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Abone 
G~z~lemlz11~ çıkan 

A bor. e şartları: 
Til.rkiye Hariç 
4fXJ ku. 800 ku. 

ve ilan ücretleri 
yazıların hukuku mahfuzdur 

" lıan tarifesi: 

5 inci ,. • 
25 ku 
50 • - Ga"'eft· ve matbaaya ait husul/ar ıçın mildiriytlt' müracaat edilmelidir. = ~ lt1ıiddeti !feçen nushalar 10 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. 
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3 ay/lğı 
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12 • 1
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6 ın('ı ... ahijedı sanli"u 

4 üncü ,, • 
. 2 inci • • 

750 • /4'XJ • 
1400 • :U()() • 

8Q 
200 • 
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~~Yllelnıilel demagoji A k 
1 ~~0;rasini~. idare vasıtalarından n . ara 

'tin; cınagoııdir Halkın müzahe- .ı. 
y'n 'hıııeınnuniyetini temin etınck is/ ,·, rrı:21 devlet adamlan, denago-

dün öğleden sonra büyük Gaziye kavuştu 
·lay h_vaffakiyet için, kullanılması\ lf-'!1!~!1!1•!Jlll•~~'=~~~[l!lllllll!!!\!l!=~ · riy ır alet telakki ederler. Halkın 

'• q,v a devlet teşkilatındaki nufu>. 
'•t ~e~yle, siyasi terbiyesi ve hÜ· 

' 

ten~~ erıne dair vukuf ve alakası 
İr, •c ~- 0!ınaz._ Onun reyi kiymet

<:ıı h' ukurnetın teşekkülünde mü
l>ıııa". ~ınildir. Fakat hükilmet ci 

l:a~ 11 erine, siyasi programların 
l\lcrj ı:..e. h~yaJ hisselerine ait g5-
Yta İğf ~ıttı~, ve bundan ötürü ko. 

Po~tıı.,, a edılıncğc rnı..isaittir. İşte 
~ haı~•lar • dahili siyaset sahasın
'' da~ bu _vaziyet ve zihniyetin
h "1uvakk •stıfadeye çalışırlar. Acil 
l<f tdeıı at muvaffakiyetler isti 
~ llJcdct devlet adamları demagoji 

~ 1Stiııa1 c U'.'13rlar. Ancak demago 
~tadır. ~tıgı dal~ k~sen ahmak bı, 
'ıı l'lık 

0 
allun ıhtıraslarını uyan 

~ lliha~ctnunıa oynamak isteyenler 
ıı,,,_,g•dab Sukutu hayale uğrayan hal 
ı, •«i •k!ı ~~a çarpılırlar. İhtiraslar 
\ıııg'lir, ve lımden daha eve! hareke-! 
~Yala,, onların göz kamaştıran 
~ Yaraısabhte lıir zafer ve neşe ha
•aı.,, a •hr. 

"t t Zaına 
ı;,...'~rııtkt n. hakikatla hayali ay-
ıı,':"lara e 1 gt.;ıkmez. Aklı selim ih
t.g•ııı h· ga ebe çalar. Halk aldatıl
•Uk· ıssede B 

Yeni tarifenin tatbiki gününde gı1mr0k faaliyetinden bir manzara .. 

Dün tatbikata geçildi 
loır "1ııcı isr r. u uyanış ekserıya G 
haı~~~t~~sı~7.~~n;a~:.rar verecek ümrük tarifesinin tesirleri .. 
fr ~ ıııu ırkaJarın çarpıştığı ve 

,, •11•ği ııı •aheretıni temin için u- Luzumsuz yere fazla ithalat yapan tacirler ~ar •ıktınleketlerde bu nevi sar-
'% nıarda ~k görı..ilmektedir. Son •• ğ b } d } 
to·~"'tııa bu e_vlet. bu~ranı denilen zarar g-orme e aş a 1 ar h Politik Yuk hır nısbette dema
Jıa; otııag0t•ndan ileri gelmektedir. 
b,~•na llıiı 1 Yalınız dahili siyaset sa-
."'"a . nhasır k 1 . 
ltııe Cihan h . . a mamıştır. Bıl-
); ler Zarf arbını takip eden son 
tı,, '<t &ahas:nda bu ihtiras harici si
liy llıagojiyi n~ da sirayet etmiştir 
ııı; •tet •!tire 'Ynelmilel hayata c' 
~. •fkari uııı n sebeplerin en mühir 
~•h•ııııııiy uınıyenin gittikçe nuft 
llıin· efkati u% perda etmesidir. c 
biri •n başlıca ~n_ııyesi diplomasi al 
lıı,ııaolıııuşıur riınat noktalarında 
~.· 0 Isun, ka nu her ne suretle 0 

lca,~nın istihta;"nn_ıa~. yeni dipfo 
lurıı · F.ıkari cttığı en büyük ga 
><tisida, P•ik0~".'~ıniye denilen mcf 
ı.yd· Çabuk 

1 
)ısı hayli muğlak ser 

·~;r. Onun e~avvüıe müsait bi 
~de •rını okşaııı ·~•rini anlamak, ih 

Pirinç, basma ve amerikan bezinden istihlak resmi 
\alktıgından fiatlan düşmege başlamış, tacirler 

müşkül bir vaziyete düşmüştür 

~ir•t~ek oldu~ • düşündüklerini 
. ~ dıploıtıas. Ça llıaharete ve in 

rı tıııiııneıııı;ıc1 ı?e milıevakkiftir. 
~t llııyey· k ayat sahasında efkii· 
'lllh tdiJe:11 

1 
azanmak için müra

~.. de- Çareler propaganda ile 
•aı... "•ago .. 

••ıı.; ren b· ı 1 sidir. Propaganda, llllri:cm1ı1ı::ııs~ 
1eı,, nııan b~ çayenin istihsali için iiliıı• 
!<( •&oji8· ır ıcra vasıtasıdır Sulh 
Ci~e~ t~~ncak bu vasıtay~ istinat ısıanbul Başmüdürü Seyfettin Bey 
it~,~ harbi~~erıni yapmağa ~alışır. l~tisadi istı~la.~imU;in ~n '."~im 
~.'llı!ı hul'tik b~n sonra, çok ıztirap eserı olan yem gumruk tarıfesının ta 
tıra,1 hır •u!h 1 ~ beşeriyet kütlesi de- tbikine dun sabahtan itibaren baş-
l;ıtııi a. •rzu adar biç bir şeyi ih- landı. 
'"•~'bir iht' etmemiştir. Halkın en Sal.ihiyettar zevatın izahatına gö
~. a, nazar 'Yacına tekabul eden bu re, memleket iktisadiyatını koruma
lıii~~~ •erıııek 'Y•_t sa~~sında olsa bile ğı istihdaf eden bu tarifenin bir kı
~tı ta ~lt se hun.erını gösterenlerin sım tacirler tarafından maaJ'escf yan 
1

, ~efbıidir. tf~' · ile karşılanacak'. lış anlaşılması ve ithalat hususunda 
1 i h 1~Cttin al ı:_ı umumiye asrJ fi- lüzumsuz bir iştical gösterilmesi 
'•'ta ~kıııunu •ndıgı zamanda da ka- kendileri için çok zararlı olmuştur. 
ı>.ıiı· ""dar verecektir. Fakat 0 Bilhassa gümrük resminin artaca
~t dın~_en ;~~~un müzaheret ve sem- ğını zannederek fuzuli ithalat yapan 
~-Ve •gufllİdi: ade etmek te bir siya- piriı.ç, basma ve Amerikan bezi ta
•nıı~' llahas · Sonra, halk, hakikat· cirleri, tarifenin tatbiki üzerine bu 
~~t ne o k~~da Olup biten şeylerin mevaddın resimleri azaldığı için müş 
ı::'fq; 'ukutu ';; vakıf mıdır? uğra- kül bir vaziyette kalmışlardır. 
"lllduk''na at ayalin mesuliyetini Gümrük tarife müdürü İsmail 
~UIJ;,n lan Son fetınenin yolunu da Hakkı B. bir muharririmize demiştir 
'li lıte "1akta n;a demagoji silShını ki: 

olmamıştır.'' 

Tarifenin değişmesine rağmen gü 
mrükte ithalat işleri azalmamış, ve 
yalnız ecnebi buğday muvaridatı 
durmuştur. Bunun sebebi yeni tarife
de buğday resminin artmasıdır. Dün 
buğday fiati 10 para tereffü etmiştir. 
Mamafi un resmi hakkındaki mua
fiyet daha bir ay devam edeceği için 
ekmek fiatinin yükselmiyeceği temin 
cilihnektedir. İstihlak resmin ref'i 

Mabadi 2 in.:i sahifede) 

Son dakika 
Şayialar 

Maliye vekilinin g-ece 
yarısı gazetemize 

beyanatı ---Kanunun tatbiki 
tehir edilmemiştir 

Yeni gümrük kanununun tatbiki 
tehir edildiğine dair dün akşam geç 
vakıt bazı tacirler arasında bir takını 
fayialar çıkmış ve bu haberin sıhhatı 
hakkında gazetemizden malumat a
ranmıştır. Geç vakıt yaptığmıız tah
kikat bu şayiaların hiç bir esasa isti
nat etmediğini ve kanunun tatbiki 
tehir edilemiyeceğini göstermiştir. 

Gece yarısına doğru ayrıca Maliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Beye telefon
la müracaat ettik. Vekil Bey bu mu
racaatımızı a13ka ile karşılanmış ve 
şu beyanatta bulunmu-ıur: 

- Böyle bir şey varit değildir. Ka
nunun tatbikine başlanmıttır, tehir 

Olur i~ değil 

Sandal bedesteninde 
mühim bir sahtekarlık 

ıo lira yerine vezneden nasıl 
1596 lirayı almışlar? ---Dün Sandal bedesteninde çok ma

lıırane bir sahtekarlık ve dolandırı
cılık yapılmış isede pek az sonra iş 
anlaşılmış ve hadise kahramanı olan 
bir kadın yakalanmıştır. Vak'a şu
dur: 

Kadrköyünde Yeldeğirmeninde o
turan Ihsan hanım isminde bir ka
dınla hen~z adresleri tespit edilme
yen Vecdı, Fuat ve Ziya efendiler 
isminde 4 kişi dün sabah satmak üz 
re sandal bedesteni mücevher kısmı 
na bir yüzük götürmüşler. 

Muhamminler yüzüğe 10 lira kıy 
met takdir etmişler. Öğleden sonra 
yapılan müzayedede yüzük satılmış. 
Alel'usul vezneden satılan yüzüğün 
parası alınmak üzre bunların eline 
bir makbu2! verilmiş. Bunlar da mak 
buzu aldıktan sonra tahrif ederek 10 
lirayı 1596 lira yapmış ve parayı vez
neden almışlar. 

Lakin biraz sonra mesele anlaşıl
mış ve derhal zabıtaya haber verile
rek İhsan hanım tevkif edilmiştir. 
Diğerleri de aranmaktadır. 

Bir taraftan da tahkikata devam e 
dilmektedir. 

.:_:_ _______ _ 
Biz neyapacağız? 
Dün encümen toplalİdı ve 
son v~ziyeti gözden geçiı;di 

Ticaret odasındaki tütüncüler en
cümeni dün toplanmıştır. 

Bu içtimada Bulıt:;;;:~\-garistan tütünleri· 
nin vaziyeti hak
kında Sofya sefa. 
retinden gelen ra
por tetkik edil
miş ve rakipleri
mizi teşkil eden 
memleketlerin tü
tünlerine dair ye
niden tetkikat ya
pılması tekarrür 
etmiştir. 

Encümen reısı 
Nemlizade MitatB 
kısaca demiştir ki: 

-Tütüncüler en 
tümeninin, Alman MlTAT BEY 
yada Yunanlılar tarafından tütünle
rimiz aleyhinde yapılan propaganda 
ya mukabelede bulunması hakkında 
bir karar yoktur. 

Bu sene tütün mahsulümüz (40) 
milyon kilo kadardır. 

Yunanlıların propagandalarına 
rağmen ihracat hususunda çok iyi 
vaziyetteyiz. 

Yeni sene ihracatı teşrinievelde e 
hemmiyet kesbedecektir. 

Amerikalılar mutat mübayaata bu 
sene devam edecekleri gibi Alman
lar da mühim talipler meyanında
dır. İnhisar idaresinden (800,000) ki 
lo tütün almışlardır. 

Tütüncüler encümeninde alikadar 
lar tarafından kazanç vergileri hak
kında vukubulan bazı müracaatlar 
da tetkik edilmiş ve Hizım gelen ka
rarlar i~:_ olunmuştur." 

Mübadele 

O m~~_era! ANKARA SEVİNÇİÇİNDE 
Niha~ bey hik~- Biiyiik l{eisiıniz 
yesınde yenı 1 . h .. 

bir safha erıısa sız tc•za tı-

ratla l<arsılaııdı 1 
Nihat Beyin annesi ve 

hastane ba~hekiml 
ne diyor? 

Nihat beyin matmazel Viyoletle 
gönül macerası gün geçtikçe garip 
bir şekil almaktadır. Nihat beyin sev
gilisi matmazel Viyolet kendisini yaş 
lı olması hasebile sevemediği cihetle 
izdivaç teklifini reddettiğini ve Nihat 
beyin de bu cevaptan müteessiren 
mabut intihar mektubunu bırakarak 
ortadan tagayyüp ettiğini söylemiş
tir. Her halde bu karanlık macerada
ki esrarın anlaşılabilmesi, Nihat be
yin elyevm tahtı tedavide bulunduğu 
Bilecik hastanesinden çıkarak mese-

Bilecik hastanesi Başhekimi 
Dr. Remzi Beg 

leyi anlatmağa muvafakat etmesine 
vabestedir. Şurasını kaydedelim ki 
Nihat B. Bilecik hastanesinde bulun
Juğunun keşfedildiğin?en haberdar 
değildir. 

Başhekimin izahatı 

' 

Gazi Hazretleri 
Ahimesut'ta köy
lülerle görüştüler 

ŞEHİR GECE BAŞTAN 
BAŞA T.ENVİR EDİLDİ 

Bir ihtiyar anne diyor ki : 
'· Sen giderken aglamışt:m. 
Bugün bak nasıl gülüynrum .• 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Gazi Hazretleri bugün öğle vak 
tı §ehrimizi te§rif buyurmu,Iar· 
dır. 

Büyük Gazinin avdet edecek 
!erini duyan Ankara daha evel
ki akşamdan itibaren donanİnıı 
ve bu sabah ta erkenden binler· 
ce insan istasyona akmağa bat· 
lamıştı. hep son vagondan inecek bı..iyük in-

Gazi Hazretlerinin istikbali "Ahi· sanı bekleyordu. 
mesut" tan başladı. Ahi mesut'lular Gazi Hz. seri bir hareketle indiler 
evelki gece uyumamışlar ve bu sa- mültefit ve mütebessim kendisinJ• 
hah gün doğarken istasyona inmit- karşılayanların ellerini sıktılar, selam 
!erdi. turan askerin hatırını oordular. 
Tren Ahimesut'ta görününce istas- iSTASYONDAN ÇIKARKEN 
y ,nda bir kaynaşma oldu. Kadın er- Gazi Hz. istasyondan çikarken izçi 
kek, çoluk çocuk bütün köy halkı takımının çaldığı selam borusu iki ta
bir hizada treni bekliyorlardı. Tren raftan çınlayan alkışlar arasında kay-
durdu. bolu verdi. 
AHİMESUT'TA KÖYLÜLER Büyük Gazi halkı sel.imladiktan 

ARASINDA sonra otomobiline bindiler ve Dabili-
Bilecik memleket hastanesi serta- Büyük Gazi Abimesat'luların can ye vekili Şükrü Kaya beyle birlikte 

ıibi Remzi B. bu macera hakkında d ah yollara dökülen halkın tezahuratı a-an tez üratı arasında onlarla f.Ö-
.,ütemrnin malilmat almak için ken- rüştü. rasında Çankayaya gittiler. 

disine vuku bulan müracaatımıza ay- Bir ihtiyar anne diyordu ki: öCLEDEN SONRA 
nen şu cevabı vermştir: _ Sen giderken ağlamıştım. Bu Gazi Hz. öğleden sonra meclis ö-

- cNihat bey hakkında elyevm ev gün bak nasıl gülüyoruz." mUndeki inşaatı bizzat teftiş etmişler 
velce verilen malUınata ilave edilecek K .. ı··ı G · d ve bazi malu"mat •o-. ı.:•lardrr. oy u er, azıye emet demet si- • "" < 
bir şey yoktur. Tedavisi henüz hitaı:ı çek ve büyük bir aUika ve rehberli- GECE TENVIRA T 
bulmadığından hastanede bulunmak- ğine borçlu oldukları feyzü bereke- Gece şehir baştanbaşa tenvir edil-
tadır. Vaziyetinden ailesini haberdar tin bir şükran hatırası olarak başak miş~ir. Bilhassa İş Bankası bınası 
ettiğ~ daha k~n~sine sörlem;dim. tan yapılmış bir hediye verdiler. Zarıf aınpullarla mükemmel bir su
Sebebı de pederı Nihat b~yın elan bu- Gazi Hz. bir müddet sonra sevinç re:t~ tezyin edilmişti. Hakimiyeti 
rada bulunup bulunmadıgı?' _telgrafla içinde çırpınanların yanından ayrı- Millıye maydanındaki Zafer Abidesi 
~ormuştu. Bundan k:n~ısın~ . almak ldılar. Tren, onu selamlamak için da- de kuvvetli projektörlerle tenvir edil-
uzre buraya gelmesı ıhtımalını naza- ha .. k k h 1 b ki 1 miştir. 
rı itibare almış olmamdır.Mumaileyh k ytu dse eyacan a e eyen ere 21 PARE TOP 
b d bl d • d kt" oşuru. 

ura a ~un u~u mey a_na çı ıgı- ANKARA iSTASYONUNDA . ANKARA, 1 (A. A.) - Trenin 
nı anladıgı takdırde herçı badabat. İ . . . muvasalatını müteakip 21 pare to 
hastaneden rıkarak evvelce arz etti- stasyon ıçınde vekiller, mebuslar, daht dilm' . p 

' kuma d 1 b.. ..k 1 en e ıştır 
ğim halile bu soğuk ve rutubetli ha- . n an ar, .. uyu. '?em':'r ar, şe-ı ARIFIYEDE 
valarda seyabata devan etmesi ve hır. h_alkının mumes~ıllerı sefırler yer- ADAPAZARI İ 
binnetice daha mühİr.1 bir hastalıg" a lerını almışlardı. Bır tabur asker 'e- , \ k ' 1. A. A. - stanbul-

• ıa· ı'rı' b ki d İ t d 1 ·•an • n araya avdet buyurmakta o-maruz kalması ihtimalidir. Bu sebep- m • n e eyor u s asyonun •· lan R i i Ü h . . . . 
le neticeye intizaren malilmat ve re- şında mektepliler, izciler ve binlerce it e s c m ur hazr_etlerı Arifıye _ıs· 

· t ı B' b k asyonuna muvasaletınde trenden ın-
mediğim için vaziyetinin anlaşıldığı- ınsan op anmıştı. ır ta ur ~s er 1 • 1 k d'l . . . . 
na vakıf oldug· u takdirde fikrinin ne- de istasyondan itibaren sıralanmıştı.! mklış be~ e~ddı erıhnı ıbsihtıkbale ~ıkan hal 

• T O l 1 . a ır mu et as al etmış ve ma-
den ibaret olduğu yani sey~a.ta d_e- :>AA N K BUÇUK 1 halli ôhtiyaçlara dair istizahta buluna 
vam ve y~ .ıs.tanbul~ avdet fıkirl;rın- S~at on. iki buçük oldu. Uzaktan rak halkın çoşkun tezahuratı araaın-
den hangısın~ galip bulundugunu trenın sesı duyuldu. Gözler hep sağa da aeyahatlerine devam buyurmuşlar 
anlamak kabil olamamıştır. döndü. Tren yaklaşıyordu. Gözler drr. 

Nihat B.in annesi diyor ki 
Nihat B.in annesi Refika H. da 

dün kendisile görüşen bir mubarriri
mize şu izahatı vermiştir: 

;_di t Son •aııı ınahzur vardır? - Evelce 13 kuruş olan pirinç 
~1;,'8lıhaı et anlarda sulh ve tah- resmi, 928 tarihli istihHik vergisinin 
d ld, ~ve haı;afında yapılan müna- ılğası dolayisile 3 kuruşa, Amerikan 
"'· ll Yle hıra ~a~rruzlar, hakikatı bezi 24 kuruştan 20 kuruşa, basma 
~ •d u flleseı ~u.lahazanın mahsulü 34 kuruştan 28 kuruşa inmiştir. 

• Ccek bi e •tın her kesi mem- Devletlerle aktedilen ticari itilaf 
t 'rfl1· r surett h d 1 1 • ·ı dil , he ıyeceğ' e pratik bir ne- ve mua e e er e resmı tenzı e en 

edilemez ve edilmemittir. R - ·---d-,-, 
Yalnız bu tarife tatbik edilirken ti- Omisyon Un gene 

- Ahbaplarımızdan kondüktor Hü 
seyin ef. İzmitte, Derbentte Nihat 
ile görüşmüş ve cBen birisile 15,000 
liraya Mersine kadar yaya gitmek İ· 
çin bahsa tutuştunı. Oraya kadar gi
deceğim.> demis. iki gün sonra oğlu
mun Bilecik hastanesinde olduğunu 
oğrendik. Nihat için polise müracaat 
edilmiş değildir. Nihade dayısı Hak
kı B. bir mektup yazarak demiş ki: 
cPederiniz bu uygunsuz hareketiniz
den pek üzülüyor. Pederiniz b':' hare
ketinizden sizi müabaza etmıyecek. 
İyileşir iyileşmez derhal Istanbula 
dönünüz>. 

,'<ıdcn r devlet 1 ~şıkar olmakla bera maddelerin vaziyeti yeni tarifenin 
'd 'tıııa~•ha •ulh •oz ve teklifle diğe- tatbiki üzerine değişmemiş olduğu i
tıq'n ht tadır. 0 aşıkı göriinmeğe çin bunlara zam yoktur. Bunlar ara
ı,t va,dl'neııııiıe~ ~~nedenberi devam sında yünlü ve ipekli kumaşlarla 
~t< faaı:'· llu, son ır .. demagoji siste- mani faturaların bir kısmı da bulun
ı,~~ ·1}•t nok gunlerde en yük- maktadır. Ticaret odası Devletlerle 
~n:"' Şıktan t~~·~a. vasıl olmuştur. münasebatımızı nazarı dikkate ala
~~. ~Jt!~iştir. ~nın, .. tahakkuku rak vaktile alakadarları tenvir et
ı;..tıı;l1c • Ut ıfJas a muşpet bir ne- seydi bugün bir kıs1m tüccar beyhu
>~~i lı~~teıtıiy;n lldulanık suda av- de ve zararlı ithalat yüzünden acık-

tu, ~ın arzu _evletler için bi- lı bir vaziyete düşmezlerdi. Yeni ta-
edıldiğine şüphe rifenin tatbikatında his bir müşkilat 
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~~('•eiQı ı . aşa Hz. 
~ a 'tanı. •ıtıet p 
l.."·~o·ı ula in . •t• Hazretleri 
~•ın~d undaki~ ve Öğle Yemeği
'~ v •kir Y•ınitıi ~lah Efendi ıo
'ııj•k.nıa' Satraç ~. 
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caret muahedenamelerile tespit e- . f l d 
dilecek ve edilmiş bazi maddeler var- op an 1 
dır, ki bu maddeler üzerinden alına- İ.çtlma gur" u"ltülü oldu, 
cak resim, ticaret muahedelerinde 
tespit edilmiş ve edilecek olan netice yok .. 
[Articles consolides konsolide ar-
tikliler] bazı maddelerdir. 

Binaenaleyh bu maddelerden alı
nacak resim yeni tarifedeki değil 
muabedede tespit edilen resimlerdir 
ve bu mütekabiliyet esasına müste
nittir." 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dün M. Holstad'ın riyaseti altında 
toplanmış ve gayri mübadilkre ait 
emlakin iadesi etrafında müzakerata 
devam edilmiştir. Dünkü içtima gene 
gürültülü olmuş, hararetli münaka'I" 

_____ lar cereyan etmiştir. Yunan murah-
haaları iade edildiğini iddia ettikleri 
emlakin bir listesini henüz komisyo
na vermemişlerdir. Dün bütün müna 
kaşalar bu mesele etrafında cereyan 
etmiş ve M. Rivasın riyasetindeki i
kinci büroda serdedilen noktai naza
rlar heyeti umumiyeye arzedilmiştir. 
Bu noktalar bilahere heyeti umumi
yede bir karara raptedilecektir. Bun 
dan sonra geçen eylülde verilen bita
rafların muhtırası okunmuş, bununda 
müzakeresi diğer içtimalara bırakıl
mıştır. 

Kendisine yol masrafı olarak eve) 
ki gün 15 lira bugün de çama~ırlan
nı da gönderdik. Pata babası Nihadın 
Viyoletle evlenmesine '?u~ de~il
dir. Şunu da ilave edeyım. ki Nıhat 
gittiği yerlerden seyyah dıye. imza
lar toplayormuş,..•·:....----

Yalova'da Gazi Hz. için yapılan banyo dairesi .. 

Fırka bürosu Ankara'ya 
nakledildi 

Gazi'nin yeni eseri : Yalova .. 
Gazi Hazretlerinin Ankarayı teş

rifleri üzerine Cumhuriyet Halk fır
kası katibi umumilik bürosu da dün 
Ankaraya nakledilmiştir. 
111rırı1111111111 ur ı ıı 11111111111111nın111 ın 

Sadullah Beyin 
l)eyaııatı 

;Mektepliler Dünkü içtima hararetli olmuşsa 
da bir neticeye varılmadığından bu
gün öğleden sonra tekrar toplanıla-

caktır. müsabakası 
REiSLERiN iÇTiMAI 

1 Umumi içtimadan sonra dün ak- 21 · · hafta 
şam bita.-af reis ile Türk ve Yunan tnCI 
o:ıurahhasları arasında h~susi bir iç: 3 'J'eşrinic\\'Cl per .. c:mbe günü 
tı~~ ~apı.~mı_ş, gene emlak meselesı : mektepliler müsabakasını ı son 
goruşulmuştur. ; l'linüdür. 

TA yy ARE BUJ.UNDU ~ - Haftamn en mühim haberi 

Y alova'nın imarında 
düstur şudur: 

1 "Mükemmel kon/ur, 
- mükemmel gıda, 

şifai ve sıhhi banyo 
ve bol eğlence .. ,, Saılııı/ah Bey 

•ıı~ otn: ·" \ .ı:unc,ı Uun yirmi kişilik bir tıp fa/ebe grubu İlalya'ya gill 
fl.t .~mimiz bu seyalıatuı ilk i111ibaıdır. 

MOSKOVA, ı. A. A. - Fransız §hangisidir, niçin? -
ryarecileri Coste~ ile Bellonte, N '> ~ Bu sualin cevahını aradaki :i 

• osibirski üzerindP.n uçmu~lar ve Yır ~ günlerde gazetemizde arayını1.. 2 
koutsk a doğru yola koyı.lmu~lardır, =ruı ıııııuuıuıuınuuıııuııı111ıuııı1111 

Gazi Hz. nin teşyilerinde bulun
mak ve "Ya1ova" hakkında verile
cek evamir ve talimatı tebellüğ et
mek için, Seyrisefain müdiri umu-

mısi Sadullah B. in şehrimize geldi
ğini yazmı,tık. Yalovadaki imar ve 
inşa faaliyeti ve mutasavver proje-

/Mabadı 2 nci sahifedPI 
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Lisan işaretlerinde kıymet "---------,"----------.-~J • dün ınıza edildi . 

l,isan işaretinin maylyeti - Kıymet ile mana - Kıymet 
lıe.- ferde göre bir değildir - Kıymet mukayese 

ile taayyün eder - Lisandan lisana kıymet deyi• 
fir - İşaretlerin haricinde fikirler yoktur. 

Fransada 

Haber yok! 
Gostes'in tayyaresi 

nerelerde? 

Lisanın bir işaretler sistemi ve bu fiilleri, ancak biribirlcriylc karşılaşa
itibarla içtimai-ruhi mahiyette bir rak, kıymetlerini izhar ederler. Anne
müessese olduğunu görmüştük. Lisan sinden bir çok defa cşunu yap sonra 
işaretlerinin, yani sözlerin dimağlar- sana danlının> sözünü işitmiş olan 
da ses ile mananın birleşmesinden bir çocuk-gücenmeyi ve kırılmayı 
husule geldiğini de anlamıtbk. Sesi henüz anlamamış ise- darılınayı da PARİS, 30 .A. A. - Tayyareci 
manadan, manayı sesten ayıracak o- tam kıymetiyle anlamış değildir. O- Costes den hiç bir haber yoktur. Ha
Jursak lisani hadise kalmaz. nun zihninde darılmanın mefhumuna va işleri na.zttı, bu hususta malfunat 

Düşünce - kelimesiz - laıhotik bir gücenmenin ve kırılmanın da mcfhu- elde edebilmek için Rus telsiz ista
bulut halindedir. Lafızlar da - mana- mu kanıır. Gücenmenin ve kırılma- syonları ile temasa girmesi için Ey
sız - ayniyle §Ckilsiz bir ıes cevherin- nıo derece derece darılmadan daha fel kulesi telsiz mcvk:iinc emir ver· 
den ibaret kalır. kuvvetli daha sürekli fakat daha az miştir. 

Düşünceyi muayyen fikirlere a- gösterişli infial hisleri olduğunu an- PARİS, 1. A. A. - Tayyareci Cos 
yıran kelimelerdir. Kelimelerin bari- ladıktan sonradır ki, çocuğun da zih- tes m Novosibirsk üzerinden uçmuş 
cinde ve onlardan evci hudutlanmış, ~inde darılma tam kıyınetiyle--diğer olduğuna dair olarak Moskovadan 
çerçivelenmiş fikirler yoktur. Fikir ıki rakıbiylc yan yana-yerleşir. gelen 30 EylOI tarihli telgraf hakkın 
zihinde kelimenin çerçivcsiyle muay- Yeni fransızca ve ya diğer bir et- da farziyatta bulunan Paris gazete· 
yen olur. Lisani hadisenin bu iki yü- nebi lisan öyrenen bir adam, ilk aylaı' leri, ya bu telgrafın gcçikmiı ve ya
zü arasında en sıkı münasebet vardır. da bir çok kelimeyi geniş kıymetlerle but Costes in Novosibirsk den eve! 
Bu s!kı münasebet sarsıldığı gibi el- kullanır. Mesela se facher filini tabii karaya inerek müteakiben şarka ba
de manası müphem bir lafız ve zi- olarak hem Darılmak, hem gücenmek, reket etmiı olduğu mütaleasmı ser
hinde yine müphem bir diişunce ka- hem de kırılmak kıymetleriyle sarf detmektedir. 
lır. etmekten başka bir ifade yolu bula- MALI VAZIYET .• 

Filosollar ve lisaniyatçılar ittifak maz. Öyle bir nataınan ifade siste- PARİS, 30. "'· A. _ Fira edilmiş 
ile klbul ediliyor ki işaretlerin yardı- minde bir sıfat, mesela boneyi sıfatı, emlak komitesi, saat 15 - 30 da ta
mı olmasaydı iki fikri biribirinden va nefiş hoş, güzel, ferah, rahat, lezzetli mirat encümeninde toplanmıştır. Bul
zıh ve daimi olarak tefrik ctmeğc ve emsali sıfatların kıymetleriyle sarf gar heyeti murahhasaSJ, Bulgarista-
muktcdir olmazdık. olunacaktır. run iktisadt ve mali vaziyeti hakkın-

* * * -. * * da tcşrihatta bulunmuştur. 
Sözlerin mahiyetini bir kere daha Nisbeten az kelime bilen köylü- I 

a~·arl.ıktan sonra bir müddet durarak nün lehcesindeki sözlerin kıymeti bir ANCAK B R ŞARTLA 
bymetini de düşünelim. edibin ve ya alimin Iehcesindeki ke- PARİS, 30. A. A. - Mense umu-

Bir sozun· kıymeti düşünüldüğü limelerin kıymetinden başka olur. mi meclisinde bir nutuk söyliyen M. 
zaman en evel hatıra gelen şey temsil Henüz lehcesi tamamlanmamış çocu- Maginot, Fransanın neden dolayı 
ettigi fikir gclır. O halde sözıin kıy- ğu? lisanında da kelimelerin kıymet- borç~ar ~akkını:ıki i~il~fnarnelcri 
m-. ti manasından başka bir şey olma- lerı başkadır. Yalnız "havuz" un ne ta~dık etmış olduguna daıc ızahat vt"r 
mak icap eder. Fakat sözde ses wısu- olduğunu bilen bir çocuk denizin ke- mış, Young p!Snının Fransaya t~min 
ru ıle düşıince unsuru biribirinden narına ilk geldiği zaman ona da "ha- etmekte olduğu faidclerden bahset
ayrılmaz. Ses ve mana işareti terkip vuz'' ismini verir, ve ayırmak için miştir. Ren in tahliyesi meselesine 
ed :ı unsurlardır. Bu iki unsur biri- Kocaman bir havuz der. Zihinde h:t' nakli kelam eden mumaileyh, üçün
biri un daimi arkadaşıdır, söz vahidi vuz, göl, biri kindi, dere, koy, körfez, cü mm takanın vaktinden evci tahli
bunlardan vücuda gelir. Mana sözün deniz. . . vs. kelimeleri bulunmalı ki yesinin, Fransız askerlerinin çekil
kıymeti gibi görünür, fakat kıymetin her biri hakiki kıymetiyle takarrur mesindcn cvel Almanyanm Ynung 
mahiyeti büsbütün başkadır. etsin. plinmı kabul ve tatbik etmesine ba-

Ostünde beş lira yazılı bir kağıt Bunun gibi, 11ğır m muhtelif ne- ğlı olduğunu hatırlatmış ve demiştir 
;.ıara düşunelim. Bu beş lira nedir?- vilerini,eyi bilen bir çoban çocuğunun ki: 
O par.ınm kıymeti! Birden hatıra gt· zihninde inek ve öküz kelimelerinin "Tayin edilmiş müddet zarfmda 
ten cevap hudur. Hakikatta beş lira kıymeti bir şehirlinin bildiği inek ve Almanya bu şeraiti yerine getirecek 
o paranın isminden ibarettir. Kıyme- öküz kelimelerinin kıymetinden baş- olur ise tahliyeye hemen başlanıla
tı ancak başka bir şeyle, mesela şe- ka olur. Düve nin ve Tosun un ne cak. Aksi taktirde işgal devam cde
;<er!e mubadcle edildiği ve başka pa- olduğunu bilmeyen şehirlinin zihnin- cektir. F•ansız lataatırun Ren de bu
•~larla es l1 bir liralıklar, yirMi de bunların da manası inek ve öküz lunduru)ması La Haye mukarrera"°' kt. -,'::klar, dolar ve ya •terling· mefhumlarına karışarak kıymetleri tının icrası hususunda Frans~ için 
!eri~ ır•,kayesc edildiği zaman anlalr- farklı olur. bir teminat teşkil etmektedir. 
lır . .Be, !ırayı v~rip on. o~ka, şeke_r Bu izahattan anlaşılıyor ki ayni M. POINCARE 
alaliil<lı_r.:m'.2'• bır __ sterhngı ıs~ on li- lisan dahilinde kelimelerin kıymeti BAR-LE-DUC, 30. A. A. _ Mcn-
raya dc:ıı:ı;tırc_bıldııpmızı tahkik ede!'-. ınuhtclif yaşlara, muhtelif içtimaı 
sek el .ır- ~ 1ri be~lıralık paranın (~ac gruplara, mesleklere, hatti fertlere •e umumi meclisi M. Poincarc yi te
gıt 1>1sun, madonı olsun) kıymetmı göre deyı·şir. Ferdin lehcesini teşkil krar riyasete ve M. Maginot yi de 

ı ı İkinci reisliğe intihap etmi•tir. 
ın ~~ o_ uruz . eden jcclimelcr-hakkiyle bilinmek ' 

Sozlc. '" de kıymetlc:ı tıpkı bu~a ve kullanılmak şartiylc-zihnindc dü , HALKA AÇILDI 
benzer bır yo~ ~le taay?'.un eder. Soz· şüncc cevheri 0 kadar daha husus! PARİS, 1. A. A. -- Marsilya-Bor-
ler, para!~~ ~bı, tedav.ulc çıkıyorlar. ve daha muayyen fikirlere ayrılır; i- do • Toloz - Buenos Ayres - Valpa
Ve h,r bırın1n kıymetı a:ıcak onunla fade sistemi 0 derece daha zengin rezo hava ve deni• hattı halkın isti-
karşıla~t, ı1acak, temsil ettikleri mef- daha vazıh olur. ve fadesinc bu gün açılmıştır. 
humlar mukayese edile~k başka so,z- S" 1 . la t f k ht n li KONGRE AÇILDI 
Jer arasında taayyı.in eder. oz erın yme ~r ı mu e ı -

D t k k t ·y· k sanlar arasında ~ok hıssolunur. M<Sc LİYON, ı. A. A. - Senelik hubu 

k k
evck, a<l.' e1şc · a ır. 0• ~z,I '?Yu~, la arapçanın iycar ve iıtiycar kelime- bat kongresi açılmıştır. Piyasa fiyat-

ope , e ı, are. . . vs. ısım erı z1- 1 · . kcrb"l f 1 hınde.bir<T hayvan mefhumu ile bir- "erıne munı·· kı _ranki!ızclanınk fiyl~ nız lan bu gün tesbit edilecektir. 

1 
. 1 k B 1 d wuer ve r çcrun ra ama ı ı var iKiNCi KON cşmış o ara mevcuttur. un ar an d Alın d d d ld - FERANS 

her b:nnin kıymeti biycrleriyle karsı- ~br... anca _at. a arapça da 0 B~~u MARSİLYA 1 A A Fas' va 
la ı nd d ka - gı ı ıycar ve ıs ıycar ayrı ır. ızım .. . . • . . • • --: -
şt~ ";,ası ~mey hana_. çı b.r b. kiralamak bu lisanlardaki mukabil lıı umumısı M. Saınt akdemz ticaret 

f d 
ub"' ayvcda_ . adr_ıı; •bıısıhnı ı en. ~ fiillerle ayni kıymette değildir. Biz odalarının .ikinci konferansına riya-

er e um ıgı ıger ır ayvan ısını . . t. la f · k d. f' set ttmiştir 
daha - mesela lama ismini - söylersek 1ıyc~r ve ıs ıyk~~n (b~c. ınıki 

1
•n 1 kı)- _,__. -------

. k 1. . k ti f d' ımıze verme ıçın ırını ra ama Fili fi d ou yenı e ımcnın ıyme o er ın (k d. . . . ki 1 k) . d s n e 
zihninde derhal tayyün etmez. Lama . en lSJ ıçın ra a~a. suretın c 
nın dört ayaklı olduğunu anlabrsak bırer tamamlayıcı soz ıle kullanmalı- Mukabil protesto 
kıymetin bir kısmını vermiş oluruz. yız. .. .. . . 
O takdirde o ferdin .:ihoindc lama is- Turkçedc fullenn bınaları çok muh KÜDÜS, 30. A. A. - Son karga
minin kıymeti dört ayaklı hayvan teliftir: yazmak, yazılmak, yazdır- şalıklar esnasında din kardeslcri halr
mefhumudur. O f<"rt lama ismini an· mak, yazdrrılmak, yazıvermek, yazdı- kında yapılan cezalara karş; protesto 
cak bu mefhum ile mübadele edebilir. rıvcrmek vs. gibi. Fransızcada bu bi- etmek üzre Hayfa,Yafa vcKudüatc a
Ona ııe ·iı ııetirdiğini de söylersek na far~ları yazmak filinden ayn ya- ktetmiş oldukları mitinglcrdcAraplar 
kıymetin bir kısmını daha vermit o- zılan b~~ takı.m ta~amlayı~ı ve ya~- prot:~t?. a:~~eti ?l.m~k iizre Çarşam 
!uruz. O fert artık lamayı zihninde ~ımcı so:ı;,ler ilavcsı.yle tcmın ~l~nab~- ba gunu butun Fılıatındcki müess<
devc, inek, koyun ... ile birlettrir; lir: Ha!t.a .baz~n bır Fr~nsız ıçı? b~ seleri kapatmağa ve hertürlü mesai
at, cıck, katır, köpek, kedi, fare .. • 'J'.urk. fılınm bınas!nda~ husuSJyeti yi tatil etmcğc karar vermişlerdir. 
den ayırır. Ona !imaya binildiğini ve hıç bı~. sur~~· te~rık ve ~fadc ~dem~z. 
yük yükletildiğini de söylersek zih- Ru.• .fııllcn~ bınaları ıse Turk fiil- Bol fakat pahalı 
nindeki kıymeti bir az daha tamam- lennın de bınasından farklıdır. 
I~mış oluru~. O ~ert de bunun _ü>:er;ine T~sniyesi olan bir lisa~ ile ~u ka- OTTA v A, ı. A. A. _ ca.ıadian 
lamayı zıhnındc ınek, koyıın gıbı bini! tcgonden mahrum olan bır lisanda National ile Pacifik Railvays k • . . . h .. .,, k t . . . kı . umpa 
meyen gevış gctir~r _ayva":1ardan ccmı a egons.ının _yme~ ay':' a- oyalan reisleri un ve bugday ihraca-
ayırır, yalnız deve ıle birleınnı bıra- yrı olur. (Yedanı we nclam) diyen tının elan içinde bulunmakta ld 
lar. Arapla (Ellerim ve ayaklarım) diyen duğu çıkmaz ve antrepoların ~ u-

0 fert devenin gcvi§ getiren, ar- Türk a~i '?1nayı. ~astcd;rler, fakat kadar hububat ile dolu olmaaı a!,~':: 
kasma binde!' ve >:fik rı;klctilcn. bir ~rap (~ ~~m .~• ıki. ayagım) kıymc lesi hakkında müşterek bır bcyanııa
hayvan oldugunu bilıncttııf olsa lama tındc. hır soz ~oylcmıı olur. me neşretmişlerdir. Bu beyanname
)' mukaycıc edecek zihni unsur bu- Lısandan lisana mukayeseler ya- ye nazaran garbi Kanada buğdayına 
Iamaz, ve. bu ıebep~cn bu kelimeyi pılacak ~lur~. gramer kategorilerinin milik olanlar, mahsullerinin nefaseti 
noksan bır kıymet ile anlar. hemen hiç bınndc kıymetçe tetabuk dolayısile şimdi verilen fiatlardan da 

Demek ki bir .sö~ün kıymeti ancak yoktur. Türkçcn?1 zamanlan fransız- ha yüksek fiat istemekte kendilerini 
onunla .her han~ı hır yakınlığı, benze canın v~ ya kla11k ar_apçanın: ~aman- haklı bulmakta ve mallarını muhafa
yışı. munuebetı olan dığer sözlerle l~nna. hıç u~az.-Sıfat. ve ı~ım te~- za etmektedirler. Diğer taraftan İn
karşıla_§t~rılıp muk~yesc edilmek yo- tiplen de, sarih ve gayrı sarih mcf giliz ve Avrupalı mii§tcrilcr, mUhtaç 
lıyle zilıındc taayyun cd!r. ullcr de-mutabık gelmez. oldukları mlilı Arı'anti· d ··t 

B
. · ı daha B da n en ve mu -

.. .. ı~. mısa . a1a1rm: meacli an . ~ n ıu anlatılır: . tehidei Amerikadan tedarik cd~bıle-
sozunun kıymeti, .~yvanlan kurt, ~ih~crdc muayyen çcrçıTclcre ceklerl ve Kanada milini yüksek fia-
kuş, davar, böcek gıbı mahdut bir bç malik f~k!'ler yoktur. Öyle olsaydı li- tla almağa !UzQm olmadığ fikrind 
,;ınıfa avııabilcn bir köylünün kafa- san ° fıkirlcn ia.~cr tcvziindcn iba- bulunmaktadır. Bundan ~ıhn neti~ 
sında başka olur, hayvanların bin bir re~ kalırdı, ve butun fertler, .gruplar, ce, garbi Kanada buğdayın· 'h • 
alamet üzerine kurulmuf ilmi tasnifi- '?illetler arasınd_a zihoıl'.et bırliği, ve tı filen durmuş olmasıdır m ı raca 
ni bilen bir filimin kafasında i>qka liaanlarda tam bır tekabül ve tetabuk · 
olur, köylü arıyı bal veren bir böcek bulu~urdu. . . . . . 
suretinde anlayabilir ve bal vermeyen . Lısan .tekmıl hır_ ~ııarct~cr sıatcmı
böceklerden bu suretle ayırır. Alim dir. Bu ııstem dahilinde lf&CCtler u
onu himenopterlcr (çıplak kanatlı- mumi işlemeden ve um~ml ve huausl 
!ar) arasına alarak yüz binler münasebattan doğan bır takım kıy
le böcekler arasında hakiki mcvkiini metler kazanırlar, ve ya kazanılmıı 
tayin eder .. Bu iamin iki zihinde ayni kıym~tlcrin~ kal'.bederlcr. . 

Japon yada 

Gizli içtima 

kıymeti haız olmadığı meydandadır. Lısan mih~nızmaaınm bır kıy_met 
Şimdi aiz o köylüye arının dört çıp bahs_ma chcmıyet vermeyenler lisan 

lak kanadı olduğunu ve böyle olan ışlcrındc çok yanlış yollara saparlar. 
böceklere çıplak kanatlı denildiğini AHMET CEVAT 
izah etaeniz bile yine filimin kafasın 
daki arının kıymeti o köylünün anla- KÖMÜR IŞl 
uıgı kıymet ile bir olmaz. Çünkü ıilim CENEVRE, 30. A. A. - Beyncl-
ç plai< kandtlılann bütün hayvanat milel kömür sanayii hakkında tetki
tasnif i arasındaki mevkiini bilir, kö- kat yapmak üzre cemiyeti akvam ik
yılinün ise o tasnifin dayandığı bin· ti:>a t encümeni tarafından intihap e· 
bır larkdan haberi yoktur. 1 dilmiş olan heyet, müstahsil ve müs-

Lisanda biribirine yakın fikirleri tehlik memleketlerin patron ve ame
iiade eden kelimelerin kıymeti müte- lesinin matalibatına vakıf olan muh
kabil bir tahdit ile taayyün eder. Me- telit mütehassıslar grupu ile istişa
•ela Darılmak, Gücenmek, Kırılmak relerine başlamıştır. 

TOKYO, 30 A. A. - Yakında ak 
dedilccck olan bahri tahdidi tealihat 
konferansı hakkında görüşmek ve 
bu hususta müzakeratta bulunmak li· 
zre bugün Japon bahriye zabitleri 
mühim bir içtima aktcmitlcrdir. Ja
pon bahriyesinin en kadim siması o
lan amiral Togo, bu içtimada hazrr 
bulunuyordu .Müzakerat, gizli tutul
muştur. ---------MUTABIK KALACAKLAR MI? 

LONDRA , 1. A A. - Malfunat
tar mahafilde M. Henderson ile M. 
Dovgalevski nin İngiliz - Sovyet mü 
nasebatının yeniden te-sisi hı•t ;· sunda 
bu gün mutabık kalacakları beyan e
"H'-.. ı,.•,..dir. 

., . ııeı 
ANKARA, 1. (Telefonla) - Başmurahhasımız Zeka• 

Avrupa mektubu Al.ma:aayada 

alfalı saklasın Son söz! 
Amerikalılarla ticaret muahe- tarafından Amerika rnuratılı:ıS° 
desi bugün hariciye vekaletinde 1 f. b. ·· - 1 ·yafetİ ~t' 

· d·1m· · an şere ıne ır og e zı 
ımza e ı ıştır. . . . . . af Jllıl' 
Ruya ile ticaret muahedesi nlmış ve zıyafette ıki tar . ·yı 

Büyük şehirlerin iç Arayı umumı"yeye ~üza~~ratına devam edilmekte rahhasl~n ile _Am~rik.~ ~arıc~ dır. Muzakerat yakında bitecek nazaretı şark ışlerı rnudur Jll 

yüzlerinden sahneler müracaat teklifi ktir. vini hazır bulunmuşlardır-

G 
r reddedı"ldı· Şarktan garba nakledilecek hakiuı/et 

azetelerdeki izdi- e4'. A~KARA! ~· (Telefonla) - ra şarkta müddetini i~al . f 
VaÇ ilanJaJ'l ile beda- BERLİN, 30. A. A. - Rcichstag Ad_liye vekılı Mahmut Esat hakimlerin garba nakillet' 
va muall' /ik t l meclisinin halk fırkas~ mc~sup gru Beyın Ankaraya avdetinden son halledilecektir. 

ım a ep- pu M. Stresemann m nyas,tı altını'.a Istanb I i'f i i ki l r? 
/erinin manası nedir topJaru;ruş. ve 11:ugcmbe~g taraf°':dan u maar em n m o uyo _'. jl' 

· serdedıle~. a_rayı .umumıycye mu~a- ~NKA~, 1. (Telefonla) - İstanbul maarif eminlig~e 
BERLİN, 20-9-929 (Milliyet) - ~~at tcklıfı lilcyhmdc karar vcnnıı- mır maanf emini Fuat Beyin tayin edileceği kuvvetle sô>'Jı' 

Her büyük şehrin kendine mahsus · lŞSIZLICE KARŞI mektedir. J 
hususiyetleri vardır. Fi!l ,,_[/ b fa [ l h 81' 

Umumi hayatı çok açık olan Ber BERLİN, 30. A. A. - Reichstağ ve"- 8 rga BT 8 ta r/k edilen fagl} . . 
ıı·n •ehrı·nı·ndc b"zl · ı ba meclisi, i•sizlig" c karoı sigorta mcs<- LONDRA 1 A A D · ·:.it zı n~ktaları mev~u~;~r~rıp gc en lesi hakıc:r.da hükilm~t koalisyonuna 1 . • ' .' • ' -. . ~ı- neticelenın.iştir. Tayyare ""tr 

Berlinin en ciddi gazetelerinde dahil bütün fırkalar tarafından kablll ~ _Maı~ ın Berlın muhabın bıl- rini takip eden infilaklaflll ~.ı
hcmen her gün sahifalar dolusu ev- edilebilecek bir uzlaşma zemini bul- dırıyor: _Ka~at~ann arkasında rültüsü arasında ve bU İŞ"'"r 
lenme ilanları arasında insanı tuza- mak için saat 15 tc toplanmışbr. yerl_eştınlın!ş fışenkli batarya- 1 d h d 1 . duJll'!' 
ğa düşüren bazı haberler de vardır. INGILİZLERIN TAHLiYESi lar ıle tahnk olunan motörsüz ~rdenalas 0 

.anili keb~ıf ~Afef 
Do··rt ·ı d f ı f b. ta · · ·ı b. çın e tı mı k ır ınc;...-mı yon an aza nü usu olan .sARREBRUCK, 30. A. A. _De- ır yyar~nın ınşası ı e ı.r kaç . . . 1.-· 1 

Berlinde, erkek ve kadının birbirile mıryollannın muhafaza ve himaye- aydan ben meşgul olan bır Al- katetmıştır. Alet yere ın~ ~ .v 
tanışmasına yardım eden fırsatlar · 1 .. h · 'l d " bıf il" 
çok olduğu halde, gazeteler de buna sme memur ngiliz ~ıt~ab, kat'! su- ~~n mu endısin.in bu alet ile man ~ı ot a eta sagır )il' 
vasıta olmaktadır. Pazar sabahı çı- rett~ mufarakat etmıJ!ır. Fransız 'e dun Frankfort cıvarında yaptı- gelmiş ve kalan fişenkler de 

k 
Belçıka krtaatı, İngılız kıtaatıru is- - ·ık ··b l ·· ff · dıJ. an gazetelerin bir çoğunda şu ka- tas d 1• 1 1 d g-ı ı tecru e er muva akıyetle raretten erimiş bulunuyor 

dar bin lira cihaz vererek şu evsafta yon a se am amış ar tr. 
erkek istiyen kadın ilanları olduğu M0

1
ZAKERE BAŞLADI IS-:::t::.~~~~::N ORTA ANADOLU0~(1 

gibi, bu kadar cihaz getirecek ve şu BERL N, 1. A. A. - Forveıts ga- S MASA ILAVESl ANKARA, 1 (Telefonla) t,/ 
eşkal ve meziyette kadın arıyan er- zetesine nazaran Bcrlindeki papa ve- ta Anadoluda kışlık zerriyat 
kek ilanları da vardır. kili ile Sovyet sefiri siyasi münase- ANKARA, 1 - İskan işle- mışbr. 

Berlin Pariste ve diğer büyük Av bata yeniden başlanılması için müka- ri son .zamanlarda pek muntazam bir TRABZONDA YACr.tt.111 , 
rupa şehirlerinde garip insanları bir lemeye girişmişlerdir. şekil almıştır. Şimdiye kadar alb bin ERZURUMDA KAR ~ 
birine kjlVUşturan bürolar da mevcut den fazla dosyanın muamelesi ikmal Trabzonda, bir buçuk aydıJ# iııl 
tur. Buılların bir çoğu şantaj olmak Amerikada edilmiştir. devam eden sıcak havalar gcÇ•~ 
~u~raber ciddi çalışanları da bulu B Istanbul iskan işleri için de İı;ızı ta ~~d~';;,!';:.;!:ğ:!~.iaaız yağaJI ~ 

Bugibi ilanlara kapılanların çok atan gemiler.. esaslar tespit edilmek üzeredir. İs~ mur havayı soğuttu. Ye!ckslS• . .# 
defa tepeden tırnağa soyulduğu da NOUVELLE . ORLEANS 30.A.A. umumi müdür vekili Ali Servet be- elbise ile gezenler kaim paıtol"' 
vakidir. Bir tahlisiye gemisi, bu sabah mah- ylc müfettiş Müfit bey bu mesele Ü• giymcğe mecbur oldular. jl'_, 

Bilhassa ecnebileri soymak için volmak üzre bulunan Scandia na- 1 zerinde çalışmaktadırlar. Istanbul is- Yağmurun 9iddctinden baJ1 ~ 
tertip edilen tuzaklar vardır. Mese- mındaki Danimarka gemisi mürct_I kan teşkilatına daha 5 masa ilave c- lct taşmış, ufak tefek hasarat ııl~ 
la Bcrliı;ıc yeni ırelıniş olan bir ecne tebabndan kayalara iltica etmiş olan dilecektir. bulınuştur. Yağmur yaz uıab' 
binin en bıiyü~ derdi lisandır. 23 kişiyi kurtarmağa muvaffak o!- HİLALİAHMERİN de kısmen bozmuştur. .,. 

Lisanı öğrenmek üzre her tarafa muştı;r. Dün .de Saukec, namındaki y ARDIMI İçerilerde, bilhassa Er~ JI! 
baş vuran bir ecnebinin gazetede gö Amerıkan sahıl muhafızı tarafından valisinde soğuk daha tiddet!iditıiJıı 
receği muallim ilanları her halde o- beş k_i.şi kurtanlıruştı. Bu suretle bat-

1 
.ANKARA"· 1 (Tel.donla) - Re- da~ kar yağıyor. Karın 1~ 

nu o mualliıl1in evine kadar götü- mak uzre bulunan geminin bütün mü ı fahıye zelzelesınde mutezarrır olan- santımetroyu bulnuıştur. ıta ıe ~ 
rür. Bir giin bir artistin fransızça rettebatı kurtarılmıştır. ı !ara tevzi edilrııek üzre liilfiliahmer değişmesi üzerine şehirde ne~ 
veya İngilizce mukabili Almanca öğ KIŞ SAATi BAŞLA I tarafm~an. (~00) lira ve ( 50) ça(!ır sa.ir .mevsim hastalıkları bal ı 
reteceğini okursunuz. D gonderılmıştır. . mıştır. 

Parasız muallim bulur da ondan WASHİNGTON, 30. A. A. -Diin 
istifadeye kim koşmaz. Çok defa na gece yarısı, Amerikada yaz saati u
muslu ailelerin oturdukları apartı- sülü bitmiş ve tabii saat başlamıştır. 
manların bir dairesinde bulunan mu 
allim hanımın evde olmadığını söy-
lerler. l 

Muallim yatım saat sonra gc1ece
ği için içeriyf kabul edilirsiniz. Si
zi adam akr~lfhıkandil ettikten son· 
ra orada, erfitlt hadiselerin cereyan 
ettiğini tnü11alllp bir liaan!a anlatır
lar. Ve kafne düşürdüklerini adanı 
akıllı soyarlar. 

Berlinde umumhane olmadığı için 
bu ve buna benzer masör ilanları 
hep tuzak ilanlarıdır. 

Berlinin telefonlu kahvclcrilc Vi
yenanın postalı kahveleri arasında 
ufak bir fark vardır. 

Her masada bulunan telefon bir 
çok muhaverelere sebep olursa da, 
insan bir şeyi yazı ile daha başka ıe 
kilde ifade ettiği için,bu muhavereler 
adabın çok daha haricindedir. 

Bu kahveleri pek adi insanlarla 
bir yenilik görmek isteyen ecnebi
ler ziyaret eder, ve bir giden bir da
ha gitmez. Mamafi her gün müşteri 
ile doludur. 

Parisin Montpamas ve Montmar
tre batakhaneleri bundan farklı de
ğildir. Buralarda yalnız tekil deği
şir. A.bır şeklinde olanları görüldü
ğü gibi ölü iskelet ve kafalarilc tez 
yiıı edilmiş, korkunç olanları da var 
dır. Bu gibi yerleri görmcğc gide
ceklerin pek temkinli bulunmaları 
!izımdır. 

::_ __ ...,. __ _ 
Yunan/standa 

Bahri tefevvuk 
Yunanlılar bahri 
tefevvuk peşinde 

Gümrük tarif esi ------[ Birinci sahifeden mabat] 
hakkındaki maddenin süreti tatbiki 
hususunda bir ihtilaf çıkmışsada sür
atle izale edilerek müşküliitın önü
ne geçilmiştir. Evelki akşama kadar 
gümrükteki eşyalarını çıkarmak için 
beyaname verenlerin işleri dün eski 
tarife üzerinden bitirilmişti,r. 

Tarifelle tasrih cdiJmiyen eşyadan 
raiç kıymetlerinin yüzde kırkı nispe
tinde resim alınmaktadır. 

İngiltere, İtalya, Japonya, Ameri
ka, Romanya, Rusya, Mısır, Dani
marka Fransa, İspanya, İran, Nor
veç le bu devletre ait müstemlekeler 
muvarcdatı muvakkat itilafnameler 
ahkamına tabi tutulmaktadır. 

Bunlardan başka Bulgaristan, E... 
tonya, Almanya, Belçika, İsveç, İt
viçre, Macaristan ve Hollanda ile 
münakit ticaret muahedeleri mer'i 
bulunmaktadır. 

Bu muahede ve itilifnamclcr mu
cibince yeni gümrük tarifesi haricin
de muamele gören maddeler meya
nında kumaşlar, mevadt gidaiyc, kol 
za yağı, gübreler, lastik, boya, mat
baa kağıdı, kurşun kalemi, lamba, 
ıişesi fırça,diri hayvanat ve deriler de 
cuzlamıştrr. Araşit yağı ve müşta
vardır. Bunlar, eskisine nispetle u
mel elbise ithali mcnnedilıniştir. 

Bilhassa lüks cıya ve memleketi
mizde imali mümkün mevat resimleri 
arttırilmiştir. Mamafi itilafnamclcr
den istifade etmiyen devletler muva
redatı ehemmiyetli olmadığı için ye-

ATİNA, 30. - Hariciye nazırı ve ni vaziyet piyasaya tesir etmemiştir. 
baıvekil M. Mihalakopulos bahriye Buna rağmen ekseri tacirler, malla
nazırı M. Boçaris ve maliye nazırı rırun fiatlcrinc dün tarife bahanesile 
Moris ile mülakat etmittir. Nazırlar yüzde yirmi kadar zammctmislerdir. 
bahri proğram meselesi ile me,ı:ul Eski tarifede esas olan beş: sekiz, 
olmuşlar~.ır. oniki ve onbet misli resimler kalk-

Bu muzakcredc Salamla zıhlıaı- mıı olup her madde için ayrı ve mua 
nın tamir ve ikmali büyük ınaıırafı · ı · d' · · · · 

1 
• d idi .. k il . yyen rcsım er tcspıt c ılmıştir. Pıya 

mucıp o a_cagın an . çu g= ~r ın sadaki gayritabiiliğin çok devam et 
şası suretıle Yu~?1ıtanın. .,hr; ~e- miycrck vaziyete rekabetin hakim o
f~vvulrunun tcmını tckarrür etmıt- lacağı ve ihtikir yapanlar hakkında 

tır Bu haber bahriye zabitleri aras n- ~kibat :ıı:ap~ealı beyan edi1?'c~~
da bir parça-asabiyet tevlit etmİ!tir. dir. _Ye~ tanfe. gaz Ye ~~ın ı~ 
Zabitan Venizeloşa verilme!.. üzre bir tcspıt edilen resimlerin tatbılıinc diln 
muhtıra hazırlayorlar. b~şlanmq ve bunlardan inhisar res-

Bu muhbrada Salamisin ikmali lü- mı k:allmıııtır. Bazı devletlerle aktc
zumunda iarar edilmekte ve tefevvu- dilen ticaret muahedeleri hitamına 
kun hiç olmazsa Yavuza muadil bir k":d":" teker inhisar resmi ipka cdil
gcmi ile temin cdilcbilccclf beyan o- mııtır. 
lunmaktadır. Buı hah tacirleri halı resminin ar 

tma11 dolayisile bu huauıta teıcbbU
satta bulunmak için Ankaraya bir 
heyet göndcrmcğc karar vcrmiılcr
dir. 

ltalgada 

Yeni teşkilat 
Rüsumata göre, vazıyet tamamen 

ROMA. 1 A.A. - B;iyük fa'i~t tabii bir surette olup mucibi ıik.lyct 
meclisi, dün akşam toplanmıştır. M. bir tahavvül yoktur. 
Musolini büyük meclis ile frrka te§· Tacirlerin mühim bir kısmı aylar
kilatında yapılacak tadilit ve isıaho · dan beri bir takım asılsı.t ııayialar tc 
tın esaslan hakkında izahat vermit- iri!" ti s e yapbklan ithalatın ne kadar za-
\ıAPISANEDEN KAÇANLAR carlı ve lüzumauz olduğunu dün an-
ROMA 1 A. A. - Gazeteler p,.. Iaınıtlardrr. 

pallo h~pi.ilianesinde bir çok mah- Gaz ve be~~in !nhisa~ resminin ~ 
pusların gardiyanı tepeledikten ve dınlması _ve uzennc fıatlcrdc. tenzı
ağzını tıkadıktan sonra kaçmış oldu- liit olacagı anlaftlmıJtır. 100 kilo ga-
klarulı ya.maktadır. zın resmi 60 kurup indirilmiştir. 

Gazi'nin yeni eseri: Yalova •• -[ Birinci sahifeden mabad ] . f. 
lcr hakkında en doğru ma!Uınatı Sa no ve eğlence mahalleri, bCb•'~~ 
dullah B. in verebileceğini düşüne- rrm milyon liraya mal olacak b::J. 
rek kendisini ziyaret ettik. ' modem, her türlü koforu b•·~ i 
SADULLAH B. ~E DiYOR? !;~ ~nşası, .~• tepe~erc ykıJıS .._,l 
Sadullah B .•. dairesındc mühcr.<lis hnıkurlcr ve saırc gıbı • 

!ere, Yalova'daki inşaatın ve binala- yapılı;ııası muhtemeldir. . O~ 
rın plıinlarını çizdirmekle meşgul bu MÜKEMMEL KONF ~ 
lunmasına rağmen şu beyanatta bu· Programımızın esası: Mül<• ( 
lunmuştur: bir konfur mükemmel bir gı_dlo et 
"- Bildiğ~niz gib!, Y_~lova'daki i: fal ve sıhbi banyo ve muhteiıf 

mar faalıyetıne epı muddettenbcrı lence mahalleri. fi:_ 
devam ediliyor. ,Evvelce, inşaata kı~ Bu düsturu ifade edecek ~er f,; 
?'en başfandmış, v~ en evci: ta~i':" yapılacaktır. H~r halde büytık ~ 
ıcap eden bınalar ıhya edılmıştı. jenin tatbikinden sonra "Yalo#rftı" 
Şimdi ise tamir ve inşa faaliyeti umu takası" bedi! manzaralarile lı<. ~ 
mi br__şekil ":lm'.ştır". İnşaat ~vala- her han~i bir Avrupa su şeb~i' 
rın musaadesı n~sbetın_d". faa.lıyetle hiç bir zaman aşağı ka!mıya.-:, fi' 
devam etmektedır. Mühim bır kıs- kide bir çok noktalarda buııl• 1 
mı bi~iştir_ d.cnilebilir. Mcvc~.t mc- ik bulunacaktır. Bu mıntak:-"~ 
hanının tamın ılc muvakkat kaplı büyük mcziyetı,· kaplıca pliJ• ıllf 

1 " . . .kmal 1 kt B ' · d• ·• ca ar proıesı ı o unaca ır. u gibi muhtelif şeyleri sincsııt Y. 

nun da. bir haftaya kadar bitccciini lamş olma11dır. Bundan ba~lı' ııİf 
zanncdıyorum. !imin itidali de müddeti ittl~JI: 

Hamam.tar civarında~ ve ~~naı:u temin edeceğinden Avrupa P~1 

arasm~ak~ yollar . tcmızlcttırılmış, nın bir kısmı milhimmine tef• ~ 
d~zcltı~mış v~ gayrı ~untazam ar:;- dccektir. Elektrik, ıu teıisatı. ~ 
zı tı:svı:rc. cdılcrek munasıp yerler: ni gibi bütün inşaat Scyriııef? 
de, ıçerısınde havuzları, fıskıyclcrı hcndis ve igçileri tarafında!' 
ile, muntazam parklar, bahçeler ih- maktadır." tfll ~ 
das edilmiştir. Sadullah B. bir iki gün• )r.a 

Her halde gelecek sene banyo mcv rar Yalovaya gidecektir. 
simine kadar "Yalova" kaplıcaları, • • • ___.,,,,,, 
en iyi şerait altında çalışınağa baş
lıyacaktır. 
Kaplıca ve otellerin idarcaini Scy 

risefain deruhte etmiş ve orada bir 
"Kaplıcalar müdiriyeti" ihdas edil
miştir. Gelecek sene kaplıcalar mev 
siminde, bu müdiriyet teşkilitı, icap 
eden hidcmatı ifa edebilecek veçhi
lc tertip ve tevsi olunacaktır. 

KAPLICALAIN TAMiRi 
Kaplıcalar saha>ından maada "Ya

lova" sahilinde de mevcut plajlar 
tanzim ve lazım gelen binalar inşa 
edilerek, gelecek sene yaz mcvıimin 
de halkın buralardan da istifadesi 
temin edilecektir. 

Yalova kasabası da bu şekilde bı
rakılınıyacak ve kaplıcalar mıntaka
ıınm mebdcini tcıkil etmesi itibari
le, büyük itina ile imar ve tanzim 
olunacaktır. 

ASFALTŞÖSE 
Kaplıcalarla, Yalova arasında "as 

falt" olarak yeni bir goac yapıalcak 
tır. Yeni güzergah üzerinde tetkikat 
yapılmaktadır. 

Bu yeni güzergahta 12 kilometre· 
lik yol Uç kilometre kıaalacaktır. 

Yalova ile kaplıcalar arasında oto 
mobil ve otobüı işletmek Uzrc mü
racaatlar vakı olmuıtur. Halkın men 
faatmı gözeterek en clvcrigli gördü 
ğümüz müracaatı kabul edeceğiz. 
Bu cihet te temin edildikten aonra 
plaj ve kaplıcaları, ormanları, bedii 
manzaralarile 0 Yalova" mm.takası 
Istanbulun en güzel, en ucw: bir te
nezzüh mahalli olacaktır. Bu mınta· 
kanın imarı için daha büyük bir pro 
jc hazırlanmaktadır. Bu projenin tat 
bikatına gelecek seneden itibaren 
başlanacaktır. 

MÜKEMMEL KONFUR 
Yeni projenin hututu esasiyesi ta 

mamen tespit olunmakla beraber 
muhtelif mahallerde müteaddit gazi 

M Jakar 
Sabık istatistik ınüdjjtil 

şehrimizde ·f'!! 
İstatistik müdüriyeti ~ 

den ayrılan M. ]akar d~ ~ııı' 
ıchrimizc gelmiştir. Belç~ "'j;ir 
nezareti müsteşarlığına ta~ 
M. Jakar diln kcndisile go ,I'. 
muharrirlınizc demiştir ki: "' tP'".Mf 

- Türkiye de bulunduğu r~ 
det zarfında gerek ına~u ıfıl ı 
ve gerek matbuat tarafınd•" &'er" 
len hüsnü teveccühten ııoıt ..ti ır 
mütcıekk:irim. dıırir.:.:.et' 

M. ]akar, istatiıtik mli .,.....tPO
m11miyesindclri faaliyette~ bit. ~· 
miş ve hükQmctimizin Y~";.tilıil' .,,.ıı 
tahasSJs için beynclmile.ı.~s. ,ı;'/1 
ı~tüsünc müracaat ettığillJ ..... fi 
tir . JICK"'" 

ll. Jakar Cuma güııU 
gidecektir • 

--- ·ı Tıp talebero• 
ıırJe 

Dün yirmi kişilik bit "·eti 
1 · kikatıl gı ,,. talya ya tet .. ~·! · 1iı . . ııoıt ıııı' ... 
Tıbbiye mektebının ·cıııi rıt'rr 

!ebelerinden mürekkep /ıiiıtuıılj1.ıt?'. 
bir grup İtalyan d~r c dii" 4Ö' 
tctlcilratta bulunmak _ıızrıcafil•'/et el' 
ya hareket etmişl".rdır. ,.;y•~·~,pC' 
tor Fahrettin Kerı'? ~cye•""Ja. O~ 
mektedir. Talebeierımız kierd 1~~ 
li darülfünununu gezeeebiıt« .ııJf~ 

ın mucı d•'" dan sonra progra dik . ı 
Floransa, Milano, Ven~ıcrdı':ıııtiıl' 
nunlarmı ziyaret edece bir a'/ 1 

Tedkik seyahatının ktad•" 
edeceği tahmin olunma 

l. 
l 
l 
t 
l 
l 

) 

1 

1 
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Ekonomi ... ( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi ) 
Emanette 

Zirai tahmin 
-:f 

!' Ta!ıminleri bilmediğimizden daixni bir tereddüt içindeyiz. 
e- 'it Şu aralık, mebzul mxkdarda buğday geliyordu,_ günde 120 
ıt ~na kadar geliş olduğu gün oldu. Son gelen bugday 10 va-

Şehrin ihtiyaçları 
Maarifte Vtl,11ette Meh.uslar merkezd~ tetkiklerini 
İlk ınektepler Suiistimal hitirıni7 gibidir 

ıııt :a?1 günde aşağı fiat, dar günde yük.sek fiat birbirini öyıe Ç Ha al d ·· r .. Ih k t · d kl 
l ıı.._.takıp ediyorki, gıda maddesinde böyle temevvüçler zararlı- n·· de ı·tı"baren atalca iskan memu- v ar uze ınce mu a a a gı ece er 

"'I' un n İstanbul hal.ki ile temaılanna de- rik tesisatı yoktur, bu aebepten malıi 
1 ı· . h d 1 b 1 d runaişten elçektirildi vam eden mebuılarımız temaalarını nelerin itletilmesi de imk.tnsı• cörül ~ ıraı tahminimiz olmadığı için, geliı düştükten sonra, er ers ere aş a 1 Bir yalakta bir ölü bitirmit yalınız Beykoz ve Anadolu melı:tedir. ~' a~aba yarın arkası: kesilecek mi diye korku var• Korku Çatalca iıkln memuru Zihni efen- Hisarı kalmıştır. Bu hafta zarfında İstanbul ve Beyoglu cihetinde fı-
'to l fıatx 'fırlatıyor. Tahmin olsaydı, denirdi ki, yok, bugün 10 Bütün ilk mektepler dünden itiba- 0 .. tekinde Can çekiS, en dinin bazı yolıw: itler yaptı&ı, lı:llylU- bu lı:ıaımla da ı:örüşüldülı:ten sonra nnların hemen lı:iffesi makine kul-

n,~a arkası daha şu kadar bin vagondur. . • • ren açılmıfl.ardır. Tetrisata ancak Cu !erden kaaunıuz para aldıiı Viliye- lstanb":I dahilindeki temaslar tamam lanmaktadırlar, diğerleri makine kul-
) ..._ 1 ""far zamanında iyi kötü bir tahmin vardı. Bu gün o da martesi ı:ününden itibaren başlana- b · h t b } nd U te ihbar edilmiftir. Bunun üzerine ya olacaktır. lanmıya icbar edilmemektedirler .. si-
·~ N caktır. ÇUnlı:ü bir çok kitaplar henüz tr as a U U pılan tahkilıatta Zihni efendiye işten Son günlerde şiddetle yağan yağ- ra zabıtai belediye talimatnameıi b11 

.,. .,. .,. ' ikmal edilmiş değildir. Yeni gelen Dün Gülhanc parkı karşısındaki el çektirilmiştir. İskin kıltibi memur murlardan mülhakat yollan otomo- bapta sarahati havi değildir 
• Maarif kadrosunda hiç bir cııaslı ~- çeşme yalakları içinde ölmüş bir a- vekaletine tayin edilmiştir. bil geçmesine mani derecede çamur I ........._ I GÜNUN"' İKTJSADJ HABERLERİ diınt yoktur. Maarif erkanından. b~r dam bulurunuıtur. olduğundan havf biraz açılır açıl-! BELED YE MÜDÜRLERiN N 

. zat dün bir muharririmizc demıştır Bu adamın tabii bir şekilde dldU- iSKANDA TEŞKiLAT maz Şile, Çatalca, Ömerli gibi mü!- TAYINl TASTIK EDiLDi 
]\~.. , • • • lı:i : .. . ğü anlaşılmıştır. Ölüsü bulunan a- İskıln işleri hakkında Dahiliye Ve ~akat ile de temasa ~ılalac~ktır. Di- ~nkar_a şehremaneti mua_vinliğine WlUskirat ınhısarı İzmırden 65000 çuval .. - Mektepler buı:un~cn (dünde.n~ dam gündüz küfecilik yapan .gece!~- kiletine malumat vermek ü~r~ A~k_!'-- g~r ta;~ftan ~ytuı '.'ihayctıne kadar tayın edil~n Ha_zım. ber,d:n ınhiW e-

" .. • • , • ı~ıbuen açı~mıştı~ . ~c~rın me~tep ıh ri de bu çeşme yalağında geçırcn bır raya giden mülkiye müfettışı Müfıt bıtecegı t:-tımın . edıl~n f~rI<;a ocak d~n Beyoglu daıreaı mu~':'rl.u~line ta: Uzum Ve 1 mılyon ktlO lllClr alacak tiyacı . tattnın e~ılmıştır. Yenı a~ıla; fakirdir. Birkaç gün eve! bu yalağın Bey şehrimize avdet etmiştir. kongrelen henüz bıtmemıttir .Bu yın olunan Beyazıt muduru Kadn 
l z.~4'tir . . . . . . . cak hır kaç yenı mekteple her turlü içinde hastalanmış, hastalığı artmış Istanbul iskan ve temlik itlerinin kongreler bu ayın on beşine kadar beyle Beyazıta tayin olunan Bakır-~ 11. r İ?hısarı . umuınt m?dırı la~lır. Yapaca~ııı_ıız küllıy~ı. ıncır endişelere mahal kalmamış olacak- ve bu sefalet kurbanı ölmüştUr . bir an evci bitmesi için iskan kadro- sürecektir. Ondan sonra da Nahiye k?y m~dürü İhaan, Bakırköyilne ta-
;:- Yapıı:ırde İnh11a~ İ~eıı. na- ~ubay~atı da ıncır ?'iiatahsılının va- tın . Polisler bu ölen adamı yalaktan sunda bazı tadilat yapılarak memur kongr~l~rine ba§la~~ca~. Ocak kon yın edilen Os~dar m~dıirU bmail 
fi ~ n kta _olan Uzum mUba- zıyctini kurtaracaktır. - BiRiNCi SINIF MAARiF çıkarırlarken çeşmenin diğer yalağın adedinin de çoğaltılması mukarrer- grele~ uzun surmesıne sebep a: Halı:kı ve Üsküdar~ tal'.ın olunan E-
ı1ıı._•~ ıncirıee .tekilde devam e~ece- Bu hallere nazaran incir mUstah- MÜFETTIŞLlCI da da son demlerini yaşamakta olan dir. detl~nnın ç~k olmasıdır . • H~l~uki ma:ıet me~ur~n m':'dur':' _Seda_t B;el'.-
~Ytcetı rın de mübayaa edilip e- silleri için tehlikeli bir vaziyet yok- . . . . B diğer bir hasta fakir bu!tınmu,, has- nahiye adedı daha az oldugu ıçın o lenn Keyfıyetı tayınlerı ıradcı mıllı-
~"'1ıııu ~alı:kında ~u beyanatta tur. . . . . . . _Tr_abzon M~arır. e_mını T~v.f~k t~- taneye götürülmüştür. . Ç~KAN_ DOSYALAR k~~ar uzun. sürmeyecektir. Kaza ade- yey~ ilı:ti_ran e~miş ve dünden itibaren 
-.... ş· '~· . İzmirde ın,a ettırilecek olan ıspır- bınncı . sıı:ıır . mufettışı umumılıge İskan ıdaresınde mevcut 3500 dos- dı ısee nfilıi yeden de az olduğundan yem vazıfelenne başlamışlardır. ~ııtı.diye kadar lnhısar İdare11i to fabrikaaını bu sene inşa ettiremi- yin edılmıştır · _ . _ OTOMOBiL AL TINDA yadan 1500 zu ilımal edilmiştir. Di- bu daha çabuk bitecek arkasından Memurin mUdUr!Uğüne tayin e-

l!ı bit br•ııdan mübayaat esnasında yeceğiz. İnşaat mevsimi geçmiştir, ö BiR FELS~MUALLlMI Tütün amelesinden Tahsin dun ğer dos_yalar d": Mayıs nihayetine ka- Vilayet kongreleri toplanacaktir. Bü- dilen Samih bey de henüz Ananda 
~r. ı.t":ı Çuvaldan fazla üzüm alın- nUmUzdeki nisanda inpata başlana- TAHSiLE GONDERlLDI Ortaköyde şoför Şükrünün idareain- dar bıtırilecektir. tün kongreler kanunuevel nihayetine bulunduğundan mumaileyh celince-~le bayaata devam edilecektir. cağını kuvvetle tahmin etmekteyiz. . . . . z· deki 408 numaralı otomobilin altm- VALl HASTA kadar bitecektir. MUfettit olmak iti- ye kadar mumeyiz Hikmet Cafer bey ~bin ç ne bütün mevsim esnaamda KAMBİYO BORSASINDA Ankara li~esı felsefe mualluı;ı. ı- da kalmış, ehemmiyetli surette yara- . . . . . . barilc ınmtakası dahilinde bulunan vckilct edecckt;..;.ir,,,._., ~ U\'al mübayaa edildiği naza- . . . yaeddin Fahrı B. Istanbul d_arul unu- lanmıştır. Şoför yakalanmıştır. Vatı Velı:ilı ve Şehremını Muhıd- dört VilJ.yet kongresine de Hakla -~ınte alınırsa bu seneki mübaya Dün Borsada İngıliz !ırası l004 nu tarafından tahsil ve te!_kika~ bu- din Bey, rahatsı~ıa:ımıı ve dün ma- Şinasi paşa riyaset edecektir. ÇOCUK BAHÇESi TALIMATNA. 

1(. Çolr olacağı tezahür eder. kurut 20 paradan açılmış ve 1007 ku- tunmalı: üzre Fransay~ gondcril?'ek- AZILI BlR TERZi kamına gelememııtır. ~ ._ MESI HAZIRLANIYOR 
eı .. Übayaattan s . e . e- ruı 20 p~~ada .. kapanmıftır. Altın tedir. Ziyaeddin Fahrı B. ~v~_etınde Gala tada Abacılarda terzi Arkiro YENl TRAMVAY HATLARINA Pazar cUnti açılacak olan çocuk 
.._• .. , !tı.llt •LL' arfı nazar tmiy 879,S. Duyunumuvahhade 196,50 bir konkuru müteakip Darulfununun il ••yyar manav Ali kavga etmi!ler DEFTERDARLIK HlSSESl HAZIRLIK bah•-' :.ı- Emanet bi taUmatna 
""' • e-"'1tler ve memurları- dlr . · · · c - ' d ı T ı k · F ih · I~- ._. r • ~ ••ıt .. ııe mUba d _ · . . , .. . felsefe şubesinde müderrı~ muav~nı Arkiro makasla Aliyi arkasından ya- Defterdarlık Maryo Sera an ~ a- ramvay f r eti at . - Edırn_e ka- nae hazırlamaktadır. Bu talimatnam .. ı.ftı· ~""aiın . . yaata devam e e İlı:tılı:razı dahilı uzenne muamele olarak çalışacaktır. Mumaılcyh dun ralaınıştır. Carih yakalanmıştır. caitı olan 15000 lirayı Emanet hiaae- pı hattın~ ;ıonra ycnı hatlar ınp- de ezcUmle tırnak el ve yüzleri to-~ OnUn içlıptidasında bul~lı:- olmamıttır. DUn Borsada tahvilitın hareket etmittir. - Binden almaktadır. aı mecbunyetındedir, Bu hususta ema miı: olmayanlann haeta bulu al 
ııı. li ._intak 

0
. mUstahaU elındeld lilı:idaıyonu yapılmıt ve neticede İs- Ü 300 LIRASINI AŞIRMIŞLAR Ü netle §irlı:et araamda bir müddetten hah ı:fre ' lı:I d 1::ı•.;,.mı · llu acel de •çin acele etme~e~- tikrazı dahili 19,000 liralık kadar ek- TÜRK LiSANiYAT KüRSÜS Küçük Kuyulu yat tUccan Haaan BAŞPAPAZIN BUG N beri temaslar ve müzakereler batla- y~y:_b tumeyece. e tıı!...u. t, 

llu len e n zarar hasıl olabilir. sik oldutu anlatılarak bata bat ol- Darülfünun da Türk liaaniya~ efendi dUn yeni postane arlı:aaından CENAZESi KALKIYOR mlJtır.1:.-arnvay §irketi gelecek aene- mnu oldu;. zfhe~::ektedlr BU"::. 
~:eı. llıll~ ll""'1:irat İnhiaar idaresi malı: ıuretile bu açık kapatılmıttı:. kürsüsü bir ıenedcn beri mü~l~ı. geçerken iki aabıkalı tarafından 300 Geçen cün vefat eden Rum Bat lere ~t ınpat programmı tesbit et- limatname bahçere aaılacaıw:;. 
• lteltdi eablıitlcri vaaıtalile YC ı:e- Duyunu muvahhade reporu 14,30 lı- TUrlı: lisaniyatı müdcrriı m~vınliği Uraaı dolandınlmıttır. papaın Vuilyoa'un cenazesi bugün melı: !çin. t~at yapıyor. Hatlardan -
" ~ t'tlıilltı Ue 60-65 bin çu- radır. için Cafer oğlu Ahmet B. imtihan e- Fener ldliıesinden merasimi mahıuaa hangile~nın daha eve! yapılabileceği 2llO,OOO TONLUK KOMOR 
t tl~ fi:!'° .alacalı:tir. . TiCARET ODASININ BiR dilınİf ve muvaffak olmuıtur .. Ah~et BIÇAKLA BAŞINDAN ile kaldırılarak BalıklıdaJ? patr~klere ve h.anği g~erı:ihı takip edece~i, bu DEPOSU 
;rıtu tıı.ıe le~ yüz para kadar bır MORACAA Ti B. Breslav, darülfünunda lisaniyat YARALADI mahsus mezarlıita defnedilecektır. tetkikat neticeeinln fehremanetinc ar Çubulı:luda Umur yerinde ıs mi-~~ 1cu,,.,':~!tir. Fialc?n diltm_e- . Tica.ret. oda_aı: ~ıie~sesatı sınair.e- tah~il _etınİ§ ve doktorasını da ikmal Kasın_ıpatada ~apur İıkeleainde ka KAzlM B. HASTANEDEN zmdan sonra an!!tılacaktir . l".~n lira earfUe 250 hin tonluk bir 
~r ıı.'- ~mit edilmektedir. nın getırdılı:Ien ıptidai mevadın gum etmıttır. yıkçı SUleyman ıle Unlı:apanında kah ÇIKTI HAMUR MAKiNELERi komUr deposu vUcude getirmek llue 
!~dııı. ıı. •tt_11~ır. rük reamin~en mua~ ol~u.lı:Iarı İktı- ULFONUNDA FİLOLOJİ veci Mah~ut bir borç meselesinde:' Şi 1i Sıhhat yordunda kendısine iSTiMALi TEŞEBBÜSÜ bir Alman grupu Emanete mliraeaat 
't.....,. ea vaUaınde tetlı:lkat yaptı- sat vekaletınce tasdik edılinceye ka- DAR kavga etın.i§lcr , Mahmut bıçalı:Ia Sü- 1. . . . l . h . .. . etmittir. Bu hususta tetlcilı:at rapıl-
t 'lıııur ~.İncirleri de gördük. dar bunların cUmrUlı:te depozito ŞUBESİ . teyınanı batından ve kolundan yara- apandısıt am_elıyatı yapı d_~gı.~ı yazd;- Şe rcmanetı butün. fırınların ek- maktadır. 
~t. t.flia y~ İncirler maalesef çok parası bırakmak auretile mutazarrir Darülfünun edebiyat fakUltesınde laınııtır. ğıınız Sanayı ve mcıı~ıı mudurü Ki- mek ~a.mur~arını makine ile yuğur-

tli ıııu.t.;~•t imau için bize lı:lllliye olmamaları için dün hUkfunete mUra yeni bir ıube açılacaktır. Bu ıube fi- 2 -=> · zım B. hastaneden dün çılı:nuşur. ması ı~ın ~ır tetebbüs ya!'ınıftı. B~ lTFAlY.li. MOTEHASSISINl>AN ~'rlıtti,da ı!'cir llzmıdır. Müteah- caat etmiıtir. loloji olacalı:tir. Filoloji. fUbeıinde li.: DAYAKTAN BAYILTMIŞ TAPU MÜDÜRÜ VE teşebb~s kismen mu".affakiyetle neti- Viyanadan ıetecek olan ıtfaiye mil 
1ı,ı;-ltiıo · "~11taıUe ıcçen ııene 600 Ticaret odası, hazan aylarca w:a- tince, rwnca, arapça, acemce deralerı Yeşilköy İstanbul caddesinde 48 nu MUA VINI c:lenınış, fakat ekse':' yerler~~ .de ma teha1Bıaı henüz gelmediği clbi timdi-
~llıuttuG al.ıııak tctebbliaUnde bu yan bu taatilı: muamelesi esnasında okutulacaktir. maralı evde oturan tolör Tcvfik,mc- On bet gün evel Anlı:araya hareket ki!'e. kullanılmasına ımkin goruleme- ye kadar da kendisinden bir haber 
1- ı.no:nı.; bu •icat bize tealihütte alSkadarlardan depozito akçesi yeri- Edebiyat fakUlteainde bazı dersle- tresi Marilı:ayı gizlice evine alan ma- etmiş bulunan Tapu miıdiri umumi- mı~tır. . . . almamadığından dUn Emanet tekrar 
~ .\ııca1ı ıo "1llctan dolduramadı- ne sadece hüldlmetin tenaip edeceği rin ilgası da dUşUnülilyor. Bu mey- dam Zoiçeyi sokak ortasında fena si Atif bey ile müdür muavini Osman . uf~n ~ıbe~ı, hamur makinelen- Viyana sefirimiır:e bir tezkere cllnder-
biı; · Geçeıı O birı lı:tıo incir alabil- şelı:ilde teminat alınmasını muvafık anda şerhi mütün dersinin ilga edile- halde dövmU,, bayıltımıtır. bey dUn gelmişlerdir. ~ı:ı e ek trı ~c 1J1•mekt': ol~rıdı~. mit ve bu hususta maUlınat istemit· 
\t lıiıo incir SC1te1ıi ihtiyaçtan 400 görmektedir. Fabrikalar ve diğer e- ceği kuvvetle söylenmelı:tedl~. Bun- ır ço yer er e he~Uz kifı etekti- tir. 

dit. ·~rı !Azım celmck- tya teminat olarak gllııterilebilecclı:- dan batlı:a Arap edebiyatı tarıhi der- KARŞILIKLI DAYAK VAZiFE BAŞINA DAVET GÜ .. t 
;~lene de~ tir. Bu auretle hazinenin hukuku mu si filoloji şubesinde olı:utulacalı:tir. Çemberli tatta kahve~ Hüseyin, EDiLEN HA.KiMLER NUN ADL YE HABERLERİ 
~~ . lıtı b taiunız 600 bin lı:ilo hafaza edilecek ve tacirlerin gümrU- ortağı • Aptullahın haberı . olma';'an _Istanbulda bulunan ve fak~t ad; --------- --

111tir ~ba konursa bir milyon lrte depozito bulundurmalarına IU- 40 KiLOLUK P0
1
STA kahvcnın gramofonunu evıne gotU- resı meçhul ~ıa_n Çanakkale müddcı- Mm Makrı"n b ğ ğ bb ., l 

a._mız lhım celdlfi an- zıım kalmıyacaktlr. PAKETLER rmüı, bu yilzden iki ortak kavga et- umııml muavını Osman Ankara aza • ayt Ü ma a teŞe US e maz-
* • • Posta idaresinin Avrupadan 4 ye- mişler, birbirlerini güzelce dövmüt- mUlbimi. ~aan ve Kızıl~ hamam C l N"h . . . 

1. I<amb'o Bo-a•ı 11101929 ni posta vagonu celbettiği malQm- !erdir. sulh hllkiını Noman beylenn ~erhal nun ema ve 1 at ef.ler tevkıf edıldıler 
• I' • o o dur vazifeleri başına hareket etmesı !Uzu- A k d d , , 
~ ~•kıt~111CRAZ!.AR TAHViLAT Bu vagonlar ~nkara vebaAtana rat Hariciyede son ~u Adliye vekaletinden bildirilmiı- eviney;ir::'.e:s:: ~:... ~:"::~::ı,~~ :~==~rg~~~:~tin:kl~~:~il~re 
'ı:t1t"::ı~~~• 1 ~~ -·:: A~ı~la} i i: n:~ ~~~a posta naklı~a~n: ~ :·:~~ tayinler ur~ALI ÇARŞIDA iNTiHAP ~~~::.!~eu~d~\:~:ı. d!~ha~~~c:.~~d:c ye cönd~~;ECILERIN a e-

50 Tine! ıtrketl Paket poatanesı şım ye_ 8 
8_ - Kapalı çar,ı esnafının dahil bulun devam olundu. 

~ ~ 'ENı:n.u l':lekttrit ftrkııtl 4•:-; kara ve Ada~a -~attı. Uı:crındeki ~ ANKARA, 30 (Telefonla) - Ha- duğu cBedestam atik» cemiyeti icla- Nihat ve Cemal efendiler bundan M~H~KEMESI BU~O~ ~ 11 95 arbıuıı Şirketi. 16 1ş ta ~uameles~ ıırr~n 2~t:i°y~ar~~~~ riciyc vekaleti siayal müşavirlik mil- re heyeti intihabatı pazartesi günü ya 3 ay eve! Ayalı:apı da Makrinarun e- Bugun. oğle?~ aonra llı:incı ceza t 'l',._. ıit111t ıllle u 60 H. Paıa ll•u ıırted dcrilecek pa et. e~ 0 dürlüğUne tqrifat umum müdür mu- pılacaktrr. vine girmişler ve madamın ıs bin li- ~lı:emesınde trtl§a tahldlı:atmm gUı 
l lı. s. ~:. l 71 50 kabul etmekte ıdı. avini Abdulehat, yerine mühtelif mU- Bu cemiyete, halıcılar, marputçu- rasmı almalı: için onu boğmağa teıcb- b safahatını ya:zdılılarmdan dolayı 
P 1\ Şı,\"" n,oo . DUn~cn ~ti.hare.? An~ra, Ada~a r~ badele altıncı tali koıni.syonu Türk lar, mücevherciler ve yağlıkçılar ila- büs etmişler. Dün bu hususa dair din ~~emeye verilen latanbul caae~ 
ı" 't"'- tıl 38 50 çıı.:1Lıı:ıt güzergihı ıçın gonderilccek !'a ~ e delegesi Basri, onun yenne Kahire el- ve edilmiştir. tenen şahitler Makrina yı maznunla- cilcrının davasına devam olunacalı:tu'. 
İ ~ "- . 10 00 Losdra ri 40 kiloya kadar kabul etmıye ş- ciliği baş katibi Zekld Hakkı, Kahire rın eve girdiklerini, tehdit ettiklerini MOSTANTIK HiKMET BEYE ~ ~,. 1. N.50 Par!t 

1~~ ::~ _ ~~ı:;rt o.: :::~ lamıştır . _ elciliği bat katipliğine siyasi müşavir ORTA TEDRiSAT MODüRü beyan ettiler . NiÇiN iŞTEN EL CEKTIRILDlf 
ı ~ .. ~'.~ 5 90 Ceaffn 1 49015 llo•ı 03 u,so ZiRAAT BAŞ MÜDÜRLÜK- tik müdürü Mahmut Sait, siyaai mU- Orta tedriaat müdürü Cevat B. Dünkü muhakemede müddeiumumi İ 
ı '--.._ '" LERININ LA.CVI şav~~~ kalemi _ilc_inci kitipliği~e Lon dUnkU trenle Ankara'ya ı:itmittir. . . . •. . . şten. e~ çelc~irilen Tilmıet beyin 
• lı. t..! 17 80 Ukrlf H 75,00 A-er4ım Ol 19,75 k t fikan ziraat dra uçuncU kitıbı Orhan Tahaın, ye· muavuu Burh'.'-n B. davaya aıt tevsu ıstıfa ettıği şcklındcki haberler doğrıı 
~'Y•iy, ' id 50 ı rt.tlıl 8 46.00 Solyı 66 50)>0 Bar,e~. anun.uı°'~ edilmi tir rine de Bern elcilijti Fahri ateşesi tahkıkat talcbınde bulunurken her değildir. 

• 75 hq 16 2uo Bullı 2 02.75 baş mudırıyetlerı bagve .. d. _ş tl. b" Şemseddin Beyler tayin edilmişler- şeyden evci maznunların tcv~~ini ve Hikmet B. henüz bu mesele etra. 
~ 18 00 Vtv•no J 41.75 Bundan sbnra u mu . ~rıre _er ı- dir. mevkuf. olar'.'-k muhakemelerının d&- fmda istiçvap edilmiş değildir. Yal-

i\ 8QYl1k .- -- ·· ·· rinci sınıf, ikinci sınıf ve uçüncU em~( Hariciye vekaleti birinci daire ikin- vaımnı ıstedı . nız vazifcııine nihayet verildiğine dair llınUkı kotek 1 sa 
1
f USKUDARDAKl ELEK- müdiriyet u~v~nını '.''!'taklar~ ~ı- ci şube baş katipliğine Bükreş sefare- Mahkeme bu kararı kabul ederek olan tcbliğname evine gönderilmittir. 

~~Un~ncı ıeşrı~i~ondcriedrlne fmıt. 11tİK AUONL'LERİNE raat baş ~üdırıye~dc~ı 1ıle _ mu~~aı:;,era: ti ikinci katibi Münir, yerine başka- haklarında g"S'fi muakket tevlaf mw Hikmet B. timdi almıt olduğu ilri ay 
·"""' en !fb or üncu cuma C. bulunan zıraat mu ur en, m tip payesile ve mailinde lı:onsolosluk ekkcrcsi tastirinc ve mevkuf olarak mezuniyetini ikmal etmektedir. Ad-ı, bcr ~tren l 1 inci cumaya iLAN tını badema vekaletle ya~~caklard_ır. işlerini tedvir eylemek üzre siyasi BEYOOLU DAIRESINDa:. muh'.'-kemelerinin devamına lı:arar tiye muhitinde deveran eden pyıala-ltı~ 13 ten n1!

1
bah saat ondan 12 Istanbul ve Ankara gıbı bazı vıl~- müşavirlik kalemi baş katibi Hasan NiKAHLAR! KIYILANLAk verdı. ra göre Hikmet beyin bu tekilde tec 

~.:." 1'10dı ' Y• kadar Kadıkö· ISTANBUJ. llAVAGAZI ve ELEK- yetlerde hem başmüdür, hem dem~- Hakkı, GUmülcUne konsolosluğuna . Dün Beyoğlu ~ediye dairesin~ Adliye janclarma kumandanlığına ha- ziyeıine sebep gazetecilere olan be
lU("Cı~dt 48 caddesinde Devriye TRİK ve TF,ŞEllBGSATI SlNAIYE dür vardı. Şimdi bunlardan _Yalnı~ bı- zat işleri sicil mümeyyizi Ahmet Muh nıkihları kıyılan çıftler ıunlardır : ber gönderilerek iki süngülü jandar- yanatıdır. ÇUnlrU adliye memurları ~tı b,, tile nuoıerolu hanede bU· TÜRK ANONiM risi kalacak, diğeri başka hır vazıfe- tar, yerine Gümülcilne konsolosu Fu- Viktorya H. odabaşı _Hanopo er.: ma celbedildi. Nihat ve Cemal efen- kanunu mahsusu veçhile hiç bir hu. 'ttı~Yııin ıi:.: alt nadide eşyalar ye nakledilecektir. . at Beyler tayin edilmişlerdir. Vaıing Sofya H. ku~~ur.acı Espıro er.: An- diler şahitlerin celbi için tehir edilen susta beyanatta bulunamazlar. 

1• Aıtılıcaı/ ıle ve pa7.ulık .u- Şirketi ( SATGAZEL) abone- MÜBADILLEREAÇIK BONO ton Büyük elciliği kitibi BUlcat Bey jel H. clelrtirıkçı Andon er.; Fatma 
~·'ceııı tır. terinin tesisatını tagdlye eden VERiLMEYECEK mahallinde lı:onaoloalulı: umurunu ted H. makinist Mehmet er.; Sara H. Rüat bey Maarif Müsteşarı k::'.l•liirlerı, ıal~n tıkımı, eskJ acem ( Bübadil muhacirlerden bir kısmı vire memur edilmiştir. .. ban_k_ memuru Efr~ym ~r. : Suzan H. 
,J'ıı o.c tevettürün safha ile bitaraf tel · "hkakla · '-•• k ı ı - ka la lı derıcı Salomon ef Emıne H amele E • · · ··d·' ·· Maarif mllat~""rı Kemal Zaim B. 'it... ~ı Çiııllerı eın .Kütahya, Çin ve u · deki vcaaika göre ıstı rı Atına ~ onso os ugu nçı r - ·' . mnıyetı umum1ye mu uru -s-(~ m arasında) 11 O volttan 220 volta e erın . d 1 aldıktan maada mU- ğına tahvili memuriyeti yapılan ve Ahmet ef.; Matilt H. berber Mığır- refakatinde mektepler mUzeıi n:ıUdU. :<>tı..... A.rıbe:L ozayUı: ve sedef derecesın e ma · · . · · • c d f ·S f H k•tip Aleksandr ef · Rı'fat beyı'n ahvatı· sıhhı'yes1' rü tımail Hakkı B ld · h ld dil ı.><ı •• b h tahvlll keyfiyetinin teşrlnisvvelin baki · fhkakları için kendılerıne mahalli memurıyetıne gıtmeyen e- ıç c ·, o ya · . d • • • • o ugu a e n 
'il •r, Japon 

1 

ti, lı:anape ve 2 inci çarşamba ve 3 üncü per- te .1 
1~ ·ıe herhangi bir Vlayet- laliddin Arif Beyin mUstafa addedil- Havva H. mualhm İamatl Hakkı B.: Tifodan rahataız olduğu için aıh- kil lı:onva~yoneUe Alamanyaya ha-~·• btrço1ı: e vel Çin etajer, do· verı en. no ı tik alabilmekte idiler. mcai ve kançılarlığa evrak müdürlü- Hasna H. marangoz Hasan ef. ; Roza hat yurdunda tedavi edilmekte olan rcket etmiftir. MUstqar beyi istaa. ~ o IY• ar pelesenk aıta şembe günleri icra olunacaıt te arazı ve em da N ri B · H d · · F d" t f L H yonda maarif e · · B h t " 

. ~ trnoJı • 6 • &l Dahili e vekiletinden gelen yeni bir ğü doıya memurların n u eyın . em.ırcı er ınan e . ; una . Emniyeti umumiye mUdUrü Rifat be- . . ~nı e çe ' umwru ~ ~ ~ lltı lı:Utü hgayet glızel sılon mezkQr abonelere ihbar olunur. em.ird? badema bu bonoların muhacir tayini kararlattırılmış~r. . . t~nekec~ Sabatay cf: ; Fatma H. şo- yin ahvali sıhhiyesı iyidir. Bir kaç müfe_ttiglerdenSelinı ~ırrı, Rqat Şcm 1

' be 
0
ir •Yn t •na ve bir yazıha- Marüzzikir abonelerin bulun_ 1 · u caatlannda tayin edecek- Münhal bulunan şıfre mümeyyız- for Refık ef.;. Rahınıye H. amele Os- cUn evel kendisini ziyaret edenlere s~dın, Tevfik, Bedn beyler tCf)'i et• 

~.~~ı !fle~el~ ınürekkep oymalı duklan mahalledeki tesisatın k!f- er~~ :~er için verilmesi ve açık liğine baş kitip Müzaffer _Kam~_ber man cf.; Hatıce H . şo!ör Mehme~ müsaade edilmediği halde timdi mil- m1Jlerdir. Bu ııeyaha~ bir buçuk ay 
~llıı. Çı·n müzeyyen yaaı len Y.1 mesı· bildirilmi•tir. tayın" edilm;•tir. İkinci daire bırıncı ef.; Roza H. amele Nun ef.; Man saade edilmektedir. Yakında tamami- kadar devam edecektir. 
"O le f 1 d il h lif bono ven me • ..,. · · b" · · da" · H L--' Le f ""- ·llıbe ca •nton divar, tabak- es n e ampu er ve mu te Muha . !erin aldılı:Ian bonoların şube mUmeyyizliğıne ırıncı ıre ı- . 1WU111yoncu on e . le iadei afiyet ederek yurttan çıkacak 

~'lltlnıer çınlı \'e mırlı:edıi işle· elektrik aletleri bir defaya mah- elden de~;i ve bunların satılmala~ı ~ti.ifil~ ~fkitibi .Faik Hil'?'", ildn FATiH BELE_DIYE~l!"DE tır. POSTA iŞLERi 
~ 81toJ~ ~Ve Japon vazolan, suı olmak üzenı meccanen tebdil caiz olduğu ve bu husuıta memnw- cı daıre bınncl ıube ıkinci kltipllğlııe Fatih belediyesınde nıkihları al<- IST .\NBUll>A ~ MEYHA. Posta ve telcraf umumi müdürü 
"'tı ~. takı n htylı:eller, Japon eti natık hiç bir şey mevcut olmadı- Prac eefaret lı:ltlplcrinden. ~ahın":t, tedilen çiftler ıunlardır; NE VAR! Fahri B. ile rufekaaı tarafından btira 
~ Çiııı.lııdenTUriı: işlemeler. Kil- edilecektir. ~1 haber alınmııtır. yerine de mez~r ıube_ ~tibı Tevfik Niyazi ef. ile Hatice H.; İbrahim da yapılan tetlcilı:at neticesinde dün· 
~ •r, Ytl Yapılmış zarif fÖ· Yeni tevettür ile cereyan ita- • Üsküdar Hukuk halı:imliğinden: Kazım bey tayın edllınittir. ef. ile Lütfiye H . ; Muıt~fa ef. ile M~ Son senelerde ıehriınizde meyha- yanın en mühim merkezlerinden biri 
~rbı~dt ~zlı oymalı koltuklar, sından itibaren eski eçhlze, am- ·1ı:a h ımın boğaz içinde kU- ISTANBUL - ANKARAR zeyyen H.; Mehmet ef. ıle Melek H., ne adedi çoğalmıştır. Eskiden meyha olan Iatanbul posta merkezindeki ml 
t .. ,Perdeletr•cından lı:oltulı:lar tab· Ulı:RebfeıbekteanmUtekait binbau Arif EKSPESI . . Mu_stafa el. ile Hayriye H;; M~mduh neler Istanbul tarafmda, Balılı:pau- murların ceceli gündüzlU devam e-

-..r " ti pul ve saire artık istimal edil- ç .- A k •- reaı dünden f il M er H · Sabrı ef ıle Ha nnda, Kumkapıda bulunurdu, Şimdi den mesaisinin bir kalem memuru-~ ı. ..., .. ' b ·•a ar yatalı oıluı · 1ı:·· k"" d kim Ahmet Lebip Iotanbul - n ara e..,.p e . e uamm · • · -
""'"d ' " tytl meyecek ve badema kullarula--ı.. b~yın oş un e mu · ı ·e '-··ladı · H y · f ·ıe Olaa H Da meyhaneler diücr taraflara da yayıl- nun mezaisinden cidden çok farklı ol-ile • Olu ye. ......, f d" ı h" 27 Haziran 341 tari- itibaren hergUn ıı emeg ~ · yrıye . ; anı e · ı • .; - a ,... S. Y •Urenl: dA.cem hılılın. plya- her yeni elektrik malzemesi 220 ~~~: :u':1:ıb'::!.n talakın nufusa tea- Ekspres Iatanbul ve Anlı:aradan h~r- vit ef. ile Ester H .. Vasi! ef. ile Ma- mıştır. Müskirat idaresinin yaptı •• duğu görülmU§tür. 

1~ r en °1, ıs teminat voltluk olacaktır. ili talebiyle ilı:ame eylediği davadan gün saat d9• da hareket edecektır. nyo H. hesaba göre meyhane adedi 3000 dir. Şimdilik yalnız Istanbul merkezin-
ıN ~ola müddeialeyh namına berayı Ekspresin Iatanbul ve Ankaraya m_u BEY AZIT BELEDlYESINDE Rakı imi!ithanelerinin aded ise de, Avrupa posta merkezlerinden bi. ~"1lt \ıl l.tıli;ke . Gereyan inkıtaına mahal veril- tebıf'ğ irsal kılınan arzuhal aiıreti mu- vasalatı .sabah saat c9• olarak tespıt Beyazıt belediyesinde nikahları lı:ı- ıs dir. Bu iaıalithaneler 33 cins rala rinde tatbik edilmekte olan usullerir. lıq<l dar~İtıd ıneı Asliye 6 ıncı memek için yukardaki ihtarata h ili k' ü edil · tir yılan çiftlerin esamisi şunlardır. çılı:armaktadır. t:>-tbiki ve bu tecrübeden alınacak ne 
~•11 ıc0ca en: Nazire hanım maileyhin ma a me.z uru ç sene mış · Osman Nuri cf. ile Hamra H.; Fa- tice muvafık olursa ayni usulün bü-

sı11., ıı-ın·dl.tuatafa pao.oda "u- tamamen riayet olunması ve me- mukaddem terlı:ile halihazır ikamet- , k d t ı il Ll"'ÖR FABRIKASI tUn "d 
1 

. .
1 ,, - ""' - bila b . - As ere ave zıl ef. ile Münteha H.; Adnan B. e "" posta 1 are erme teşmı i tasavvur 0 lı L_ e tulumba aoka"ın- murlarımıza vazifelerini ifa esna- gihr meçhul olduğundan te lig ö H ı ' r il F t M"" ki t nh" ta fından c- edil kt · d b "h t h ·· k t' .ıL •leırlı;n","nede ırnlkim Aptugllah iade kılınması üzerine hukukusul mu-. . l'k d , , d • Rukiye H.; mer u usı e. e a - us ra ı ısarı ra , m me e ıse e u cı e enu• a °""'• •lıa sında teshllat gösterilmesi muh- 1 · k unun 141 ve 142 inci Fatıh aaker ı aıresm en. ma H. Sadettin cf. ile Şefika H.; Za- maliki ecnebiyede yapılan likörler de iyet kesbetmcmiştir. "'~ ı..;~_hn'~lı:ındınae etahyle::f~tbota1.,'!'ın" hıılld ı hmaakdedmeleecrı"nmu·'.'°cibince 15 gün zarf. m_da Daireye merbut as •• kerlik ıube firalri ~f. ile Maryanti H . recesinde likör yapabılmak için bir Almanyadan celbedilen mütehas-

._'I .:'."·... ~6/ • terem e en rica 
0 

unur. ,_,._ da 929 h d L--1 NiKAH ILANLARI iÇiN fabrika yapılacaktır. Bu hususta mü sıslar raporlarında posta ve telgraf ' ' "''°'.':~'.rı-,· .9/.9. 2_9_ tarihın· e mu··- M··dı l cevap vermek üzere mez•uır ıstı leri 15,10, tan ın e .._, a- d b ı di d . 1 . d . 1 . . h . . d b h d k 

~•'<11<1 '• gü ~ u r yet . . · , ebliği tensi kılınmış 29 lO 929 'b · d Bazı yerler e e e ye aıre erın e tehassıs Benzi bir rapor vermiş ve ra- ış erının ususıyetin en a se ere 
p h

1

iH lıaid nu ılanen tebliğat . . . . . suretinın ı~ane~t olba taki i:tida sıuc- ~ak ve • • • tarı .~ e aev nitı:ah ilinlarmdan resim alınıyordu. porunda, göııterdıği hututu esasiye işletme umurunun sektedar olınama· 
u Ulıu1c e ı:elmediği cihetle emrı tahkıkat 28 Teınnısanı 929 ta- olmasına hına~ P . ta1ilı:: dil kiyata nıhayet vennek uzre 322 Dahili"ye vckfiletindcn aelen bir ta- .. ·nde fabrika yapılacak oluraa Av sı için hesap işlennin posta ve telg-nun usuı uh k ihin üaadif p be u ·· · mahk e dıvanhanesıne e - d k" ·ı a uzerı it tı 3gs · · m a emeleri r e m erşem g .nu saat ti. em "b" 1 bl"'' makamına ka- doğumlu efra ın ıımı en ve mimde bu bapta kanunda bir madde rupa derecesinde likör yapılabili<". raf idarelerinden alınmasına lüz .. nı 
b·Jrap kar •ncı maddesi muci- 14 muallak bulunmakla tebhgat ma- mıt olduğu gı ı e ı!" 1 1 323 dog"umluları k11men sevke lmadıg" ından badema böyle bir re- M"" ..., t "nhisarı enclimeni bu işi göstermişler, daha bir takrm ıslahat 1

• ııı... arı ittihaz edilerek kamına kaim olmak üzece ilin olu- im olmalı: Uzere keyfıyet gazete er e- 0 . • • • USı<•Ta 1 • ' • • 

1 
d" 

•aıntleve bakılmakoızın nur. de ilan olunur decekleri ilin olunur. sim alınmaması tcblıi[ edılıniıtır. tetkik etmektedır. yapılmasına ı~aret etmış er ır. 
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BUGÜl"KÜ HAVA 
Diin en çok hararet 16 en az 

l O dere<:e idi. Bugün bavanln 
poyraz ve açık olmuı muhtemel 
dir. 

EGLENCELERI -
--- 1 :i. 1'Ri.za.h. 

Torpil 
Geçen gün ağzmı bir kanş Geçebildikten sonra, nefessiz 

açık kaldı... kaldnn, tuneli bitiremedim. E-
._ __________ _, Hayrr nezle değildim, bur- lime geçen bir bacağa sıkı &1kı 

FELEK num tıkalı değildi, ahtapotum sanldnn, doğruldum, bacak sa- Dilokil bilme e t izin 
da yoktur. • hibinin belini yakaladım, kalk- halledilmlt şekil 

TlRIBUŞON! Ağznn hayretten açık kaldı,. tım, suyun üstüne çıkıp nefes al SOLDAN SACA: 1 YUKARDAN AŞACI: 
Toplu iğne doetum bir iki sün Beyoğlunn aralık sokakların- dnn. 1 _ Sımaıkı (9 ) ı - Uıttine yazı yu:ılan (4) No-

evel Melekt~ ıöat~len. AnUı:- dan birin~en geçiyordum. Birde - Bu bacakla bel, o kadmm 2 _ Bir yardımcı fiilin emri ha- ta (Z) .. • 
P<>üuı iammcle ki filmi tenkit baktmı ki, arkadaşım Burhan, mıydı? zın (2) 2 - Uıumefı izale <7> 

Y --" ı · ·ı 3. - Yalvarma nidau (4) 
ederken: « .,.., aene eve ıçı en yanında kırk betlik bir kadııi, - Yok canını, dün yanımda 3 - Babk kemiği (6) Kurum (:l) 4 - Mısır kökü (5) 
bir rakı aleminde, Dimitrakopıı· şöhretinden fiiphe edilecek aca- gördüğüm kadındı. Esasen 4 _ Zaman (2) Tadmm abi (3) 5 - Kaynak hamamı (5) Km-
loaun ra1o titai ne ıezi:ror.1- ip bir evden çıkıyor. . bacağından ve belinden tutun- 5 _ """""yet mclam (9) vet (3 
eli blr ua1 Ben hu · • v~ 6 - Tüylü (5) ye • aormu9. im ıç- Burhan aözün tam manasiyle ca ürperdiğim hissettimdi. Su- 6 -Nokııa1181% (S) Dl>dak (S) 7 _ N•ta ( 2) İlenin muhaf!di (2) 
ki itl~le pek mqgul o adı- güzel bir erkek, sevimli bir genç dan çıkınca, yüzüme göz süze- 7 - Defnelı: (5) Çipe (2) Binme "emri hanr" 
i~ i?n dost~un. ~ hus~ta- tir. Kur yapacağı~ seçer, rek baktığını gördüm. Akşam ı - Vermek (3} s _ Taın değdirme (6) 
ki mutahedeaıne ıtimat ediyo- fevkalade müşkilpesenttir. avucuma odasmm anahtarım sı- 9 - Boyun abi (2) Kani (4) 9 - Büyilk davul (3) Km- (3) 
ıum.. Vakia doetuanızda eaki Beni görmemezlikten geldi, krştırdı ... İşte o akşamdan son . . . _ 
poa~i.t~~k ...e edebi.yat boaı.l•- fakat benim kendisini gördüğü- ra, bir daha e?nden kurtulama- pjJ ITarık, hayat. kaza ve otomr:ııt ~,g,1rta a.rı : ıı~ı 
ğı gıbi iki vaaf var ki •dem• ıle mü göıiince kızardı. dnn. Kııı geldi, gene lr:urtulamı- §1 Galatada Onyoıı hanında lıiiıl "Onyoo sıgorta k11IUpaııyasına 
yakından alakadardır. Eıteai gün yakaladım. yorum. Beni randew evinden pyatıruuz. 

13u günkü Çarşamba akşarnı 

Eı~~ nıra ve Melek ~ineınaların~a 
Gala 6ııvareııi olarak 

ANKARA POSTASI 
filminin ilk iraesl . 
bav..ıen · Anbradı GAZI ÇlFUGl 7.lyaret intibaı 
Melekte Ak ddı olarak ZlRKl"I ARNOLDl orlıema ıı:ıııııııırs<ll 

Maesfro U:MIŞIN 12 ll ilik orkestrası lcrayl ahenk ecı~eeklerdlr· 

Yann akşam 

ASRT SİNEMADA 
Talep ve arı.ıı~l umumi tlzerlne IVı\J~ PE.TROVlÇ ile Vl\'"Y"" 

GIBSON Dil harikOlııM tem.slllerl 

ÇARIN ELMASI (ORLOF) 
nam muhtefem ııılunıenll n her yenle ıondcrcce mou.iIU. rJı' 
filim tekrar lracıine ""41ana<:aknr. 

On iki kişilik bir Rus BALAI.A. VX:ASI ORLOPUN ,,,,,,_ 
melodileri ve şarktlan tagannl edecektir. 

Teneffüsler esnasında Varyete 

Bu iki münuebete bir üçüncü _Yahu! Dedim, neydi 0 ya- randew evine sürüklüyor. Türkiyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 

aünü ilave ederek dört bqı ma nmdaki kadın?. - Peki ama ICll ilk akşam u·· N y o o·· .. K 1 Dil~nin clilherl 
mur olmak i.çin mü~taar iı~i ~- - Sorma, dt:di, bu ip haşmıa hata etmişsin. • N usnıus iZ ar v ı L M A 8 A N ~ 
lan «Top!u ığne• yı de degıfti- hep torpil getirdi. _Neden? 9 teşriıılnvel pqamba JJ! 
rir, ve dırbut00• 11 tahallus eder - Torpil de nedir? - Yanlt<ı.Iı"gı söylemeliydin. -·A-- ' 1r• 0 1 s ., I' 11 s ı ı 

1.- ı cak b im bu ,. fKumpanyasına bir kere uğram""""' eigort& yaptırm&ymız. r. 1 ı:. 
ıe ...,. 0 a 1 em ne :ru- - Bilmiyor musun? İşi anlatıp, öbür kadını ııevdi- -- Te:efon: Beyoğlu _ 2002 •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( l(Jzlannızs gözetin) gösterllecıek ol•._..., , 
rurlar? VARAN BEŞ!t - Biliyorum amma, torpil ile ğini itiraf etmeliydin? ---- - · - - mevsimin en giiul ......- 1 

aşkın münasebetini anlayama- - İmkaru yoktu. K" l k t anlar PLk şavanı tavsiye - . B~~?ğlu ~nci Sulh h~ Ha· eserlerindaı ...ı 1 
Bilmiyorum ne kadar eveldi: dnn. - Sebebi? ıra 1 apar ın1 . lıimliı:inden: Bır horctan dolayı mah- SEHER v AK•' 

Yine bu ıütwılarda P.oa.ta pul- - Gemı"cilig"in var mı? - Çünkü scvdigım·· kadın bu- Her türlü esbabı ısıırahau hata imanca Y8 İngı"lizc cuz n fwıılıtu mu~eı: kebir cevizi ~cr· SE LI filminde - d/llı 
1 ki ~ d ki t et aparıımanlar müsait fladarla kirahkbr. renkte mureppa çerçıvdi ayna, tahta uun --
~ ço u1!ub~ an tıb. ye 

1 
- - Hayrr, fakat denizcili- nun gelinidir. Galauda Tünel kal'fısında tntQnc:il dersleri almalı: lateyenlerln masa, aandalya 5 Tqrini"'7Yel cuma,... lıi'lidiilecilıektiiılii·r . ._ _____ .... 

mıt "Ye ınese a, ır ec:ne ı mem e - . B .1 b. d · Nakleden Osman Beyde Ke~lf aokağuı- tsei günü saat dol<wı buçuktan itiba-
ke e gı"clen mektuplara yapı•h- gım vdar. u torpı ır eruz o- SELAMİ İZZET J. Suson efendiye müracaat. T Kadik··-"'"d ki .skd dd 

bu k ku luk 
" l yunu ur. l O da 8 numaraya müracaat ren o,.-. e ea 1 e ca e-

rdacak 12 çu nrş pu B b ··~ ıtı·l Ail L ZAY C ZDAN eylemeleri sinde 25 numaralı lokantada atılaca-
ld. • • ana u yaz ogre er e '.Jih il "'"dan talip olanların gün ve -~h için 4 parça pul veri ığını ve ·ı . 12 ki . d . • . ı·ı a er Derununda evrakı hususiye ve ..... -u 

:tarhn üzerinde bunu yapıfbra- eg eı_ıces~ b.. şı enıze gı~ ıeııcdat ve bir mikw parayı havi lstanbul ikinci Ticaret mahke· mezkilrde mahalli muzayede de hazır 
k er bulunmadığını YUJDI! ceksın. a u kadmlı erkekli. latanbul Meb'uau EDİP SERVET siyah cüzdanımı zayi ettim. Para metinden; ~=~'"~uruna müraca-::0 Y • Bele kadar suya girilecek ve ve Tütün İnhisar İdaresi aertahibi bulan zatı aıt olmak ilzre evrakınıııı Milflls Şirlnyan Efendin alı n • 

Zayt / 
Kadıkl!y Orta mektebfDCll' ;/İ 

ltm tasdiknamemi zayi eıtil' 
alacatsm-

Dün
. mıft b. k arka arkaya, bacak açıp sırala- FİKRİ SERVET beylerin büyük bi- Sultan Hamamında Kcndros hanında , 

aynı • an ır me • 1 ak. d . ••üJ H .. ._ . Hocapaşıda Hclvıa Musafa ustannı M 
b I k . edim iff nı ac ra en ,.. ga ar-r~ nezareti mek- nllfC Kozaı ticarethanesine mer- T • • k s 

tu u ~~ta.,ama. ıst , 17 _Kim! tupculuğundan mütekait NEDiM dükilııına göndemıui insaniyet n.. bun bulunan saten, kadife, panıalon· 1 ur po r 
h~rla gordum ki pulların adedi _ Fesatlık etme. Çok dürüst SERVET Beyin refikası ve iktıaa.t mına rica olıınor. lulr;, panama, kııpot, bzallna ve salıe-
durlten beşe çıkmıt: b. doktoru VEDAT NEDIM Beyin va- Taşköprülü Hacı Mehmt d ifa 

l!ô he! kurutluk, bir iki lnı- ır oyunp ki .. anl t lideai BEHİCE hanım Pazartesi aqa en ibaret altmış llç balye man· • 
nrıluk ve iki on paralık. Allah - e 8 • mı irtihal eylemi§ ve cenazeai sevgi- Barzlyal ve benJamen tııra emtaasının açık anırma ıoretlle 
yetiıtirirae aekcek aene bu acle - Bu suretle, suyun altında, Jilerinin gözyapan arasında Maçka Gemi möceblzlat saulması mokaner olduıundan talip· 3 
di ona ıkmı ıörecejimizi u- bacaklanlan mürekkep bir tünel I kabiriatanına. defn olunmUftiU. Allah G«laıa Merkez nhıım haıı No 5-9 )erin uıış için tayin olıınan 15 teş-

•ç t hasıl oluyor. Mesele suya dalıp rahmet eylesın. Telefon: Bcy""'u 989 ıtnlevvel 929 ulı gllnll ve aru mU-

Teşrinievel perşembe 

günü çıkıyor .. 1 
muyon:m. b tün r k v... teaklp günlerde saat 10 da ullfi1z. 

GOZOM! u ~1 !;cy!.1: .. t~: ahmi di İLAN 28 Eyltl 1929 wlhlnde Mcr· ıılklr Keııdrol haııİndatı ticarethanede 
Arkadaşlardan, nezaketi is- - rust ugunu t n e - Kandenis Bofuı haricindeki Tah ıinden harelm eden "ŞU'LE,, va· 1ıuır buJıınıııalan Jtwımıa llh 

l 
TUrkJye ,,. Avrupada haftanın spor b_.,. 'as 

keUerı. mDtahasSls sporcuların yaZl~lan, _.,. ~~ 
vacılık, Avcıhk. Sinema, KarlkatOr, Ro, 

raf ve ibzal derecesine vardın,n yorum. . • • - liıiye fenerlprtt cemiai için 255 ku· puro bu apn llçüncü perşembe günü olunur. 
biri var. B -JJceru; ıfı~ fesat! ~eyse, laç ma kilit fırdöndülil zincir ile üç limanımıza vürut ve hamoluinl talı- ------------

Geçenlerde birine telefon edi en s ere e, gcçmege.mu tonluk bir f"IDSİye demirinin muba- llyeye başlayacakur. MODA SALONU 
d be 

. vaffak olamadım. Fakat niha- · yaaaı mukarrer olduğundan kapalı 
yor u, r mutat kemalı neza- ,_.. .• - di Loki . . . d zarf usulü ile mevlıii münalraeaya ko- MezkOr vapurda mallan olan MADAM ANNA 

Hlklye, ikramiyen müsabaka v. .. ıı 
<at 

.,.. Sabırsızlıkla bekleyiniz 7 ı\i k 1 d ed h :r~· ogren m. cı n ıçtmız e k ı..ı dl ol et e evam en mu avere ıı- km b. kadın dı. nulmU§tur. zevat Ya ıu zoman., e or n an O LEV 
raamda muhatabma: , çap ' şeytan ır . var 1 Kinunuevel 929 Puar ı:Untı tam almak üzre JIZıhaneınlze müracaat YAK V A 

_ Gözüm! Diye hitap etti, Dalma sırası bana gelipte, ox_ı~ aaat on~ö~e ihaleıi icra ~~ğın- eylemeleri rica ve mezlrUt vapur Parlı seyahatinden avdeı.le gayet KIZ YE EHIEK lMEl"'ı ll!JlT 
1 

h lb ki b uh bmı bacakları arasından geçecegım . dan talıplerın §'lrtnamelennı gormek . Zo 1 zengin ıon moda şapka koleksiyo-
a u en onun iP ata ta sırada hemen bacaklanru kapar üzre yevmü mezkftre kadar Galatada bo ıyın aluncı pazar günü ngu . . 

nıyordum değil « gö:ııüm !» hatta dı . knma tamamiyle değil rıhtım caddeaindeki İclarei merkezi- dağa ınüıevecdben hareket edeceği nuno geılnmlşur.Beyoğlu istik ili cad-

~ ~~=~~~ımı•~~~me~epleri~lebe~nt 
• B efendi hu d - Hıç fena değil. = ~ A YYARESI ::== lstanbolun konuluş bayramına IŞtlrak eımek ttar.; izci ye ıt;::fl 

:o~:!T~ydiye hltap :m~ na de~iı'di~aı~ ~~rki~!: F o RD T .11. ı -~-o-~_",;_~_aı_ı:n_vv_e_ı _m __ pe_z_•_r _gU_n_u_ ... _t_8_·_:ıo __ da_m_ek_te_p_ı _/ 

K d • ö _ d ak sıkıştım ve hayli uzun sıkıştım. ===: z ki h •• d x.· • 
- ar eıım, g zum en m = ev er eş asa gore e6ışır ~ 

3 
~ 

aat çekmece ıözüırıdür! cevabı- hüsnü niyetlere rağmen, Yunanlıla- =e • • t 161 21 - Hergiln birçok efhısın Nnote mı!azalınnm camaktııl~ ~ 
nı verdi. nn bu yolda çıkardıklan mütkilit u g u n sa a a-= durarak şu WJa bu mesele hakkında müdaveld dktr etı1klcı• .ı. ..... 
Şuh alde çok defa bir nUTaziı ve bilhaı;sa Yunanistanm dahili po-1 == • · Bazılan diğerlerinin eflı:lnnı tenkit ederlerse de berteıı kendi flkff"""..a ~ 

hitabı telakki edilen bu •özün litikaları ~ilzünde_n timdi~'< ~dar = b ı d ı bir F"J 

de taklidi çıktı. FELEK ~.};:~~~~fa~:t?.~=:~e~~ f Mı'lkonJ TaJJare ıneıdanına ın· ecektir . ~::·~f;'~~~~;~]~!::::~~::::~:~~=~~ t 
1 

~ ı lillerle ce~heden, _n~ta ile, yeni bir E§ uy u ı e= lngiliz komaşlannın Karıköyde Topçular caddealnde 53 noıııa~ ?-
letlep ilsr llfiHd Hı oafhaya gırmek ıstıdadmı kesbet- §§1 M · . . . b •• "}} • §§ tramvay lnasyonanda) TAYHMAN mağazasında bolaııdutwıda ~ 

meBktedir. d .. _ .k. 
1 

h .. = emunnı resmıye ve mat uat mumessı en :: 
Yunanlılara cevabımız u nota a ...,. ı ı tara m usnu == == 

. . niyetleri ft mil~terelr fedak3rlıkJari. - VE UMUM HALK == 
20 ıııc:ı haftanın f üııc:üllijiUJii Gı le bir itilafa varılacağı kuvvetle Yu = E:E 

latasaray U.esinden ıno Se/ıbattin nanhların kalın kafalı ricaline anla- = 1 E:E 
Ziya Bey kaunmı§tır. Bu Tl1D fU- tılırlıen, onların lılli Cemiyeti Ak· Tayyarenin yere inmeden evve yapacalı tecrObe UÇUSunu ~ 
dur: vama müracaat edeceğiz demeleri, = görmok Uzre hazır bulunmaja davet olunurlar. = 

~!~~~:r:ğ~~~= !~: ~~~r~Ey:E~~i :~;~i~ 'IDımınııı~mmnı~~•rırını•ı~mnnıı~ııımm~ıııımınıımıınııııooımıınıııı~ııınıı~ınıııııı~nmmnP 
Hilkfunetimiı.in göaterdiği bütün umumiyeye gösteriyor." •--------• 

YBINDl CASUS KADIN bütün dillerde dolaşacaktır. Zira ........... in eseridir. 

lskü~ar Mal mü~Drlü~Dn~en: / 
Semti M"'1kll Qıul No Dönlinlil evlek IDytMd 111.,._ 

ıırt 

Sellmm Tophanelloııu Tarla 4-2 7 ll fP' ~ 
Ballda ev51h muharrer erazlnin 3/15 hisse yirmi r;lln muddcU;.. f',J 

öne mll.zayedeye vaz edllmiştlr. Bedeli ddaten terriyo ~ 1 ~ 
taliplerin 9/10/929 tarihine mü<adif Çar~aınba gllnü .. at 14 de I• ,- , 
pey atçalanyle Üsküdar Mal müdürlüğünde ıau, komltyono ... 
eylemeleri i15n olonar. . ,,, 

leştinnekle uğraştnn. Bir k~nak rum. Adamcağaz bağırıyor: . 10 Teıri;:- Bile ?emiyor. Çatır çatır ce- nn ~çık~~~ol~d- """,,-: 
eşyası olsaydı ycrleştimıesı bu _ E.. Kan yat galan .• uyut- A ..• A .. Al Ne tuhaf şey. Ka- vap verıyordu. Ben odamdan dı ve entanBJnın ısalkJ!l1çı.rl'/ 

.. ~.lllalflf,. in edebi hı/rllıau :49 

AŞK GÜNE • 
1 

kadar . urun. oiına.zdı. Fa: madın beni.. cimi~ ~si bi~en bana düş- şarı çıkın~, üz?I~ üzüle s~ ~ırtılışı da bu kor~ eti 
kat bu öyle mı ya?. Bır bohça bi Fakat hi Aldıran biJe yok man duştu. Sanki kocalamıı el- nunu bekledım. İkisıne de gu- ga1hyordu. Odadatl ~ ~ 
le olsaydı gene ona yer bulmak x·· .. k linç. bildi·~· . oku. terinden alacakmışmıgibi durup cüm yettiğini bilseydim, çıka- girmez bağırdı: '" )ilY 

O '-"- ek . uçu ge gene guu - d bana l B ··" ğ Kahbe '--'· SCll,... güç olurdu. nwı uu. t yerı yor Haklan da yok değil. Kırk urup sataşıyor ar. u ar- ......, a aya: - .,..,... . f 
Etem izzet var : Kalbim. İmkin olsada bu yı1cİır bağından bir gün bile ge- tık kıskançl&k değil de terbiye- - E .. Kadm döğülmez ! den neye döndüm:·· _.v:P I 
~ k'.11-bi ve b? gönlü yarsamda iç~- ri kabnıyan ve daha aabah na- sizlik. O bile az! Kadına da: Sözünü daha biti~~ 

m seyretttrsem ! O zaman bir mazı onları kaldırıp: Aqam.. - Bir erkeğe bu kadar ya- lunu uzattı, kan!arııl. J!.:-;.J 
Diye ısrarla bağmnaııaydı bel,raymı. . mendili bile kırk yerden kaldı- . Aman. n. n! Böyle erkeklik pılınaz.. kır aktığını gösterd1

• si',..;-
Lci de odadan çıkmak kısmet ol- Dedi. Teklıf çok parlak gel- np kırk bin yere koymanın hi- - Hey.. Hadi. Geç kaldı- te kötü. Ağa iki üç gündür sus- diyecektim Ama ne yapa- dan olduğum ki;~tye ~ . ...<' 
mıyacak, hıçkıra hıçkıra orada di. Hiç düşünmeden o coşkmı- kmetini öğrenirlerdi! ruz .• : . tu nstu bu gün 10payt kapın- yun? • kalmıştım. Ağzımı. açlO il"" 
boğulup kalacaktnn. ı . luk halinde bun~n daha göz . .. .. . g. -ı:~şrin : . • . . Diye bağınp çrkıpn adam.~- ~ !'üçiiğe r~- Gelin ~e ye- . • ~ . • • . . • • • • . . . . bir şey söyliyeın.:d:rL'· .Al' 

Zaten. bu gün beni deli eden kamaştıran te~f olur muy~u? , İ~ı ~du~ e.vın ıçınde bir ~ır ç~ onlardan aynlmış, ev~ don- zrdın yezr~ .• K~ gı~ a· Kıskançlık, şu bu ama benim su me yürüdil: .. ~·; 
enthousıaste de ordan başladı- Hasanla her gun, her sanıye liksızliktır gıdiyor. Hele kilçük mu~, ~b~ ~uş, benı alıp damın beynını yedi yedı; en çum ne? .. Ben ne yırtmaç oğlu- _ Kahbe .• Evirrııf.' 1,ı 
ya. Hele şimdi ncrdeyse sabah bir olmak, beraber olmak .. onun gelin ile ağa arasında geceleri Anişe goturmuş, sonra da. eşl?'- nihayet bu sabah da büs- T · metresi ne de mı yıkacaksın? J{c>'e.ffl .A 
olacak daha yatağa girip te gÖ- kokusunu her an teneffüs et• sabaha kadar süren bir vırvırdrr ~ı toparlayıp buraya getınniş- bü~ zıvanadan çıkardı. Gü- n~d:~g~sış::ada gelinin de mizden mi a)acaksrr:?· ı1ll ~ 
zümü kırpmadnn ! mek ! aldı yürüdü. Yatak odalarmm ti? .. Ben de olsam kıskanırdım. rültü benim başımda kopu- Egofz di ~ .. d ka ı1 - o· .... dii aıırrııtJ1lf·' 11" 

A · ha di k? b d d · mdiyo- Onun için onlara hak veriyo- ·sıedikl . . .. en sının e p arına sıgı- ıye yuru · ~ "' . • • . . • . . . - nış tun ne yece . yanı aşın ayım a ı,.. . . Arada be yor ama ne ı ennı, ne soy k ik k bi biz t.ki kad eldi Bu ,... 1 
Eşyayı alıp buraya getirmek - Yırtmaç, oğlu başka bir şey rum. - rum •• A~ ~etışır. n lediklerini iyice anlıyamıyorum. nan e s ete r ~~- .. - ~ . ar g · • ıfl 

iyi mi oldu kötü mü bilmem ki? söyliyor mu ?. - Niye bağa gitrnemişte be- oldugum ıçın b~ kadar uz~trna- Bu gün de ne söyledilerse ağa- ".1_11· Bu ~dar patı~~-· gurült~- ena · . . eni ayagrl11rııi?' 
Ne yapaynn? düşündüğümü, Diye hiç düşünmeden. nimle Aniş hatungile gitmiş .. ? Y~ ~e~ez! İstıyorum ki ona nm aklını başından çıkardılar nun sebebı ~e? .. Kuı,,-uk gelın - Şı~~ 5 jveıe}'-irll ~ 
3ptığımı bilmiyordum ki. Yır- - Hemen götürelim ... - Nic;in benim eşyamı to- aoylıyeyım: ki adamcağaz dayanamadı, işi kocasının e.linden kurtulur kur- na ~p çı~e~ yıııfl"',~ 
tmaçoğlu : Dedim. Araba en çok buna ya parlayıp eve getirmiş! - A .. Küçük gelin korkma. sopaya döktü. O şıpır şıpır değ tulınaz bemm odama koştu. Ko- Dıye genldı .ve.~5 çııı"11~ 
-Hocanım bu esyayı ne diye radı. Hacı ağa ne dese boş. Sabah· Benden kocana hiç kötülük gel- neği rast gele yapıştırdıkça ge- rktum. Deli gibi. Gözleri dör.- s~lladı:.Gene hıç·~·erdiı11· tpJ 

·anma almıyorsun ? Evde yer . . . . . . . lara kadar bu suallerin sonu mez! Kendime ise hiç mi hiç ge !in de: mü§, yüzü mosmor olmuş! Saç- hır az oteye geçı 811JI 
ıi yok? sana bir oda daha açti- Ak~amdan beri hep eşya yer[gelmiyor. Arada bir işidiyo- tinnem! - Ah!.. lannın dağınıklığı, göğüs bağ-



Bedava lastik 
Durma ... , Koş ... , Al ... 

HAflRLI ZAD~ ~~~~~~s~~~n FAfR~STON 
l<ut marka otomobil laatlk.lerlnl bedeva satıyor 

Nuıııaraıan Lıra Numnralan Lira 

30. 5 47 °'' 820 . 120 35 °'' 
30- 5 6 • 75 iç 820 . 120 5-50 iç 

7
30-130 27 °'' 760 . 00 15- Dıt 

730-ıav a - 15 iç 760. oo s- iç 
29.440 3. 75 iç 765. 105 17 Dıt 
29 ·44-0 20 Dış 30 . 3 1 '2 12 Dış 

~lflRU ZUJE Nl~I ınonıoU lastik de~osu 1 
'.;ııu~nl Nalia Baı mü~ı;&liliud11: . 

MiLLiYET ÇARŞA.'\tBA 2 TEŞRlNtEVEL 1929 

Eınlat ve E~aın Bantası ~ınuın ın~~ürlüğüo~en; 
SATILIK EMLAK 

:\Ievkllerlyle evsafı mahsusası a~ağıda ya211ı on bir parı;a emltlkin >a tı şı müzayedeye 
konulmuştur 

1 - :\lüzayede kapalı zari usuliledir. ihale 16- I0-!129 tarihinde lstanbul şubemizde müte
şekkil satış komisyonu huımriylc cra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen 

miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varaka,;ını teklif mektuplariylc beraber makbuz 
mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek tizre taahhtitlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - lhale bedeli peşin olarak istifa olunu. • (' 
3 - Talip olanların Istanbul veya lzmir Şubemize ve yahut l\lerkez Emlak Müdiriyetine 

müracaatla mufassal şartnameınizi mutalca etmeleri ve müzayedeye · iştirak halinde bir nushasını 
bir Ura mukabilinde alıp imza ve tek!lf mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Um. No Mevkii ve semti nevi ve mahiyeti hudut ve kemiyet 

16 
23 

94 
139 
162 
164 

75 
15 
22 
13 

meşhuru ve müştemillt 

Galatada Mezbaha müfettiş
liği altında 

Şişli Büyükdere caddesi 
Zincirlikuyu kasrı 

ittisalinde 
Heybeliada yalı sokak 

Maçka silahhane 
ı ' i:jant&:iı 

Galata Karamustapaşa 

Kandilli Vaniköy cadde. 
Bebek 
Sarıyer 

Galata Kalafat mahalli 

Odalar dükkAn ve 
depo 

386 No. garaj 
arazi 

2 No. gazino 
Bostan 

. Ekmek fabrikası 
ı 6 N o. diıkkAn 

ma müştem.illt 

,, 
ahır, arabalık mutfak 

v. s. 
ma müştemilAt 

Kahvehane , ._ s. 

ma mllijtemillt 

" ,, 
,. 
,, 

teminat 
mikdan 

lira 
2500 

1500 
1500 

900 
2500 
7000 
500 
500 

3000 
500 

87IO 

leto~hul vilayetinde Üsküdar - Şile yolunda 72 met~o tO~_nde 
'-asa <lrıne Ömerli köprüsünün inşası kapalı zarf usulıle muna
gunfa konulmuştur. Münakasa 31 Teşrinievel 929 perşembe 
'ti\~ s~at 15 te Nafia vekaleti müsteşarlık makamında müteşek 
ıı:uı:ttıis}·on tarafından icra kılınacağından talip1erin münakasa 
rCsiıı~ede ve ihalat kanunu ile olbaptaki şartnameler tarifatı da 
1e1t5.ı e hazırlıyacakları teklifnamelerini makbuz mukabilinde 
ij~re ;t lllüsteşarlığına tevdi eylemelerini ve şaraiti öğrenmek 
'lıunı ~t~~ulda Nafia baş mühendisliğine Ankarada yollar u
'a.ıııeı ıtıudurlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. Proje, ve şart-

1 No. hane 
Bebek bahçesi 

Mesarburnu ga1.ino 
Ahşap antrepo ve depo 

" 1e\i ıncrk ~ada yollar umum müdürlüğünden on beş lira be- Kürkçüler kapN 
~Una~ abıiinde alınabilir. ---------------------------------- --

'ti~ Ve S~ya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarım berayı tet- Oenı·z satınalına ınuhavaat koını'sJODUUdan·. "lllUtı "~ı rnünakasadan laakal iki gün evel Ankarada yollar u- U J U 

11i'i:na u~ş ~ü~iSliiii~;,· 
·o t~i~~sir vilayetinde Balıkesir - Edremit yolunda 85,40 met
ıg.~lile ~.Betonanne gün görmez köprüsünün inşası kapalı zarf 
'erşeınb1~ya konulmuştur. Münakasa 31 Teşrinievel 929 
'ıı.ıcta e .. gunü saat 13,30 da Nafia vekaleti müsteşarlık maka
•Pletin tn~~eşekkil komisyon tarafından icra kılınacağından ta
~cle tn~akasa, müzayede ve ihalat kanunu ile olbaptaki şart 
llaıtbu; tarifatt dairesinde hazırlayacakları teklifnamelerini 
;traiti ·· ?1Ukabilinde vekalet müsteşarlığına tevdi eylemeleri ve 
1~letin ogrenrnek üzre Istanbul ve Balıkesir Nafia Başmühendis 
~elerj ~-ve Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne müracaat et 

I>ro·e azırndır. 
,1cıı o~ b ve ~artnameler Ankarada Yollar Umum Müdürlüğün
.,eceıtıe~ş hra bedel mukabilinde alınabilir. Münakasaya iştirak 
'.<ikaı sek~ ehliyet vesikalarım berayı tetkik yemimünakasadan 
1 ~~leme:: ~n evel Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne tev 

, !~~·B~"i;ü~endi&lilin~en: 
Sıııda 14 __ 0 rnova-Manisa yolunun 5=756 kilometroları a 
~ eııin olb- 084 tnetroluk ( 64294) lira 41 kuruş bedeli keşifli 
rı UsuliJ aptak_i keşifname ve projesine tevfikan inşası kapalı 

1 
~-..... l.i"e ve yırmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

l11ıı<uı Unakasaya meslek, haysiyet ve iktidarı malisine itimat 
~tı fe~~ ayni zamanda işin ehemmiyetine göre araİıacak liya
<lıYeti il ıyesi baş mühendislerce tasdik edilenlerin iştiraki mes 

Cemi kazanı 4 adet kapalı zarfla 
Adet 

ihalei katiyesı 2 Teşrini evvel 29 Çarşamba gUnü saat 14 te 
Tahminikl 

Çelik saç levha muhtellf ebatta 
,. köşebent ,, 

Rerçin fes başlı ,, 

100 
255 

" 

43439 
27066 

7850 

Civata ma somun ,. ,, 670 
Ağaç vida dört köşe başlı ., 200 

kapalı zarfla ihalel 
katiyesi 2 Teşrinievel 

29 Çarşamba saat 15 te 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı için balada muharrer malzeme hizala rında göste
rilen gün ve saatta kapalı zarf usulile ihaleleri icra edilecektir. Şartnameleri n' ı;örmck isteyenlerin 
yövmi ihalede muharrer saana Kasımpaıada deni t. >atın alma komisyonuna muraea ·uepe 

Emlak ve Eytam bankası umumi 
müdürlüğünden: 

Mevkilerile evsah mabsusası aşağıda yazılı bir parça em!Akln satışı müzayedeye kunulmu~tur. 
ı - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. ihale 12110/929 tarihinde lzrnir şubemizde muteşekkll 

satış komisyonu huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkun hi.za,ında gosıcrilen miktarda 
teminat iraeslne mecbur olup bu teminat varakasını tı::k.Hf mtktuplarıyle beraber makbuı mukabi
linde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek ü;r.ere ta lıüdü olarak posta) a tevdi cdcrlt:r. 

2 - ihale bedeli peşin olarak ve naktcn istifa olunur. 
8 - Tallp olanlar lstanbul veya lzrnir şubelerimize ve yahut l\lerkez Emldk müdüriyc!lne müraca· . 

atla mufassal şartnamemizi mlitalılaa etmeleri ve muzayedeye i;tiral halinde bir nusha,ını bir lira mu
kabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rnptetmelcri icap eder. 

Nevi Hudut ve kemi· Temı nat miktarı 3 ...._ ~-~alışacaklar kabul olunur. 
:~unun unakasaya iştirak edeceklerin miinakasa ve ihalat ka- U . 
'Q11ıırJ.e d~ev~ddt mahsusasına tevfikan bedeli keşfin '% 7 ,5 nis 

41lıraz~Pozıto yatırıldığını mübeyyin senet veya banka mektu 

Numarası Mevki ve semti meşhuru 
7 lzmirde 1 liikllmet caddesi park 

ve mahiyeti yet ve müştemilatı Lira 
Askeri otel ve Otel ve kıraaıbaııenin 5000 

'le -..... l' ~ ınec~urdurlar. 
~erite b~ cıenn dipozito veya teminat mektuplarını teklifna-

karşısında. kırııathane halihazır vaziyeti ile 
altındak i diikk~ nlar 

~ba gu~~ kte 24; 9/ 929 tarihinden 16 birinci teşrin 929 çar- ıı:nn t b J. • b 
c~ -~~fı;~~~-11,5 a kadar Nafia Baş ~ühendisliğine tevdi ile dUU enel\e uenzın DlUuaJaası; 

1 Biğa Asliye Mahkemesi Tahkikat 
Hllimliği: 

.lıf ınck' şırket veya şüreka namına teklifatta bulunan talipler T ·· ·· · } · , U ·· d ·· ·ı ·· ~ ·· d · 
.,tiııe ııaıaiı':Pla~ temsil ettikleri şirket veya şeriklerin kendi- UİlJJ} 111 l~SUl 1 · ffiU Ul tlgUJl en. 
~ecburd Yeti tamme verildiğini mübeyyin vekaletnameyi rap Azapkapı levazım ambarına teslim edilmek üzre 725/ 730 de 

...._" ur, t 
ı~ ~azıa recede 1500 teneke benzin pazarlıkla alınacaktır. taya talip o-
S~~izahat almak isteyenler Nafia baş mühendisliğine !anların o/o 7,5 teminatı muvakkataları ile S/ 10/ 929 Cumartesi 

t ,~iştf 'T ;;;kki' t'i~::i 1:&;·:;,j:~n;;,~;;;;: ;;;~n·;~;~wW· buı-· 
t11ı1 l,ılk. 9 y 

llı•kttdtr 0 rta ve lise ikinci devre birinci sınıflanna talebe lı:ayd ı - Vasaiti nakliyede kullanılmak üzere "tıOOO· IOOOO,, kilo 
l' ed benzin ve "300-600,. kilo makine yağı kapalı zarf usulile mUna-

tn. risata başlangıç tarihi 28 eylıll kasaya konulmuştur. 
• l ~lŞant H }"} Rif k 2 - 7 Teşrinievvel 929 tarihinde ihalesi icra kılınacağndan 

aşı - a 1 at paşa onağı taliplerin bu babtaki şeraiti anlamak için şimdiden teminat ve tek-i •• Tel. B. 0.2511 lifnamelerlni tevdi için de mezkQr tarihe müsadif pazartesi günü 

,,'~~ ~I~·~~:~ıim~ ::a:e;J~~~jıti~~D; ™' ı•.lceSyenli Pl~sktaoedl~ea:b:l:aa::::syo~ 
"e . Oci llladd ŞUaba~ sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun ı ·ıs es •. 
!ııe 1 Çtınıaı est mucibince etıbba adalan intihabatı için S1bhat 
'ır~e1.i ı~a ven et vekıUeti celileslnce Istanbul üçüncü mıntaka 
liıhlJ~' k:0c buyurulduğundan Istanbul, Kırklareli, &lime, Te
he 1nde b~~IJ, Bursa, Bilecik. Zonguldak, ve Bolu vilAyetleri 
~}!erin fd urıan ır em ur ve serbest etibba ve Diş tablbleri 

tir teıriııte~e ttyeti \ e divanı haysiyet azası intihap günü olan 
ı.0'nunu te vife • 929 cuma gUniı saat birde Darülfünun konfrans 

1Ple ~r leri 
ııı,h 

1 
rı bey! . vcı mıntaka merke1Jnde bulunan tabip ve Diş 

bat~ li . lntıha~ın ~tihabatta bizzat bulunmalan mecburt olup 
1ç,0 ~Ucuc ed att~ ıkamet etmeyen veya mazereti sebebiyle 
~~o~ ltnnınu. emıyen zevat imzaları ile musaddak ve ayn zarf 
~10/ lntih~ rey pusulalanrun bir mektup derununda ve aynı 

trıııeıeri ~ J'Crınde bulunabilmek üzre oda reisine hitaben 

Tam devrelldlr. BUtun eınlfları mevcuttur. 
Talebe kaydına başlanmıft!r. Her gUn milracut olunabill~ 

Şehzadebafında polle merkezi arkasında. 
Telefon lst. 2534 

Deniz ~abnalına toınisJonun~an ; 
20 Metre mik'abı çam koğuşu münakasayi aleniye ile ihalei 

kat'iyesi (9) Teşrinievel 929 Çarşamba saat 14 te 
20 mttre mik'abı çıralı hatıl 9 Teşrinievel 929 çarşamba saat 

14 te 
Milli müdafaa vekaleti Deniz fabrikaları umum müdürlüğü 

için yub.arıda yazılı kereste hizalarında muharrer gün ve saatta 
ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini göremk isteyenlerin her 

Yaya köyden Hüseyin kı zı Ayşe
nin kocası Yusuf o ğlu İbrahimin har l 
bi umumide askere giderek bir daha· 
avdet etmediğ i ve halen hayat ve me 
ma tı meçhul bulunduğundan bo:.an
malarına dair açtığı davanın esnayi 
tahkikatında merkumun gaip olduğu 
kariye hey'eti ihtiyariyesince tasdik 
edilmiş ve olbaptaki evrak suretleri 
mahkeme divanharresiylc kariyesine 
talik ettirilmiş olduğundan merku
mun 4 - 11 - 929 Pa,artesi günü aaat 
onda Biğa tahkikat hakimliğinde ha 
zrr bulunması Hukuk usulü muhake 
meleri kanununun 142 inci maddesi
nin dördüncü bendi mucibince tebliğ 
ve iınn olunur. 

Gmetto 
fabrikası 

.müstahteminiodcn 
dokuz da dördü 

t1aiım )'aıl bı~ - - • ;;;!::,dT .:::_~yn muaıuam ıı... 
~rlıer - 1pca1 
-.. Wllıit 1J1 . Bu J1bdeD Gilletıc 
eder. lnt olmlııuı temlıt 

' Yalaçı .... nbnendbir,.... ı 
CJ ....... dcrtıatır edlnll. J 

Gillette ~~~1Müsıaın~i'K3nı1on ve 
r·~~sı: 

Binek ~toıno~ili giin ve vem1ek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Ka· ••••-••-••••• 
snnpaşada Deniz satın alına komisyonuna müracaatlan. 

litün t h. 
~listarne1 d.n ısarı umum mudurluğunden: 
ı~/'tornobi~rt adet berliet kamyonu ile bir adet fiat markalı 
u 9

1le otornot~~arlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün kam 

rosta, Telgraf levazım ınu~iriJetin~en : 
Mektep kilapları 

Maarif vekaleti tarafındın ka
bul edilen programa muvahlc 
lcitaplar TUrk N<4riyat yurdu 
Şarlı: ve Maarif kntUphanelerinde 
hazırlanmışnr. Mekteplere, mual-

'' '' 

BUIUK TAYIARE PilA G~~U 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRlNi EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mük:\fat 
işbu keşidede cem'an " 3,900 ~ numara kazanacaktır 

Feyziye Lisesi Müdürlüğünden: 
Teşrinievelin Be~inci gününde derslere başlanacaktır. 

Posla ve lel~ral levazım nıu~ürlü~üe~en: 

5 

İdare bendiye ihtiyacatından olan (5000) kilo ambalaj kağıdı 
(2000) kilo sicim 50,000 adet etiket ( 100,000) adet kapsol 
(1500) kilo külçe mühür mumu (5000) kilo hurda kurşun mü
nakasaya ·"a7.edilmiştir. Münakasa 12/ 10 929 Cumartesi günü 
icra olunacağmdan taliplerin yevmi mezkfırda usuline tevfikan 
temhir ve ihzar edilmiş olan teklifatı havi zarfları riyasete tev· 
di eylemeleri ve olbaptaki şartnameyi almak için de her gün Ye
ni postanede mübayaat şubesine müracaatları. ---- ----------

1 

KARON Alman ki ta '>hanesi 
Beyoglu Tünel meydanında 253 

BBHlER 
Dört valslı değirmen - ·-Model-MAE. 
KVı;;\ilr. ort• ... 
lı.öylU dırfirnıcnlt., 

tçin cn t•yan• 
istifadır defırmc .. 
raakinasıdır 

Bübler Biraderler 
J•t•abul-Galata · / 
8.ıir'ik Tüıu·I H..n No 21-211 

~eJPiseiain 
ı Bartın Ekspres postası 

SULH Jv~t'.:vueıPerşembe 

\I rkeı .\ ren'"''' Gnl itı k<.iprü 
bışınJa, Beyoıil u 2.162 Şube 

acence51: :\1ahmudlye Hanı alntda 
lstanbul ~ :" !O 

lzınir sü' al ~ostası 
( Gülccmal) vapuru + Te~ · 

rinievel Cuma 1 +,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tesl sabahı lzmire giılecck ve 
Pazar 1 +,30 da lzmirdcn hara 
ketle Paznrtc'i sahahı gelecektir 

Yapurda mukc mır e' bir 
orkestra \'e cazi'an: nıc\-~ ! Lıtı ı r 

Tra~zou ikinci ~ustası 
[A.: KARA] vapuru 3 Te~· 

rinievvel perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
S&msun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rlzeye gi
decek ve Of Trabzon Polathane 
Gireson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya uğrayarak 

gelecektir. 

Fabrikada tahminen 1 ton 

mıktanndı kırık cam parçalm 
hllmilzayede sıtılacakar. Tallpltrln 
T<4rinevvelln 5 inci cumanesi 
p;ilnü sut l 6da levazım mUdUrlü
ğüne müracıadan. 

• 
YELKENCi 

lan deniı lllb H ıir' at poı~sı 

SAMSUN 
VUPURA 

~:~n1çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhıımın 

dan hareked11 doğru (Zongul 
dak lnebolu, Samsun. Ordu 
lresoı'. Trabzon, Surmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 
TafsllAt için Sirkecide yelken

ci hanında klln acentasına mu
racaat Tel lstanbul 1515 

gUniı Sirkeci rihrımıncLın hareketle 
Ereyli , Zonguld:ık , Bar · 

mı, Amasra, Kurucaşile Cide) iske
lele:-ine azime[ ve avdet edecektir. 
Brltt ve daha ziyade ıafsil4ı almak 
için acancası bulunan Sirkecide p•· 
ket Postanesi karşısnda daire! mah
•usasına müracaat Telefon; ise 1062 

lnegöl Hukuk Hakimliğinden: 
Dumanicin Soğucak karyesinden 

Ali Kızı Nazife Müddeialeyh karye
den Hüseyin oğlu İbrahim Aleyhine 
ikame eylediği boşanma davası hak
kında Müddeialeyhe gönderilen layi 
!ıa ve divetiye üzerine üç sene evet 
tegayyüp edip ikametgahı meçhul bu 
lunduğu davetiye zirindeki meşruhat 
tan anlaşılmakla hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 141 inci madde
si mucibince müddeialeyhe iınnen te 
bliğat icrası kararğir bulunduğundan 
tayin kılman 26 - 10 - 929 cumartesi 
günü saat 14 te İnegöl Hukuk Daire 
sinde hazır buluması veya bir vekil 
göndermesi ve gelmediği takdirde 
hakkında giyaben tahkikat ve muha
kemeye devam olunacağı ve ı:iyap 
kararmm da tebliğ edilmif addolu
nacağı illin olunur. 

İKRAZ İŞLERi 
Mücevher•~ halı, esham, tahvU~ 

Maaş cüzdanı 
mukabllt her yerdeıı çok •hven fe
ralt Bir defa müracaat buyurulması 
Sirkeci Erzurum Han No 18 

Biga Tahkikat Hakimliiin
den: 
Biganın Camii kebir mahallesin

den Kurt Ali bzr Hacer Hm. kocasr 
Istanbullu San namiyle maruf İh
san Ef. ile iki ııene evel e•lendilrleri
ni ve bir müddet birlikte bulunarak 
gidip ilri defa avdetle bir hafta ka
dar oturduğunu ve dokuz ayJır büs
bütün terkle nafakasını temin etme
diğm ve bu müddet zarfında dolan
dırıcılık cürmünden mahldlm olarak 
İzmir hapishanesinde ikmali müddet 
ten sonra. semti meçhule gitmiş ve 
eaasen terzil edici ayni fiilden müte
addit defalar mahlı:Om olduğunu öğ
rendiğinden bqanmalarını talep ve 
dava eylemekle usulün 142 inci mad
desi mucibince tebliğ ve berayi istic
vap 17 - 10 - 929 Perşembe saat 10 da 
Tahkikat hakimliğine gelmesi ilan 
olunur. 

Dokf or A. kutiel ~ z~. Cutrıan~:i A.~a~kapı levazım ambarında görmeleri ve 
l'tıtıbavaat k ~unu saat 10,30 da% 7,5 teminatlarile Ga 

omısvonunda bulunmaları. 

Salkım söğütteki Telfraf fabrikasında mevcut maa teferruat 
buhar makinası ile kurşun cürufu bilmüzayede satılacağından 
talip olanların teşrini evvelin yedinci pazartesi günü saat 14 te: 
bedeli muhammeni olan «2200»lramn % 7,5 nisbetinde teminat 
akçesile birlikte mezkfir fabrika müdiriyetinde müteşekkil komis 
yona muracaatlan. 

limlere ve toptancılara fevkallde Elelılirtlı ınaiıineleriytr beıqutduQl.. idtu 

•l•sk•o•n•to•v•e•t•es•h•il•ltıııiıyaıip•ıl•ır•. •• .. I darlıl!, prolla~ ııdemf·ktldar, bel ~· 
M8f dit ve fi"'~! -~·'lldaV1 ~-

Pertevniyal vakfından: Şişlide İz. 
zet Paşa sokağında Valide apartıma
nının 8 ve 12 No. daireleri aleni mü
zayedeye konulmu§tur, Talipleri:ı yö 
vmü müzayede olmak üzre tayin olu
nan 5 Teşrinievel 929 tarihine müsa
dif Cumartesi günü saat 15 e kadar 
Istanbu!Evkaf müdiriyetindePertevni 
yal idaresine ve yc1. idare encümeni· 
ne müracaat eylemeleri. 
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DarUlbedayl 
Bu akşam saat 21 l'uçuk!J 

Mary Ougan 
3 perde . lıU' 

Cuma günleri matine .'a•t a 
çukıa. Temsilden sonr• ıralll 
temin edilmiştir. 

Kuşdili sin_e_n..,ıa._v .. e-tiyatrı.,unıll 
Komik cevdeı b•1 
Ru akşam dalmada buibO 

feci dram 6 perde Dans. ~'' 
duetto. 

Millet tiyatrosunda bu akı3111 

Komik Şevki b•f..# 
Dağ hıydutlan dram 4 P''-

Zlle .Kasabasına 3 kilometre mesafede bulunan ve şUrbe sallb olduğu anlaşılan Elbaşı oğlu namli~ ' kanto. var.ete, sinema. _....,( 
maruf su demir boru ile lt'asabanın tam vasatisinde ve 30 metre yllksekllğlnde olan kale tepesine 8. O. Bağaziçi nüfus ın,nıiııl' 
ak:ıdılmış ve21/9/929 tarihinde resmi kUşadı mllveffeklyetle yapılmıştır. Memleketimizin suya olan fonduı; 

Hasta bakıcı mektebinde yeni yetl~en basta bakıcı lıanımlar resimde gllrlllmelı.tedlr. 
ihtiyacı temin olunmuştur, Resmiml:ı resnl kllşada alt bir intiba • Boyacıköy mirgOn cadJ•~~ 

(60) numerolu hanede sakin,'~ il' 
fusıdakl kaydında ismin \alJI ~ 
Atina lken Fatma LeylA olarak-,; 
ed.lld.lğinden kanunu medeninin 

i , 
• , 

En iyi lastikler 

WtMPASSiNG 
MARKALI LASTİKLEROlR 

Acenta ve depoziteri: 

MAX GRUNBERG 
lstanbul Cedit Han 
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LEVER 
BROTHERf 
LiMiTED 
PORT BUNt IGHT 
ENGLANQ 

1\11 utfaklarınızı 
Parlak tutmak için 
Halihazırda mutfakların yalnız aydınlık olma" 

kAfi değil, son derece temiz ve parlak ta olmaları 
elzemd.lr. Nemli bir bez üzerine .,, miktarda 
• VL\1 • serpiniz ve bakınız nasıl ani bir surette 
mutfağınızdaki eşyaları parlaur. 

Boyalı ve yahut beyaz kaplamaları, ıcnccr< ve 
sahanları alel~mum mutfak eşyalannı mükemmel 
surene temizler. • VIM " 1 kuru halinde kuilan· 
mayınız. 

Elbise yaptırılacaktır 
Güınrütler Uınuın ınü~ürlüıon~eo .. 
1-Muhafaza memurlarile taife ve sandalcı ve zabitam bah

riye için yaptırılacak elbise ve kaput kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

2 -- Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 
levazım müdürlüğünden ve Istanbulda Gümrük levazım memur 
luğundıın alınacaktır. 

1 
3 -.-. ~ünakasa Istan~~I?.a .~~.mrük Baş müdürlüğü binasm

ua Gumrukler Umum Mudurlugu satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

4 - Münakasa günü 22 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Sa 
1r günü saat 14 tedir. 

5 - Teklifnameler kanundaki ahkam dairesinde imla edile
cek ve kapalr zarflar mezkur gün ve saattan eve! Istanbulda ko
misyon riyasetine verilecektir. 

6 -- Münaka~aya iştirak f.decek olanlar ticaret odas;nc1a mu 
kayyet bulunduğunu gösterir vesaik ibraz edeceklerdir. 

_ 7 -. Her t<ı:lip_ bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan 
3 ı 07 lıralık hukumetçe muteber milli Banka teminat me.ktubu 
vcrme;i;e ve yahut bunun yerine yevmi münakasadan eve! Is
tanbu l Başmüdürlüğü veznesine nakit olarak para itasına mec
turd.ır. 

, . s.,- Teminatı muvakkate mektup nümuneleri şartnamelerle 
. rlııcte talep olunmalıdır . 

9 - Bedeli ihalenin sülüsü mıkdarında avans verilecektir. 
. 1? - Muayyen saatin hululünde mutat zabıt varakasınır: tan 

• · nınden sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 
l 1 - Kumaş ve ~ekil nümuneleri Istanbulcla Gümrükler U

ır ın Müdür:ü~~i ambar :ııe:ııurluğt•ncladır 

TürkiJe Ziraat Bankası lstaın~uı ,u~esinden: ····--····----···························-···· ··-·-··-·--·-·-·-······--·· :ı :: 
!i Defterdarlık ilanatı !! IJ .. 

l::::::u=e1ii~lli.:ın~Dıüdüriüi1tô=de=n:=:::: 11 del mahsusuna tevri~ 
Dönüm Nev'i Deyin senedi N. 

Tarla 
8 Dolap çayırı 3571 lira 

120 

Tıtrla 

ı Köroğlu bostanı 25 
Tarla 

4 Beylik dağında 50 

Tarla 

8 Yumru kavada 25 -220 

Sahibi 

Güzellerden Kaya oğlu lsmail ağa 
Hududu 

ı şarkan yol Akif oglu Mustafa cenuben Hadce 
ve Ahmet tarlası. 

tarafları lsmill yol ve Mehmet ve Hacı Mehmet 

ı şarkan yol ve ğarben kürt Osman zevcesi tarlası 
cenuben semerci kadir tarlası. 

ı şarkan yol ğarben Ahmet ve Hatice tarlssı şima-
fen ve cenuben bin hatve mesafede dağ 

Müzayedeye vaz edildiği mu 
kaddema ilan olunan Bebekte 
Gafaruf zevcesi Tuba hanıma a
it 2 39, 52-50 No 3 bap hanenin 
müzayedesi 29/9/929 tarihin
den muteber olmak üzre bir haf 
ta daha temdit edildiği ilan olu 
nur. 

* * * KİRALIK ODA. Galatada Kara-
köy yeni cami mahallesinde Mehmet 
Ali paşa hanının üst katında kagir 
No 57, senelik kirası 330 liradır. Mü 
zayede 17 Teşrinievel 929 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (972) 

ADEMİ İKTIDA~, 
·~ ve bel gevşekliği 

En müessir deva Seroin b~ 
dır. .,. 

Deposu lstanbul Sirkecid• 
deriye otell ittisalinde Ali fliıl 
zanesJnir. A 

·ıe r. Taşraya 150 kuruş po>t• ı fi 
derillr. lzmlrde ecza depol•nndl; 
gat pazanndaki eczanede ı.uJıın 

Belsoğukluğu tre~ 
olanların nazarı dlkk• 1 

/,ıraat bankasının Gebze sandığından istikraz eylediği mcbaliği vaktinde te'dlye etmediginden naşi • * * 
KİRALIK BAHÇE : Beykozda 

ualada ismi yazılı medyunun han kaya rehin eylediği emvali ğayri menkule dairei icra marifetile mil- Tokatta Has ahır namile maruf bahçe 

Dr. Horhoro~ 
Fennin en '<ln usuiil• ... 

ki"• olarak eski ve yeni belsoJtU eıfl 

zayedcyc var. ve hizalarında murakkam bedellcrile talibi uhdesinde takaarrur eden bedeli mezkfir üç sene müddetle kiraye verilecektir. 
haddi layık giinilmüş olduğundan on be~ j(ün zarfında ibalei kat'iyesi icra kılınacağından daha ziya- Senelik kirası 90 Liradır. Müzayede 

16 Teşrinievel 929 tarihine müsadif 

frengi, idrar darlığı, bel ge>l ,r 
ve mesane ve bilcümle kadıJI ~ 

hatsızlıkları tedavi olunur. il<~ 
Tokatlıyan yanında mekt<P ıl ' talin olanların Gebze icra dairesine müraaaat etmeleri ilan olunur, çarşamba günü saat 15 te Deftardar-

j lıkta yapılacaktır. (886) 

1 
!. t:pebaşı Gard eni J'>elıreınaneti ilanları 1 Konya Encümeni KİRALIK D~;o~ Galata sarayı 

No 35 Tel: B. O. :ıı.5~ 

Bütün Taksim trupu ve meş- Daimisiıiden: binası altında No 17, Senelik muham- ,. Parizyana 
1 
hur DUO VlCKY ve ANITTA MATBAACILARA: men kir:ISI 96 liradır. Müzayede 16 ~ 
çılgın dansları numaraları ile Şehremanetinden: Cetvel halinde idare! hususiyeye alt olan Teşrinievel 929 tarihine müsadif çar- 3 Teşrlnlevel 1929 pe e'ı' 

'kh 1 ) b ve içinde renkli grafikleri bulunan şamba günü saat 15 te Defterdarlık· be akşamı küşat edııec 
muzı a mü~amere erine a§· (SOO) sayfalık bir kitap pazarlıkla çiftlik dahilinde yaptırılması mu- ta yapılacaktır. (956) .l{UçUk Çiftlik parkında~) 
lıyo.-. Muhterem müşterileini bastırılacaktır. Talip olanlar 5 Teşri- karrer abur ve hanğar ile sair * * * N ı • M • J<I 
memnun etmek emelile müdüri- nievel Cumartesi günü saat onbeşe mebaninln bedeli keşfi (87123) KIRALIV:: DÜKKAN: Galatada eş eı USI ,,P 
yet lokantasının tam fiatlarını kadar levazım Müdürlüg' üne gelme- li ( ) k b l Azapkapıda Meyyit yokuşunda No. hey'etı her akşam icra' 1 

ra 67 uruştan i aret o up r 
artırmıyarak yalnız 200 kuruş !eri. 9/18 Senelik muhammen kirası 92 ~edecedıir. Nefis ve ucut. ;ıı<ı 
mukabilinde gayet müntahap * * * bedeli üç senede taksitiyle öde- buçuk liradır .. Müzayede 16 Teşrini- u 
bir nıüzikhal programı ile nefis Bayazıt dairesinden: Sultanahmet mek üzere 20/ 10/929 tarihine eve! 929 tarihine müsadif çarşamba t! BA.l{TERIYOı..0,-
bir yemek temin edilecektir. civarında Llla Hayrettin mahallesi- kadar münakasaya konulmuştur. günü saat ıs te Defterdarlıkta yapı- Dr. IHSAN 5,... 

nin alemdar caddesinde Rıza paşa ar lacaktır. (954) , cııV 
Her Cuma ve Pazar günleri sası ihata dıvarının bir kısmının ma Yevmi mezkfirde saat on beşte * * * Bakteriyoloji JabOl"I 

hava müsait olduğu takdirde ili inhidam bir vaziyette olduğu gö- Encümeni vilayet odasında iha- KİR,...LIK DÜKKAN: Galata sarayı Pek dakik kan tahtil•P.,; 
Taksim bahçesinde saat beşte nHmüş ve mutasarrıflarımn mahalli le yapılacağından talip olanların binası altında No3Senelik muhammen (Vaserman teamülü) kil'~ 
birer matine verilecektir Hava -İkametleri bulunamamıştır. İşbu dı- kirası 321 liradır. Müzayede 16 Teş- t dad u·r ha'ısl _,. 
m.. •t [ d • h ld · f var iliin tarihinden itibaren 48 saat şartname suretlerini Encümen rinicvel 929 tarihine müsadif çarşam- a . ı, . o ve ısııma rab•'.'lj 

1 usaı 
0 

ma ıgı ~ e ma ı~e- zarfında hedmedilmediği takdirde eb kaleminden talep etmeleri ve ba günü saat 15 te Defterdarlıkta ya- teşhis~ ıdrar, balgam, ce . it"" 
er T. epebaşı gardenınde verıle-ı niye kanununun 48 inci maddesi mu pılacaktır. , (957) lil!tı, Ültra mikroskopi ıl<~ 

kt teklilnamelerini miinakasat kanu- ,. ce ır. cibince dairece bedmen mahzuru iza. * * * taharrisi. sOtnine muayen~1~ Gü:ıel sanatlar Akademisin-· le ettirileceği teblig makamına kaim nunun l O, 1 l inci maddelerine KİRALIK DÜKKAN: Topanede Divan yolunda Sultan •
1
_ rfi 

d olmak üzre ilan olunur. fik · d'i k E .. .ı ı d N S J'k h -en: tev an tanzım e ı ere ncu- kı,..a atın a o 347, ene ı mu am- türbesi karşısında Tlefon · ~./ 
Ak d · T · · r · · ı * * * men rı'yasctine vermeleri ve bu men kirası 320 liradır. Müzayede 17 ,, f:J 
C a emı . eş_nnüıeve 

1
'" yırk mı a tın- Şehremanetinden: Encümeni ema- · · 1 9 9 ih' .. dif ""' ~ 

cı umartesı gun açı aca ve kayt 1.. uh k . ka h [ JA al k Teşnnıeve 2 tar ıne musa per- nen ve mütebakısı yedi se _., t a e ususta azla ma umat ma is- D f d k ~ •· muamelatı Teşrinievel nihayetine ka- ne ~e ~u;;ı~ .. m b . ır:ıesı~e . r;~ şembe günü saat 15 te e ter erlı - vi taksitlerle istifa edilıtı• 
dar devam edecektir. verı en a. 1. oy şu cı '. arıyesı sa. 1 tcyenlerin de Encümen kalemine ta yapılacaktır. (9S3) bedelinin tamamen istifasıfl~ı_;;ıı 

Mimari şubesine Lise de . d muhasebecısı Sabrı beyın ıkametgahı muracaat cyl"m"lerı· iJ•n oluntır. * : * Hazine namına birinci de'':.ııll".1' 
· . . rece~ın e malüm olmamasına mebni mezkfir ka .... .... tt. da ıv tfFj 

ve resım, heykel ve tezyını san atlar dd k b' sureti E t d' SATILIK GAMBOT: Karadeni· tekli olmak şartile bala 929 
Şubelerine orta derecede tahsili ik- rarıhn mu~a ta !'kır dilmı'şt· mMane ~- l zin Büyük limanında Fener ile kavak mahallin mulkiyeti 1/10,. Jdetl' 

1 t · l 1 k b ı d"J" · v n an sın · - arasında batmış Nevşehir gambotu den itibaren yirmi gün rn~ .. _.11,. a e e a 1 e ır Umaı negöl Hukuk Hakimlig·inden: .. ·,.ıı:t, 
n;ıa e m~ş 0 an ar_ a ~ e ı_ ır. Mıma- leyhin bu bapta bir itirazı varsa ilan ldug"'~ 
rı şubesınde tahsıl muddetı beş, tez- t .h. d 't'b bir ay za f d . Hilmiye karyesinden Mulla İsmail müza.yedeye ~ıkanl~ştır .. Ma:"'rifi z.ayedeye vaz edilmiş o pa••' 
yi?} san'atlar şubesinde üç senedir. t~~ fı'e :a~~;;e~manete ;;,~~a~a':; kızı Fatma Müddei aleyh mezit ka- ihracıye ve saıresı muşterıye aıt ol- lip olanların 20/ 10/929 ··diri ;! 
Dıger şubelerde otuz yaşına kadar 

1 
•. 

1• 1 r ryesinden kedir oğlu ıf3ulat aleyhino mak şartile muhammen bedeli 852 saat 14 te Adalar MaiınU uıı' 
çalışılabilir. Tezyini san'atlar şubesin ey emesı 1 an ° unu · ikame eylediği boşanma davası hak- liradır. Müzayedede 16 Teşrinievel müteşekkil satış komisy0 " 

de, ilancılık, hanım işleri moda, ba- Şeb ti' •d • .*Heybe!' d d kında müddeialeyhe gönderilen Jayi- 929 tarihine müsadif Çarşamba günü caatlan ilan olunur. / 
. . . . . . . . ,. . remane n en. ı a a a . 15 D f d ı kt )J k ~ · tık, çınıcılık, dahılı mımarı ve mobıl- t t htımının arkasındak' ._ ha ve davetiye üzerine sekiz sene e- saat te e ter arı a yap aca - * * · .

1 
.. ,· 

·ı·k .. .1. sme paşa rı ı ı . ·1ca <L- dı (933) Ad 1 l "d"r ıl• yecı ı J?Osterı ır. . sim ta ı azılarının değiştirilmesi pa- ve! teğayyub edıp ı metg""' meç- r. a ar ma mu ıJ 
Hç bır b)rt v~.ş~rta tabı olmamak zarlık!! Ya tırılacaktır. Taliplerin 9 hu! bulunduğu davetiye zirindeki * * * K 

ve Akademının butun tedrıs vasıtala- T .. Y 1P929 Çarşamba gü .. t meşrubattan anlaşılmış olmakla bu. SATILIK AôAÇ: Haydarpaşada ıymeti So 1,8gı d · n d t k .. · h eşrınıeve nu saa da k h il' · d Lira l\lahalce~i • nkn 
1
an ısı a .e.e m~ tluzre resbım1 ,. c- 15 e kadar levazım müdürlüğüne kuk usulü muhakemeleri kanunun uzun çayır otra ma a ı cıvarın a ııl 

y e ve tezyını sana ar şu e erme müracaatları. 141 nci maddesi mucibince müddei yıkılmış tahminen 13 çeki miktarında 171 Büyük ada ToP 
ay~ı.ca serbest talebe kayt ve kabul aleyhe ilanen tebliğat icrasi kararğir çınar ağacı muhammen bedeli 39 lira C . 
cdılır. * * * bulunduğundan tayin kilinan 26 teş- dır. Müzayede 17 Teşrinievel 929 ta- im•ı 4ı 

Ak d · h · ·d· Yeniköy belediye müdiriyetinden: be .. il Ar.··• ~ 
Y 1 Y .. k k 11· k b' d Daire anbarmda mevcut 82 kalem k •< a emı ne arı ve meccanı ır. rini eve! 929 cumartesi günü saat rihine müsadif perşem gun saat = ~ 

aruz u se mua ım me te ın e 14 te İnegöl Hukuk Dairesinde hazır 15 te Defterdarlıkta yapılaca tır · İhale bedeli defaten •a "' · ı 
iaşe ve ibate edilmek üzre mimari •u- hurda eşya satılmak üzre kapalı zarf b 1 b' kil . d (949) if d'l k ·1 L•lau • • ..1 • u unması veya ır ve gon erme- t a ~ ı me şartı ' ""' •9 I• ,r'.ô 
besine bu sene beş leyli talebe alına- usulile münakasaya vaz ve 24/10/29 si ve gelmedig"i takdirde hakkında KiRALIK ODA: Galatada Kara· "Ik' t' 14-9-• ılt ıl':ı 

kt r Perşembe günüı 11 de ihale edilecek- hail . d M h t arşanın mu ıye ı .. öd< · Md 
ca 1 

• __ _ • ğıyaben tahkikat ve muhakemeye de köy yeni cami ma eaın e e m~ itibaren yirmi gün rnu ·un"' I 
Liseler mübayaat komi&yonundan: tır. vam olunacağı ve ğıyab kararınin te- Ali paııa hanının üst katında ldgır yedeye vaz edilmiş oJdU~fll~f.Jı: 
Cümhuriyet orta mektebinde yap- * * * bliğ edilmiş addolunacağı ilan olu- No S6 Senelik kirası 360 liradır. Mü- olanların 3/10/929 peı1u0iı1'8' 

Şehremanetinden: Büyükdere ma- zayed; 17 Teşrinievel 929 tarihine saat 14 te Adalar rnal"',,,ilf' 
tmlacak olan inşaat, 13 Teşriniev- hallesinde çayır sokağında numara- nur. mu"sadı'f perşembe gu"nu" saat ıs te 
ve! pazar günü saat 16 da ihalesi icra 1 1 ki k. il k müteşekkil komisyona 
k sız tara pazarı a ıraya ver ece - Defterdarlıkta yapılacaktır. (973) ''"n olunur. ılınmak üzre kapalı zarf usulile tir. Taliplerin 9 Teşrinicvel 929 Çar- lnegöl Hukuk Hakimliğinden: "" 
münakasaya konulmuştur. Ttalip- şamba günü saat 15 e kadar levazım * * * Ü KAN 
ferinin şeraiti anlamak ve l·eşifna- müdürlüğüne gelmeleri. Dumanicin Soğucak Karyesinden KiRALIK BAKKAL D K I: Adalar mal 
meyi görmek üzre komisyon kitabe- .. * .• Ahmet Kızı Dündü Müddeialeyh ka- Adliye dairesi yanında umumi Tev- Kıymeti 
tine müracaatları. Şehremanetinden: Eyipte camii ke r~ede~ İbrahim ~ğ~u Abdullah Alcy kifhane Bakkaliyesi şeraiti mukarre- Cinsi 

, DOKTOR ,. bir mahallesinde bahriye caddesinde hıne ıkame cyledıği boşanma davası resi dairesinde müzayedeye çıkan!- Lira k. No. 

iZZET KA MiL 82 numaralı dükkan 1140 kuruş be- hakkında Müddcialeyhe gönderilen mıştır. Gösterilecek yere talibi tara- 758 44 b4 \r,;ıl 

Yeni \e e>kl 1 eboP;11kh1~11, ı -
razı cildi\'e ve frçngi tcdlvi eder 
Bahçekapı <ekerci ! lacı Bekir 
kar~ı<ındaki apnrmıanda l-1 '2 dan 
h· 1 :! it• kachr. 

Liseler mubayaat komisyonundan: 
Nişantaşı kız orta mektebinde ber 
mucibi keşif yaptırılacak olan inşa
at. tc~rinicvelin yirminci Pazar günü 
saat onaltıda ihalesi icra kılınmak üz 
re kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerinin keşifname ve 
şartnameyi görmek üzre komisyonu
--.ııza müracaatları. 

I'yih d' · .. · M dd fından baraka inşa edilmek ve muka- k ~ı deli şehri ile talibi üzerinde olup iha- a a .':e avetıyc uzerıne .. ü . eia- velenin hitamında bila bedel Hazine- So . a 
le müddeti 8 Tcşrinievel 929 tarihin- leyhe UJ sene evci tegayyuy edıp ı- 1 k til elik kirası Azizi\'C ;ı~;ı<l ..tı'r' 
de temdit edilmiş olduğundan fazla- k. amct. g.ahı m. cçhul bulundugu davet- ye terk 0 unma şar_ e sen. . . . . . ıslı ı·· I>''~ 

d k h d 1 1 160 liradır. Taliplerın şcraıtı saıreyı İh 1 B <leJının n d<" sile talip olanların şartnameyi gör- ıye zmn e ı meşru atın an an ışı - a. e .c rillin ,~ 1 ki h k k h k anlamak ve pey sürmek üzere 16 Teş- f <l hale ta .11, JI<' mek üzre her gün müzayedeye gir- ma a u u ve usulu mu a eme ka ms ı ıgcrı ı . . "dı ı , 111 
dd · rı'nievel 929 tarihine müsadif çarşam- kd sula ,. '" mek için yevmi mczkOrda levazım nıü nu.?un~n 141 "?c.i ma esı .m_ ucib. ince . sonra na en ı . 3 11ıf1 t;ır.- -

dürlüğüne gelmeleri. Muddeıaleyhe ılanen teblıgat ıcrası ba günü saat 16 da De.lterdarlıkta~ı balada mubarr~r a:; 9Z9 
1
: ~1~1 

kararğir bul"nduğundan tayin kılı- ihale ve müzayede komısyonuna mu- nin müıayecl~sı .s ıııiidJeı,,r· ~ 
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