 

1 
Mahalli milracaat : Yemiş TavU
zade biraderler. Telefon lstanbul 
2210 

K. Z. A yekta vapurlan 
Muntazam lı lcçefchir · Odı 

baltalık postası 

İnönü 2 
vapuru teşrlnlcvelio 28 inci Pazartesi 
gUnU ı~ Sirkeci nhtmından ha· 
roketle"( Alc~ehlr, Alaplı, Erejtli, 
Zonguldak, Barun, Amura, Kuruca
şile ve Cide ) ilkelclcıinı azimet 
ve avdet edecektir. 

Müracaat : Emlnönll lzmtr aolcalı: 
No. il Ahmet Y alcta vapurlan lda· 
resL Tel. lst 1399. 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Bartın sür'at Postası 
Birinci ve lldncl sınıf k·ı

maralarile güverte yolculan için 

mahfuz mahalleri havi 12 mil 
sür'ata malik 

HiLAL 
Pazartesi vapuru 28 

tcşrinievel 

günü akşamı Sirkeci nbnınından 
hareketle Eregll, Zonguldak, Ba

ron, Amura, Kurucaşile, Cide 
iskelelerine azimet ve ıvdet 

edecektir. Yük ve lyocu için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 

ııcente~lne mllracaat. Telefon: 
lııranbul 3105 

:\A1\I \'.\.!'URLARI 

lzmir postası 
Seri, llllı:s ve muntııt:am olan 

ADNAN T;~~~~.ı 
28 inci PAZARTESİ 

r;ıınıı Hl da Galata nhnmından hare
kcılı ( lzııılrı) ve Çarşamba gUnU 
lzmirdea lstınbula hareket eder. 

Galata Gümrük karfııında Sire 
F'ranıoz hanında 1 i numarada Umu
mi acantalığına müracaat Tdefoıı 
Beyoğlu: 1041 

Ayrıca : 
20,000 
i5,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 ,, Bir 
ikraıniveler 
111ük\tat 

Yüksek ınü~en~is ınekf e~i ınu~ayaat toıııisf oounoan 
Yüksk mühendis mektebi talebesi için nüınunoııi veçhile yerli 

mamulatından olmak üzre tahminen 260 metre paltolulı: ve 634 
metre elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. 

Teşrinisaninin 13 üncü Çarşamba günü saat 13,30 da munaka 
sası yapılacaktır. Taliplerin şeraitini anlamak üzre mllrR caatları 
iF'l olunur. 

isianbul limanı sahil sıbbıJe serfebabelinuen 
İki adet motör imal ettirilecektir. Bunların imali kapalı zarf 

usulile münakasaya vazedilmiştir. 
Taliplerin motörbota ait şartname ve krokiyi; teminatı kat'iye 

ve mııvakkata mektuplarını almak üzre her gün Oalatıda Kara· 
Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz levaznn rre.r ~ ':.ı,una 
müracaatları ve münakasa kanunu mucibince ·~ şartnamede mu 
harrer olduğu veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını mu 
nakasa günü o'arak tespit edilen 14 Teşrinisani 929 tarihin! 
müsadif perşembe günü saat on dörtten evel makbuz mukabilin 
de merkezde müteşekkil ihale komisyonuna tevdi eylemeleri ili\rı 
olunur. 

Ankara ~u i~leri ınü~ürlülün~en: 
1 - (58154) lira (26) kunış bedeli keşfi olan Ahiınesut Şi

mal kanalı ve imalatı smaiye ameliyatı inşası 14/10/929 tarihin 
den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Müteahhit evel emirde ( 4362) lira teminat akçesini veya 
hükfi.met bankasile sermavesi milli olan bankalardan birinin ke· 
falet mekrubunu iraeye mecburdur. 

3 - Müteahhit bu gibi işler yapıldığmı daireyi temin edecek 
fenni vesaiki ibraz edecektir . 

4 - İhale 3/11/929 tarihine müsadif pazar günü saat 16 da 
Ankarada makamı viUyet mektupçuluk odasında icra edileceğin 
den proje ve evrakı keşflyeyi görmek isteyenlerin Nafia su işleri 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Devlet ~emir yollan •ı llınınlın uıııuını i~ıresln~cn: 
1000 ton çimento kapalı zarfla miinabıuıya konmuıtur. Mll

nakasa l 0-12-929 salı günü saat 16 da Ankarada Devleta Demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ınektuplarmı ~ muvalf. 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umumi mlldlir
llik kalemine venneleri llzımdır. 

Talipler münakasa §artanmeıerini 1,5 Ura mukabilinde Anka· 
rada, Malzeme daireainden, Istanbulda Haydarpaşa mafazasm
dan tedarik edebilirler. 

Evkaf Umum Müdllrlüiünclenı 
Evkaf matbaaııı için lüzumu olan ldğrt kıptiı .sarf uıulile mil 

nakasaya vaz~ım:k Teş~evel~ otuzuncu Çarşamba günü 
saat on .. beşte ıhal~sı icra edil~efin.den talip olanlarm şeraiti an 
lamak uzre her gun levazım ıdaresıne ve ihale gilnllde idare eıı 
cüınenine müracaatları. 

.. 

1 - e e)'lllrıncı&n ltl.,.,.9" •Uttefl ll.-1""9 c.amanı 

ve rteıtwU nltm&a -~ .. nda eetımaı -ott•rı ,ve 
--- ............ , ..... _. ......... ••dal ouln ---

• 
FOSFATIN 

FALIER 
N.)leslnae temfn ecınır,. ,.oafatln Faller 
yavruların yOzıertna tazelik "'• oenbelİk. 
adalAta kuvvet verir . v• onıan sılrbl!a.. 
k ılar'I' 

Valnıa blf" l'oe-.,n ._,..,,. , 

o da FOSF A TlN F ALIE!l dir. 
( Al&m•tl farika l 

----

Oksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
--- ... ~ ALı L GILlZ Kl 'i\IAŞ TtCARETHANES~ tır. 

. ıJ BR OD MAHTUMLARJ ~ -Li-ıele-r M-üba-y-aat-komı-.ı-yon-un-danı 
~ ~ Selçuk kır san'atlar mektebinde her-

NORJKE LEV ANT LINIE 
Norveç bandıralı " E U R O S • m:'-''-''-"""'.,....""",.,,._ 

vapuru iO tC4rinievelde lımanımıza t Leylf ve 

Al 
nehari~ 

-~ ~ lsrnnbııl Sultan flam~m No. 52 ~ mucibi keti! yapılacak olan inpat 

1 ~;.tevsİ111Jik son moda ku111aşfar geldi. ~ l°./11/929 tarihine mUaa'.11~ Puar 
~ ltıt~ şhur \foııranyık fabrikasının Paltolulc, koverkot trençkot su geç- gunU ıaat on altıda ihaleaı ıera ln!m-
fı eı~ Pardo<uluk ımoklnlik h 1. l k k 1 k b ~ mak Uııre kapalı sarf uıuliyle mllna-
~ ... ., d • ve a ıs ı otç umaş an re ı et kabul ~ k k u1m T 
~ erece<lndc toptan ve perskende Htıf . ~ .asaya on uıtur. aliplertn ıeral 
~A~&Ziifıf@'~~A :.:a~=~ Uııre komiıyonwnua .,._ 

Piyuada saulan saaılor meyanınd• 
O büyük mllkAfat hzıınmtf olan ye· 
gtaı saattır. 

Umıımt aaentalan: llwıbulda 
C&rf•J'l kebirde 

N. ((. ClttVll'..CIY AN ve mahtuma 

~elocek ve hamuluinL ihraçtan SORra 
Burgu, Varna, Köstencc ve Tuna 
liınanianna gldıcıktlr" TıfsllAt içla 
O.latada Mumbanıde eski Loyd 
Hanında T HE O R E P P it N vapur 
acantalığı.u müracaat Telefon: Bey
otlu 21174 

ises· ~-
l 

t -~ 
Talebe kaydın& devam olunmaktadır. Her gün müracaat ~~ 

Şeh•adabntınde polla merkezi arkasında. ~) 
Telefon lst. 2534 ~ 

Tam devrelidlr. BUtUn aındları mevcuttur. 



BiN SÖZ 
BİR RESlM 

P AZAR'fE:-'İ 
28T.EVEL1929 

A-İL-ı "J 
Efıraıı ord ı,,., ıınun~c nııı,. •fıtani1tanın muzaffer orduları· 

ııın kumandanı Ccneral 
Nadir Han Efganlstana alt mubtelll intibalar. 1 Ceneral Nadir haıı Ef&anlı vo Avrupalı grup ırasında. Zaferiııdea oolayı tebrik edilirken. 2 l{lbilin umumi manzarası. 

3 Çav kenarında Klbllla en itl•ll bir caddesi. 4 Nadir ban ordu!una mağl~p olan Hablbullah, Bahasakl ve kendi adamlan • 

olan H•l·ibullalıın k rıieşi 
lfamldııl•ııh 

Oktruva verııfılaln tatbiki lıaseblle bu buıuıta icap eden yerlere müracaat etmek Dnı dün bir 
içtima aktedea 1&aayl birliği hey'etl idaresi 

Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilAnı 
lzayede muhammen ikraz Merhunatın clnı ve ne\! "'' y • lk>rçlunun 
dl lira kıym<ti No. ve müştemllAıı lıml 

15 7093 Kumkapıda Tavaş Silleymanağa mahallesinde Ör 
dekbakkal ve İcadiye sokağında eski 33, 33 mil
kerrer 3~,35 mükerrer ve yeni 43, 45, 39, 41 numa 
ralı yüz }irmi arşın arsa üzerinde kagir iki katta 
dört oda, bir sofa bir mutfak ön ve arka tarafların 
da iki dükkanı ve yetmiş arşın üzerinde iki dükka 
nı ha~; muhtacı tamir bir hanenin tamamı Mah-
mut Aziz 13. 

ı5 8331 Fcthiyede Kiıtipmaslahattin Tatlıkuyu sokağında 
cslti 6, 6 milkerrer ve yeni 4, 6 numaralı yüz alt-
mış beş ar,ın arsa üzerinde kagir üçer buçuk kat
ta biri üçoda biri ufak olmak üzre üç sofa, bir mut 
fak en üstti daraça diğeri beş oda, üç sofa bir mut
fak ve en üstü daraçayı ve yliz seksen beş arşın 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı. Ömer Ağa 

4 10311 ÜsJ,tidarda Bulgurluda Alemdağı caddesinde 46-
1,46-2,46· 3 numaralı seksen arsın arsada üzerinde 
iki katta üı; odayı ve dört yüz ~tuz arşın üzerinde 
kagir iki ahır ile bir odayı havi bir fırının tama-
mı İsmail Ağa 

1 13308 B.eykoz~a Yalıköyünde eski Ekmekçi bayın ve ye 
nı Rahrıye sokağında eski 31 ve yeni 37 numaralı 
yetmi~ beş arşın arsa üzerinde ahşap önden bir bu 
çuk katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, ve kırk beş 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Nuriye H. 

5 162(ltl Kartalda Kasaba Karyesinde Üsküdar caddesinde 
yeni 82-36,41-5 numaralı ytiz kırk iki arşın arsa 
üzerinde kagir iki kattan ibaret iki dükkanın ta-
mamı. Htisnil Ef. 

O 17 S82 Çarşıyıkebirde Yağlıkçılar caddesinde eski 127 ve 
y~ni 95 numaralı on beş arşın arsa üzerinde kagir 
bır kattan iharet bir dükkanın nısıf hissesi. Meh
met Tevfik B. 

() 17738 Sultanselimde Mismarştçcıattin mahallesinde Mis 
marcı sokağında eski 8 nfilkerrer ve yeni 1 7 numa 
ralı altmış arşın arsa üzerinde yanın bodrum katı 
~agir diğerleri a~şap olmak üzre iki buçuk kattan 
ılıaret beş oda, bır sandık odası, bir sofa, bir mut
fak ve ~eksen arşın bah~eyı havi bir hanenin tama 
mı. SUleyman Sudi ve 1 nail Hakkı Beylerle 
Zehra Gtizin, Fatma Müzeyyen Hanımlar j 

· 17908 Ahırkapıda Akbıyık mahallesir!'.le Arabacıla~ kı 
1a~ı caddesinde eski 3 1'1Ükerrer ve yef'.i 19 nuır 

biri yemek odası olmak üzre beş oda, iki sofa, bir 
mutfak diğeri elli arşın üzerinde ahşap bir buçuk 
katta biri ufak olmak üzre üç oda, bir sofa, bir 
mutfağı havi iki hanenin tamamı. Mustafa Ef. ve 
Niyaz H. 

120 18628 Ramide Cuma mahallesinde Eyip caddesinde eski 
6 mükerrer ve yeni 4 numaralı altmış arşın üzerin 
de ahşap iki katta biri sandık odası olmak üzre 
dört oda, bir sofa, bir mutfak ve yüz dört arşııı 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Emine H. 

625 18355 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski ve ye
ni Misk sokağında eski 2 mükerrer ve yeni I 
36 numaralı büyük kısmı yiiz on arşın arsa üze
nnde ahsap ikı buçuk katta yedi oda, bir sofa, ik' 
mutfak diğer kısmı keza yüz on arşın üzerinde a• 
sap bir buçuk katta iki oda, bir sofa, bir mutfa 
ve müstı:rek kuyu ve yüz yirmi arşın bahçeyi ha\ 
iki biilüklü bir hanenin tamamı. Nezihe, Müni
re Lutfive Hanımlarla Mustafa Kemal ve İbra-
hi~ Necati ve Mehmet Saffet Beyler 
Uunkapanında Haraççıkara Mehmet bey mahalle 
Unkapanmda Haraççı kara Mehmet bey mahalle
sinde Unkapanı caddesinde eski 2 ve yeni 1 numa 

1510 18581 
510 18581 

ralı yetmiş dört arşın arsa üzerinde kagir iki kat
tan ibaret arkasında bir mutfak ve üzerinde bir u
fak odayı havi bir dükkanın tamamı. AyşeFaikaH. 

Yukarıda cins ve ııevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hi
zalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 4 Teşrini
sani 929 tanhine müsadif pazartesi günü saat on buçuktan itiba 
ren müza7edey:! mübaşeret olunarak saat on beşte kat'i kararı
nın çekilmesi mukarrer olduğundan talip olanların mezkilr gün 
de saat on beşe kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve 
saat on be!!ten sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilemi
yeceği ve mezkur emlake evelce talip olanların kat'i karar esna
sında haz;r bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediği takdir
de evelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları lüzu 
mu ilan olunur. 

DEVLET i\.IATBAASI 
YENi ÇIKAN 

Tevfikve Malik BeJlerin 
Y~~\I JEOLOJi 

I..ıse sınıf il 

175 Kuru' 

NEŞRİYATINDAN 
KiTAPLAR 

ili Hikmet BeJİD 
CEBlR 

YAKINDA ÇIKACAK 

Ll~e sınıf ı 

160 Kuru' 
KiTAPLAR 

Hzik Kema' Z11m l\ey J Çocuk Rubu ' lbrahim •\Hettin llev 
Kımya ( • 'ak ıım Bey ) llidaktika ( Hrnp Ahmet lley ) 
\lannk la an Ali L>ey Türkive (';ıjtrafya ı ( .faik Sabri !ley 

Mllracaat Mahalli : 

•, b:ri vllz on dört arşın arsa uzerindc b;·r buc-u • 
ıgi. diğeo alışap olmak u~rc iki buçuk katta t;:;E~i&'ii~E 

.\.TBAASI SATIŞ Y.bRi 
,..,,,...,,.-~,,....,.. 

• ; - • ' • • _,.. ~'f,; -~-U- •: 

A nkıırAıla CUmhurlyet bayramı mUnasebetlle yapılacak otan muazzam tezahürata iftiralı: etıııck 
- · dün Ankaraya hareket eden lzcllorlmlz Haydarpafl istasyonunda 

'f ebessüm etmek 
teshir etmektir 

::;ehhar tebe!«ıimü; ter
cih ettijtim BIOKS diş 
macunu 'ayc>inde mu· 
ha faza edebiliyorum. 

BIOKS bütün dünya
da oksijen sayesinde 
istihzar olunmuş yegane 
macundur. 

BIOKS dişleri beyazliı
tır, diş etlerini kuvvetlen
dirir ve atıza güzel bir 
rayiha verir. 

Mabk mel Asliye 
Birinci Ticaret Dairesinden: 

Mahkemece ili\nı 1flasına ka
rar verilmiş olan Mahmııtpa,ado 
Çorapçı Hanı lttlHlinde 201 nu· 
maralı ma~azada manifatura 
ticaretiyle mııştagll Nahmiyas 
ve ~llrekası şirketi hakkındnkl 
lfii\s kararının ref'lne 19-to-!129 
tarihinde karar verilmiş olduğu 
illln olunur 

1 re~ 
tatya vellahtı Prenı Omberto ceçen &Un Belçlkaya gld• d•· 

Belçika kralının yegane kızı Prenses Marle joee ile nlfaoıao ııır 
Veliaht orada bir de sul kasta maruz kaldı ise de kendltıln• ut· 
gey otmamıytır. Prens ile Prenses'ln resimlerini dere ediyor--..-

•• Ut ı ut ı u ı • t t t ı ı ı ı u • • •ı Faılh sulh icra dairesinden: 01 

f 
TİYATROLAR Ümü GUlsUn hanımın Mehil'., "• ıır•ı ve Nuri efendiye senevi ilç y.... d• 

SiNEMALAR icar etmle olduğu Fatih c1varıI1 0 • 

U U 
111111

" 11111111111111 GUI camll mahallesinde ;\>lekt•P. ~ıl 

şamlan için litılarda 
pılmışıır. 

Tepebaşı ıl- kaj!ında klln No. 1 !urunun ıabltl'ası 
yaıroıunda ··rac 
Salı günü ak· !Uzumu baklanda icraya oıu sıt' 
famı saat 21,30 edilerek yazılan ihbarnameye pıu Jıul• 
da yalnız mu· cir !urunu terk ile bir semıl oı•Çrıl· 
alllmlerle ıale- gittiği mübaşir tarafından şerh :•arsı 
belere. miş ve llAnen tebli~at icrasını 

1 
•Y 

Kokotlar verilmiş olmağla mü,te'cirln b 
1ı11e· 

mektebi zarfında mecuru blrriza ıahliy• et e·.ı 
3 perde 1. edJleC ~· 

dljtl taktirde usulen tah ıye bliı 
Cuma gilnlerl ı• n ıe malumu olmak üzere i ane matine saat 
15,30 da. Her olunur. ,__., 
cumartesi ık· ----------.. -.. -::::;?d 

t•nziıtı ya- !HJmımU~ LeyR·ıı-'lehAarı ~ij 
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