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aiı te . 
~ iba !Itiyet yalnu bir kalabalık 
dı ı..ı.f:t. değildir. Cemiyet hayatın-. 
~ onu::"~" şeylerin husul bulması 
~itle ta bı~ takım umdelere lıtinat 
~'l.t ai ~•zı etmesi IS.Zım ıelir. Ya
b;, ,e:;•ı teşkilat ve kanunlar, aır! 
~y,;('•t h~yatı için kafi değildir. 
llri ~, y teşkil eden fertlerin de gu
~ıı taa al gayri şuuri olsun, muayyen 
~l•rın' ~ra ~rılması lazım gelir ki, 
~ deıı;ı, eyetı mecmuası içtimai ah
~ hurn n mefhumu teşkil eder. Şah 
:•ibat ;•t ve menfaatini, cemiyetin 

Bir tek cümle: çok mükemmel .. istihsal vaziyetimiz bu .. 

llar , • menfaatına bağhyın vatan 
?olJer}~ n tnüessir bir surette içtimai 

Cemi Yapmış olurlar. 
~ı~ teı.;~~t haratının e•ası hangi fel 
~•ın, ••ıJ ıye ıstinat ettirilirse etti-

bu ha <hcınmiycti haiz olan nok
~dır Y~tın yaşıyan bir hakikat ol
b; biı d~ı •mı yet vardır, ve kuvvet
ı' '•ıniy et, hayatının esası kuvvetli 
be Saad tlettır: Fertler hakiki inkişaf 
.!'.:'bilir) •rını ancak cemiyet İçinde 
''"iYet er Kudretli ferdi, kudretli 
~•tın .:•~atır. Bu hakikatlar beşe
~Ldtn do~ arca devameden tecrübele 
b°':.Uerde mu~_tur. Mütemeddin meth 
""''Yetıe butun siyasi ve terbiyevi 
~~ .~• .~~P bu hakika_tları yaşat- Bu sene tiitünlerimlz bilhassa çok sUriim gapabllecektiı· 
~q.lttihta erde yerlettırmek gaye-
t~ ~tiıı,q· f etmektedir. Vatandaşla- ı 
!\ıran 1 faziletlerini kıymetlerini • A 
iıı._fa ~;niyetler, hayat cid~linde stıhsalat ve ihracatımız lıt,~'kta Çını~ olan heyetlerdır. 
~ 1• ltarşıhemıy.et hayatı asırlardan- •• 

1 
'cı:~r İf~e~:ro!~~t!: ve esaret Bankaların ve mtıtahassısların 

b~kij •d~:t b~ayatı demek akalliyeti 
ı...~lııq b, ır kısım için pervasız ve 
ii;'"'l •den ır .• hakimiyet, ekaeriyeti 
~ a"'• v dıger bir kısım için da i
'ltıeltti • rnuhakemesiz bir tabiiyet 

1 lloyı~ b! 
",.._. r t•'"•-• • · b-'-'- Jd tı.._ """Yeti .........,nın d.All.U o u-

.• ..,, ~ay •rde fertler ancak phıs!a-
~'•t te~~•una dü§erler, ve zulmü 
~ hıtaıarda ınde. tecelli eden içtimai 
)t llııırJar ~ müınkün olduğu kadar 
\~İitri~i •tanda§lar menfaatlarını 
ıı.ı etıe fen •ararmda ararlar. Hü
~. •lıetıer rt ar~ıındaki karşılıltlı mü ·•n ıı· ' .. ,,,,_, 1 ·· d ' lrbirin ··~ o mak şoyle ur-
~ ~u tart~ du§rnan bir mahiyet a· 
tıı ·gı bir tc '.altında yaşryan her
e n "'~dd<t lllıyetin değil inkişafı, u-
ayıı ırt• devanı b·1 .. h lidir 

1 , '"'•I b· ı ı e şup e . 
llıi} arı!' adedi i,~ vaziyet alan vatan
c, •t. ınbi]<\Je ın" nisbeti geçınce ce-
r illiyet liayatı ahltum olur. 
t~~ Urndele . nın ctasını teşkleden 
Yle h' &•lir. I>_rın ba uıda diaiplin fa 
~t it ıılıaın l!ıpJın içtimai manaaı
~Q llıektir, .. tanımak ve buna uymak 
)ı de bir Kaınatta varlığın her gek
~Ya bi!nııam vardır. lnsan, nasıl 
l;ı llıUcad l1J•k için tabiatla vukubu
llıtt'dtn k •lesinde onun nizamını tef 
!ııı h1ır;y anunlarına riayet etmek 
~biti 1ıa•tınde ise, ikinci derece de 
~· uy.:•tı olan cemiyetin nizamı
llın nUt bi~~ ıaruretindedir. Disiplin 
hr ve hUkuınde_n. doğar. Vatandaşı
~tn 'Yan u ınetının kendi saadetine 
ltk .biı fe::vlar. olduğunu kabul e
llıc., 1taat ed ternıyet nizamına seve
tttt t1ıt olan'~ Yalnız, müeyyideleri 
~ tlııyct anunlara zahr! bir su
~t tlruı, •t e~mekle disiplin fazileti 
\iıı 'lıııa1t v ınış olmaz. Gişelerde bi
~. lıraaını ~ ta traınvaya binmek i
«ıı..'1rııerneı, e lemek, vatandagıru ta· 
ı!ı,"ıa &ağın maksadiyle kaldırımın 
)01~ İiıerin~ takıp etmek ve ya kal
"-t ••P•tnı e rastgeldiğiyle dikilip 
lU~~~ sonr:rnak, gece muayyen l\ir 
'-t~ liiıUne bo tnahelleyi gramofon 
'1c bıı •herni grnamak gibi ilk na 

tı· fa,,ile~et~ıı görünen har<ketler 
'r '•lpJin f n ıcaplarındadır. 
ı,~kttinin d~~ıleti, vatanda~ın her 
~i}' Cağın1 d 1.ger1erine nasıl bir te;5ir 
~:t ve kap~'~". hatırlatır. Şah si hu 
~t0lara.k ta 51~1 • urnumun menfca~ 
~alt 81• •de kyıt etmek ve ctra f: nı 
llhlı teınıye~~k hareketlerden sakın
lihi ~ı ••adeın kulfetıerinden kendi 
"- ''lılıl<Jı t~tuınamağa çahşmak 
l,~lı ~e rn·· h~ıler, cemiyet hayatı
l~d tan akş U§fık bir mahiyet verir. 
~n ~-~•Çerı bama kadar, mücadele i
~Pli"'llbiııi k ır hayatise vatandaşla
·~,n bir te~~vet ~ç~nde bırakır. Di
~ t IUer; d Yet ıçınde ehliyet ve 
" b•. e tab·· b. 
'iİ .. ,. içti • 11 , ~r selekııiyana ta-
"İııı, teltıiyeu"'aı dısıplinin inkişaf et-

l)·Çobıın:•de sergüzeşt adamla
t•ıııı •sipJin f aı~a _imkan kalmaz. 
~~a~tt haya~zıletı bilhassa eski bir 
~ b ~na geçnı ~~n yeni bir cemiy~t 

r t ~'•tan ~ ıateyen ve bunun ı
'• aı~'rııiyet ~ılle!lerde daha büyük 
dtıt,.nacaı. hl e dıkkatla naıan itiba
t b 1 •~cak br ıneseledir. İnkılap um 
r ahtib•t] ~ faı!Jete istinat etmek • ~ .. er · ını muhafaza edebilir· 

t>--- ZEKt MESUT l\a··lln p H 
P.ıı~YU!t ~- aşa z. 
I~ l-ib;z, dUn '~e~ Meclisi reisi Kizım 
~ . r ısttrahat b 
•ı~i Yere ç k uyurmuılar ve 

'ı ı,. >.taliye\, ına.ıı:ııtlardır. Kendi-
~ •iyaret •~lı . Saracoğlu Şük-

İS •tınışttr. 

ı~~~~~Im p AŞA !fZ. 
'ııııııa lıfak b. et Pş. Hı. diln gehir 
'tdır. ır tenezzüh icra buyur 

1\11' " ~ Şlr., EKtU 
'••if 1';ın~IL11< GELMlYECEK 
,~•arif vc~e1t.ıne gelen haberlere 
· t' ltıtsi b· 1 1 

.• Cemal Hüsnü be-
•r ır muddet için teehhür 

teminatına göre geçen sene
kinden çok fazladır 

Tacirler ihracatımızın artması için 
hariçte ticaret teskilatı yapılma

masını istiyorlar 
Hükfunetimiz tarafından icra ettirilen tetkikata göre, bu sene 

memleketimizin istihsalat ve ihracatı geçen seneye nispetle da
ha iyi olduğu anlaşılmıştır. 

Zeytin, afyon ve fındık mahsulatı bir takun arizalar yüzün
den az olmakla beraber başta buğday olduğu halde hububat, pa
muk, tütün, üzüm ve incir istihsalatı, geçen seneki açıklan ka
patacak kadar bereketli olmuş ve ihracat işleri, ekseri maddeler 
üzerinde, inkişaf etmiştir. 

Bankaların tetkikaq da bu ma1umatı teyit etmektedir. 
Henüz alikadar devairin istihbarat şubelerince yeni sene is

tihsalat ve ihracat istatistikleri tanzim edilmediği için, geçen se
neye nazarana fazlalığın ne kadar olduğu kati surette tespit e
dilmiş değildir. 

izmir üzümlerine birşey oldu mu? 
Son yağmurlar lzmirde beklenen 

fevkalade üzüm mahsulüne imkan 
bırakmamı§sada istihsalıit geçen se
neden ziyadedir. 

Salahiyet sahibi mütehassıslar ve 
bazı banka müdürleri umumiyet iti
barile vaziyetin mucibi memnuniyet 
olduğunu, fakat muvazeneyi temine 
kafi ohnadığını, bilhassa son aylar
daki ithaliitının bu hususta fena bir 

• 

lktısal vekili ŞakİI Bey 

tesir icra ettiğini, vaziyetin iyileş
mesi geçen seneki sıkıntının tesirle 
tadil ederek kambiyonun daha ziya
de tereffüüne mani olduğunu beyan 
etmektedir. 

Diğer taraftan ihracat işlerinde 
çıkan bazı müşkilatın, rakiplerimiz 
olan memleketlerin ecnebi alım ve 
satım menbalarındaki propagandala
rından ileri geldiği bazı tüccarın nü 
muneye gayri muvafık mal gönder
meleri de ticareti hariciyeyi eksilt· 
ti~i, ihracat satış usuller değiştiri
lerek malların tasnifi zaruri olduğu 
ıöylenmektedir. Mütehassısların tat 
bikine lüzum &örükleri tedbirler a
rasında en mühimleri gunlardır: 

zeltmek suretile malları ucuzlatmak. 

2 -Kendi işini hallederek mustah 
silleri murabahacıların ihtiklirından 
kurtarmak, 

İstihsal şeraitinin iptidailiğine 
rağmen ihracatımızın inkişafının 
başlıca amili, Türk köylüsünün as
gari masrafla geçinmek ve istibsaUi· 
tı ucuza mal etmek hususunda gös· 
terdiği kabiliyettir. 

Dikkate şayan olan bir nokta da 
tiftik satışındaki durgunluktur. 

Bunun sebebi geçen senelerde İn
gilizlere rakip olan Amerika tacir
lerinin Kaliforniya mallarını tercih 
etmeleri dolayısile yalnız kalan Li
verpol piyasasının vaziyete hiikim 
olmasıdır. 

Ayc.la ancak (2ı000) balya kadar ih 
raç edilebilen tiftik fiati yüzde otuz 
noksan olup (30,000) balyaya yakın 
stok vardır. 

Tacirler, mahreçlerdc ticareti bari 
ciye, teşkilatı yapılmasını istemekte 
dir. Alakadarlar bu hususta iktısat 

ve kii Jeti nezdinde teşebbüsatta bu-
Junmuştur. 

Memleketimizdeki ithalat eşyası
nın çokluğu yüzünden alakadarlara 
bir hayli avans veren bankalar artık 
tüccar kredilerini tahdit ettikleri i
çin piyasada biraz para darlığı his
sedilmektedir. 

İhracatı müsait olan yapağı piya· 
sası kuvve lidir. 

Bu seneki 4 milyon kiloluk yapağı 
stokunun yarısı yerli fabrikalar ta
rafından alınmış, mütebakisinin mü 
him bir kısmı ihraç edilmiş ve piya 
sada ancak (1000) balya mal kalmış 
tır. 

Afyon, stokun (800) sandıktan iba 
ret olması ve SeJanik piyasasında da 
mal bulunmaması tesirile fiati (20) 
liradan (40) liraya yükselmiştir. 

İhracat emtiası meyanında ehem
miyetli bir mevki işgaline başlıyan 
keçi derileri çifti (280-320) kuruş
tan Amerikaya sevkolunmaktadır. 

1 - latihsal vesait ve şeraitini dü Koyun derileri ihracatı da iyidir. 
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1
1 Mektepliler sütunu 

Yarın ilk masah okuyunuz. 
= Düya masalları 
"' Yarından itibaren size haftada Uç gün dünyanın muhtelif 
~ memleketlerlnden toplanmış en meşhur masalları sıras!le 
~ anlatmağa başlıyacagız. Her od masal bittikçe okuyucula· 
_ rımız arasında bir beğenmece müsabakası yapacağız. En çok 
_ beğenilen masallara rey verenlere kur'a ile hediyeler takdim 
::: edeceğiz. 
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Mısır sefirimiz 
Muallak meseleleri 

hal/için talinıalı 
hamilen gidiyor 
Mısırla da bir doslluk 
misakı akdolunacah 

Mezunen şehrimizde bulunan Ka
hire sefirimiz Muhiddin Paşa Teş· 
rinievvelin beşinci günü Romen ban
dıralı Doyça vapuru ile Mısıra hare
ket edecektir. 

Mısır hükümetile yakında müza
kere edilecek olan muallak meseleler 
hakkında hükfımetimizden talimat 
almış olan Muhiddin Pa~ dün bir 
muharririmize kısaca demıttir ki: 

''- Mısır hükfımetile aramızda 
bulunan halledilmemiş i•l•pn en n:U
himmi tabiiyet meselesidir. Bu me
•ele, Mısırda yeni yapılan tabiiyet 
kanunundan çıkmıştır. Bunun tatbi
kile Türk tabiiyetini tercih edenlerin 
altı ay zarfında Mısın erketmesi 
lizımgeldiğinden Türk tebaasının hu
kukunu muhafaza için şebbüsat
ta bulunacağız. Türkler hakkında
ki takyidat kaldırılmak uretile bu 
meselenin halledileceğini ilmit edi· 
yoruz. 

Tilrk-Mı"1r ticaret muahedcai An
karada yapılacaktır. 

Muallak meseleler intaç edildikten 

Mısır sefirimiz Muhittin Paşa 

sonra Mısır hükfimetile bir dostluk 
muahedesi akdedilecektir.,. 

Gökbayrakçı ------

Netice yok Küçük, fakat, mühim! 

M. komisyon dün de Maliye v•' Dahiliye vekaletle_rinin 
toplandı meşgtıl olaçağt iki ıneşele .. 

yun an hükümeti nota
mıza n~ vakıt cevap 

verecek? ---
Muhtelit mübadele komisyonu iı6 

yeti umumiyesi dün de toplanarak 
müıakerata devam etmiştir. İçtimaa 
öğledensonra saat dörtbuçukta başlan 
mış, altı buçukta nihayet verilmiştir. 

Dün aktedilen iki celese hararetli 
olmuş, komisyonun faaliyete geçme
sni talep eden notamız görü§illmüş
tür, Müıakerat daha ziyade konüs
yonun son zamanlarda niçin faaliyet 
gösteremediği etrafında cereyan et
miş, bu ademi faaliyet kısmen Anka
ra müıakeratına atfedilmiştir. Bun

Hudutlarımızdaki 
pasaport ve gümrük 

işlerini tanzime 
ihtiyaç var 

Memleketimizi ziya
rete gelen ve Türk 
dostluğuyla bilhassa 
nıaru/ olan Profesör 
Arnold Tognbee'yin 
bir makalesi ve naza 

dan maada komisyon şimdiye kadar rı 
yaptığı işlerin bir tarihçesi de yapıl

dikkate alınacak 
noktalar •.• mıştır. M. Arnoid Toynbce Nihayet muallak meselelere temas .. , . .. 

edilmiş Türk ve Yunan baş murah- Pr?f~sor Arnold Toynbe~ yı Turk-lm~e"."er Vekil sıfatilc memlekeıı-
haslan noktai nazarlarını bildirmiş- !er , ~yı tanıdar:. B~ . Turk dostu mızı zıyaret eden her yolcu üıerinde 
!erdir. Hararetli bir safhaya giren mü lngılız .?rofesoru, bırı Lausanne huduttan geçerken ilk temasın bı
zakcrat üzeri bir aralık celese tabii ~ulh . ":'uzakeratı esnasınd~ olmak rakacağı tesirin ehemmiyetini takdir 
edilmiş ve bitaraflar aralarında görü- uz:re iki def~ m<;ml~ketiınıze __ ge!- ~derler. Hudut muamelesinde i~la~ı 
şerek muallak meselelerın ne suretle mı~, , An_kara Y.a. gıtmış ve Turki- ıcap eden noktalar hakkında bır fı
halli 13.ıımgeleceği hakkında heyet u- Y~ r'• T~r~ mıllı davasını ~nlamış kir vermek için Toynbee'nin 21 Ey
mumiyeye noktai nazarlanru bildir- hızı sevmı~tı. Toynbee, İngıltereye ifil tarınµ. Nation gazetesinde çıkan 
mişlerdir. İkinci celesede komisyonun a~de~ ettıkten sonra, ço~ okun~ ~akalesının bazı aksamını dercetm~· 
faaliyet darzının ne suretle tespit e- bı~. kitap ya_z":"ş ~u ~~erınde bızı gı .~ayda!~ b~l~uk . roy?b.ec..dıyor_ kı · 
dilmesi 13.ıımgeldiği görüşülmüşse mudafaa et~şh .. Muellıfın o zaman Turk!Y~ yı evelce ıki defa zıya
de bir karar verilmemiştir. Dünkü iç Londra Dar~lfunununda ~ı_ınan ta· ret etmıştım . İlk_ de~a 1921 de son· 
tiınada emlakin iade meselesi de gö- rıhı ve .~debıyatı mud~rrısı bulun- ra , da 1923 te. Şımdı tekrar Türkı· 
rüşülmüştür. ması, Turk davasını· mudafaa eden ye ye gelmek ne kadar hoş idi. 25 

Müzakerata Salı günü devam e- bu esere nazarları celhetmişti. Lon- gündür bir Ford otomobili içinde 
dilecektir. dra Darülfünununda Toynbee'nin seyahat ediyorduk. Londrı'dan ha-

YUNAN CEVABI işgal ettiği kürsü, zengin bir Yu- reket etmiş yedi memleket geçmiş· 
ATİNA, 2 (A. A.) - (Havas) na.n~ı . tarafından bırakılan paranın tik. "Hele bir defa Edirne'ye gider

Türkiye hükfimetinin son notasına faı z ı ~le ihdas edildiğinden, Türki- sek limana girmiş olacağız., diyor-

! 
Yunanistan tarafından verilecek ce- ye lehme olan kitap çıkınca Toyn- duk. Lisanını nladığımız - Toyn
vabın M. Venizelos avdet ettikten bee vazifesinden affedilmişti. İşte bee Türkçe biliyor - ve dost oldu
sonra Ankaraya gönderileceği bildi- 1:ürk davasını vazife ve ınemuriye- ğumuz bir memlekete gireccğimiz -
riliyor. tı pahasına müdafaa etmek suretile den seviniyorduk. Türkler de bizi 

ATİNA, 2 (A. A.) (Havas) Türk dostluğunu gösteren bu pro- seviyorlardı. Onların dostlarına karşı 
Türkiye maslahatgfızarı M. Mihala- fe~r, geç_enlerde yine memleketi- sadakatlan da artık bir darbı mesel 
kopulosu ziyare.t e~miştir. Bu müla; mııe ~eı~:ş.~ır. Toy.l\bee, Türkiye- halinde idi. !ilr.k hudut gümrüğüne 
kat esnasında bır tıcaret muahedesı d_e \:ord~gu. terakki drmlarından yanaşırken zihnımden bunlar geçi
akdi m<ıaeleoinin görlifüldüğü ıanno- aıtaY,'J lısanile bahseuikt\ın ve An- yordu. Memura yaklaştım ve Türk
lunuyor. kara d~ yenı bir hllkfımet uıerkm çe konuşarak peııaportumu uzattım. 

kurmak hususundaki sayin bir dev Ah! tekrar Türkçe konuşmak ne 
(stanbulde zelzele anı.mı. olduğunu söyledikten sonra zevkli idi. Memur pasaportu geri 

.. . . . . . Turkiye'ye girerken tesadüf ettiği verdi: -
Dun saat 1~ :!'.~ Yl"?' geçe ı~z müşkülattan bahsetmektedir. Trak- - Bugün gümrük kapalıdır. 

rasat merkezı ıı_ırı;lmz ve hafif hır ya'dan otomobil ile memleketimize dedi. Çünkü Cumadır. Yarın da ta
zelzele kaydetmı§tir. girmek istiyen bu Türk dostunun tildir. Geri Bulgaristen'a gidiniz ve 

Adliye vekili 
musadıf olduğu müşkülatla, bu yol Pazar günü geliniz. 

Cemal ve arkadaşları Dün Beyoğlu mahke-

ile memleketimize gelen her yol- Cuuıadır diye gümrüğün ve bin
cu karşılaşmakta olduğundan, bu netice bütün yolun da kapalı olacağı 
münasebetle Dahiliye ve Maliye hiç aklıma gelmemişti. Yüz metre 
vekfiletlerinin bu hususta nazarı ötede şimendifer hattı vardı. Bu 
dikkatlerini celbetıneği lüıumlu gör- hat üıerinden her gün iki büyük 
dük. Çünkü bu yolculuğun iki saf- beynelmilel katar geçiyordu. Yol· 
hası vardır: Dahiliye vekaletini ala- cular gelir geçer, gümrük muamele 
kadar eden pasaport ve saireye ait si yapılırdı. Bu gümrük niçin ka
safhası, Maliye vekaletini alakadar palı idi. Memura Türkiyenin Lon· 
eden gümrüğe ait safhası. Gerek dra sefaretinden aldığım tavsiye 
Şükrü Kaya ve gerek Saracoğlu Şük- mektubunu uzattım. 

mahklım oldular melerini teftiş etti 

Buna ağırceza mahkemesin
ce taklibi hükumet maddesinden 

10 sene ağır 
hapse mahkfun 
edilen Gök bay 
rakçı Cemal ve 
rüfekası hak
kındaki karar 
tenıyiz mahke
mesine gönde
rilmişti. Bu hu 
sustaki hüküm 
temyizde tas
dik edilmiş o
lup Adliye ve
kaletince bun
ların Bursa ha-

CEMAL pishanesinde 
kalması tensip olunmuttur. 

PUL MÜFETTİŞLERİ 
ANKARA, 2 ( Telefonla ) 

Maliye vekaletinin pul müfettişliği 
için açtığı imtihan neticelendi, Ce· 
lal, Habip, Tahsin, Hasan Basri bey 
ler müfettiş ol~!::_ 

TÜRKİYE - İSVEÇ 
ANKARA, 2 ( Telefonla ) -

İsveç hüki'ımetilc ticaret muahedesi 
imza edilmiştir. ----ZAHİRE VE TİCARET BOR-

SASI TALİMATNAMESİ 
ANKARA, 2 ( Telefonla ) -

İktısat vekaleti Istanbul ticaret ve 
zahire borsası talimatnamesini tadil 
etmiştir. Tadil edilen talimatname 
mucibince Şehremaneti İktısat mU
diriyeti borsanın tabii azası bulun
maktadır. ----MERKEZ MEMURLARI 

ARASINDA TEBEDDÜLLER 
Polis merkez memurları arasında 

yeniden tebeddülat yapılacağı haber 
ahnmıştır. __ .. __ _ 

Ford tayyaresi 
Bükreşten kalkan Fordun tayyare

si dün saat 16 buçukta şehrimize gel
miş ve Yeşilköy tayyaı·e meydanına 
inmiştir. Yeşilköyde Tayyare Cemi· 
yeti namına tayyare müdürü Fehmi 
B. ile idare heyeti azasından Nakiye 
Hanım ve Ford mümessili tarafından 
karşılanmıştır. Yarın Sofyaya gide
cektir 

Adliye vekili Mahmut Esat bey 
dün refakatinde Asliye mahkemeleri 
reisi evveli Feyzi Daim ve müfettiş
ler olduğu halde Beyoğlu adliyesini 
teftiş etmittir. Vekil bey bu meyan
da Galata ve Beyoğlu Sulh hukuk, 
Su! ceza mahkemelerini, icra hakimli
ğini teftiş etti. Galata Su! mah
kemesinde bir davacının şikayetini 
dinlemiş ve işi müfettişliğe tevdi et
miştir. Beyoğlu sulh hukuk mahke
mesinde Mahmut Esat bey bir dava
yi samiin arasında oturarak dinlemiş
tir. Bundan sonra vekil bey Istan
bulda adliye dairosine gelmiştir. 

Avrupa ittihadı! 
PARİS, 2 (A.A) - Avrupa hüku 

metleri arasında bir birlik teşkili me 
selesi hakkında Ernuve 1 gazetesine 
beyanatta bulunan kont Sfotsa, bu 
birliği zaruri ve mümkün olmakla 
kalmayıp nakabili içtinap olduğunu 
beyan etmiştir. Kont Sfortsa beya
natına şu suretle devam etmiştir. 
Mensup olduğumuz nesil bu ittihat 
için lazım olan muhiti hazırlamak
tan ve hudut işaretler koymaktan 
başka bir şey yapacak değildir. Me
sele sırf milli bakımdan mütalea edil 
se dahi İtalya ile Fransa için Avru 
panın yeni teşkilclta tabi tutu1ması 
gayesine doğru ilerlemekte ancak ka 
zanç tasavvur o1unabilir. Bı.t nokta· 
yı idrak ve takdir edemiyenler yal· 
nız vatanperverliği bir hava oyunu 
veya san'at haline koymuş olan kim 
sel erdir. 

Amerika sefiri geldi 
Ankarada Türk-Amerikan ticaret 

muahedesini imza eden Amerika se
firi dün şehrimize gelmiştir. 
u ıı mıı ı ıı ıı ı mıı 111111 ıı ıı ı 11111 ııu ıı 11= 

Mektepliler 
müsabakası 

21 inci hafta 
Bugtin mektepliler milsabıkasını ı 

günüdür. 1 - Haftanın e11 mühim haberi 
hangisidir, niçin? 

Bu sualin cevabını oradaki 
günlerde gazetemizde seçiniz ve 
cumartesi akşamına kadar gazete- _ 
miz müsabaka ınemuıluğıına 
gönderiniz. ~ = ....................... . 

rü beyler Avrupa'yı iyi anlamış iki [ Mabadi ikinci sahifede j 
;oı;::===-==: ~ ~=-

Başpapazın cenazesinde Rum kalabalığı 

Vasilgos dün defnolundu 
Rum patriği VasiJyosun cena,_.esi 

dün sabah saat 11 de merasimi mah
susa iJe Fener kilisesinden kaldırıla
rak bir araba ile Balıklıya nakledil
miş ve orada Patriklere mahsus me
zarlığa defnolunmuştur. Cenaze ki· 
liseden çıkarılmadan eve] metropolit
lerle diğer papaslar son defa olarak 
patriğin elini öpmüşlerdir. 

Cenazede Japon ve Romanya sefir
leri, İtalya, Lehistan, ve. Çekoslo
vakya maslahatgüzarları, İngiltere 
sefareti ser rahibi. Fransız sefareti 
başkatibi, Arnavutluk ve Yunan 
konsolosları, Yunan sefarethanesi 
erk3nı, Muhtelit komisyon Yunan 

heyeti murahhasası ve rumlardan ke
sif bir kalabalık hazır bulunmuştur. 

BUGÜN 
2 inci sabllemfzde: 

r- ·rcma~a bah~i 

2· Son haberler 

3 Uncu sahifemizde: 
ı- Kitap\·ıJ.ırla ç ı k a rı ~ncselc '1 eJ • 
'l Ekonomi 

4 Uncu sahifemizde: 
ı · Hava roı.p <ı ru 
2-- Felek 
J - Roman. ~.\~k tiınt·'i 
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:ııııı~ııııı~ıı;~~~~··ı~ıi~~~;~ltrUHWIAlıwtyr AT!i • I' rr HARİÇTE;; -AL'n-.-ıG_I_M .• I_Z_H_A_B_E_R_L_EiOlliiilR-)1' Jf~~o" Haberler tıt 
""''~';M~'~J"l)'~'ğ'~~::""~i';~~;~ ..1 ~~'-'::::::::::::::·:::::::::::::::::::!'.I Amerikada tahdidi tesllhat ~sete-_,__________ sinde çıkan rezalet davası 

DarÜlhPdayi 929-930 kış mevsımı ;:;:ı:;7ı;ere Beşlerkonferansı RAme~lkada • Sharer milyarderlerden aylıktan başkı' 
temsillerine başladı İki memleket arasında Bahri tahdidi teslihat Aez~ket t~hkı~atı külliyetli para aldığını itiraf etti .. rJ ~~ı 

Türkiyenin biriCik asri ve luşun ve gösteri§in hususiye- k. . A •• b için bir konferans merı adakı tahkıkat LONDRA, 2 (A.A) - Vaşingtondan bildirildiğne gor~ ol 
medeni tiyatro müessesesi o- tindedir. 1 s_ıyası m.u.nase at dal budak saldı Cenevre bahri konferansı esnasında hiç bir salahiyeti haıt, ~ 
fan Darülbedyi dün akşam· Mary Dugan Davası bu hu- ıade edılıyor . toplanıyor maksızın Amerikalı murahhasları tahdidi teslihat davasJ!ll ~ 
dan beri yeniden halka kapı· susilik sayesinde adilikten kur· 1 Cenevre'de 1927 senesnde top dafaadan vaz geçinneğe çalışmış olmasından dolayı t~~t~ il 
!arını açımı bulunuyor. Bütün tulınuş, dikkati celbetmiştir. Londradan verilen haberlere Gelecek bahri tahdidi tesli- lanan bahri tahdidi teslihat kon hakeı:ned~ bulunAan Sharer namındaki şahs teşebbüslen ıçı~ 
yaz mevsimi~d~ Darülbedayiin Bu di~":~ o kadar. kuvve!li ol- göre, Rus_ İngiliz siyasi"müna hat _konf:.ransının Londra'da ak fera~ının silah ve bahri inşaat ş~at ışlennde alakası olan en maruf Amerika milyarderle. il' , hazırlıkları sozunU arasıra du- muıı ki uç muharrir aynı ese- sebatı iade edilmek üzredir. Bu dedılecegı anlaşılmıştır. MacDo fabnkaları hesabına inkitaa uğ- bır kaçından muayyen bir aylıktan baska arasrra külliyetli " 
yuyorduk. Şehremaneti biraz rin tercümesint koşuşmuşlar. münasebatı iade etmek MacDo nald 28 Eylfilde İngiltere"den ratmış olduğu için bu fabrikalar para aldığını itiraf etmiştir. , , ~ fc:?akhlık etmiı, . yuvarlak b~ * * * nald hükfunetinin takip edece- h~ek~t e~~ ve bi~nc~ teşrinin aleyhine. ücret davası açan «S- Evkafın ıslal1 l lıakkındak:i rapol ~ 
gok ~anzaı:ası, birtakım yenı _Oynanan tercüme Kemal E- ği siyaset cümlesinden olduğu, 4 uncil gunu Amenka ya vara- hearer» ın davası dal budak sal 
v~ guzel.dekor~ ya~ılmış, ye- mın Beye aittir. Tiyatromu- daha amele fırkası iktidar mev- caktır. . mıştır. Son haberlere göre, Sha başvekalete verildi 
nı mevııme gw:~i pıyeııler ha- zun muharrir ve oyuncu sıfat- kiine gelmeden evel malfun idi. Başveki_l h~reket etmezden e arer bu meseleyi tahkik eden a tll zırlanıyormuş diyorlardL Bu- larile emektarlarından olan Ke- Mak Donald iktidar mevkiine vel, Amenka ıle anlaştıktan son yan meclisi encümeni tarafın- ANKARA, 2 (Telefonla) - Evkafın islahı için tetlıİ~

8 

it n~ için yeni faali~et devresi · mal Emin Bey, Mary Dugan gelince münasebatı iade için te r:ı diğer üç mühim bahri devle- dan isticvap edilmiş ve ayni hiz bulunan mütehassıs M. Leman tarafından verilen rapor 1.<oıll~ cır nı sabı_rsızlıkla ~klıyorduk. Davasını adapte denilen tarza şebbüs yapıldı. Fakat borçların ~n. de ~Fransa, İtalya, Japonya- met için maruf gazete sahibi yonca tetkik olunarak nihai raporlar tanzim ve Evkaf uııı .ıı iti 
l .. H~aten, dun akşam çok koymak istememiş, Düzce ter- tediyesi ve Ruslar tarafından ıştır~~le L~mdra'da bir bahri Hearst'ten de ayda iki bin do- m~d~rlüğüne v~riıı:uştir. Uı:ıum müd_ür raporu Başvekalet'ıM 
guz~l bU: d.eko~ ve. mahare~e cüme .etmiştir. Zaten adli u- propaganda yapılmıyacağı hak- tahdi~ tesli_l_ıat k~~eran~.ı top- lar maaş aldığını söylemiş. mıştır. Bunun bır layıha ha.imde meclıse verilmesi muhte!ll~ıııJ' 
~eı:!1p edilmiş bırmıse en scene sulleru:ı farkından dolayı a- kmd~ taahhüt meselesi yüzün lanac:ıgını soylemıştı . .. J:?un ge- Hearst Amerika'run «gazete Istanbul vakıf suları vandatırun emanete verilmesi halı'.' f 
onW?-de bulunduk. New-Y~~k daptesı de oldukça zor olurdu. den muzakerat akim kalmıştı. len hır t~~grafta bu muhım kon kralı» namile maruftur. Bir ok evel~e Y~Pıl:u1. müracaatın tetkiki için Istanbulda bir ko!ll

15 
,i 

ta bır mahkeme salonunu gos· T .. d . ş· d' _ . feransın uç ay sonra toplanaca- · 1 . ah'b'd' ç t_eşkıl edılmışt_ı. _Bu komisyon su meselesi ile beraber ka~ J 

~~:,~~~f! ~el!~::~ ruz ~~~~;;ç: c~::;ıc~ı~~~~a~= ne :re'. i~f~:e~r;:~~~~= ğı f~~~~.y~r(A.A) -Tahdidi ye::h::::~ ;:.=) 1~ ~:nev- ~ı~.lar meselesını de nazarı dikkate alacak tetkikatta bu!UP

8

" 

. ·ı rl d ıl . mumının ve avukatın uzun nu- lunmuştur. t rh t k nf "ki • KA redeki üçler konferansında Ameri- Adı· k.... •'fi 
ve seyırcı er ye e as tiyatro tukları bunl b' k .. f Lo d 1 (A ·· es 1 a o eransı 1 ncı anu- kan müşahidi sıfatile hazır bulun- Jye Ve aleti evrak mu-du••ruııiJı• 
salonu yapılarak, sanki bütün teşk'l dve. arınk k dır du~ e vgalenskrı.aı'.le M .AH) -d Bugun M. Dod nun ikinci ruafında toplanacak-

b
. b ' hn . hal' ı e emıyece a a.- agı- . en erson arasın a tır muı olan M. "Shearer" in ayan mec- m h k • d •• b dl ı&c a ır oyun sa esı ıne ge- nık olm .. d h d • vuku bulan mülakatı müteakip İn- • !isinin hususi encümeni tarafından U a emeStOe Un aşJao 

t
. . . 

0 
d ası goze, a a ogrusu .1. . . · t . d d'lm k d' A ı ştı. ynanan oyun a kula . b t B d b d gı ız harıcıye nazırı, siyasi münase- Fili I d '' ımama evam e ı e te ır. M. ANKARA 2 (T l f -"~"' Ba~·ard Veiller'ln Mry Dugan • ga a ıyor. ır e azı a. - ba_t .tesis edildiği zaman muallak me Sf n e "Allen", kendisine kimin para ver- . . • e e onla) - Bugün Adliye hukuk ıtı"''.. iil 

Davas' atlı üç perdelik piyesi l~ ~stılahlar fransızca karşılıgı saılin hal ve tesviyesinde takip edi- V mekte olduğunu ve ne vakitten beri sı~de __ Adli?:'e vekaleti ev.r":k. müdürünün rüşvet davası gö~' 
idi. b~l•nmeden ~laşıl~y~cak şe- lecek usul hakkında itilaf hasıl ot- aziyet gergfn f bahrt inşaatçıların hizmetinden çık- muştur. Ruşvet meselesını ıhbar eden Öğüt gazetesi sahlb

1
• 

* • • kıllerde tercume edilmış. Me- muş olduğunu beyan etmiştir. Pro- KUDÜS, 1 (A. A.) _ Arapların, mış bulunduğu hakkında bir ıual ~et Bey .~aI:ık~~ede. bun ula dörüncü cürmü meşhut ınes.el1~ ~ 
"" in • sela birkaç kere tekerrür eden paganda meselesi hakkında itilaf ha k dil . h sormugtur. M. "Sharer" , bu suale ıhbar ettıgını soylemış ve Hu··snu·· beyı'n kendı'sı'nden 3 • .;;ı ..ı 

Eskiden ölümlü, c ayetlı, d r T .. . d r. . . . sıl olmuştur en erı akkmda tatbik edilen ceza cevaben M. Randolph Herast in ken R.. . d y- ~~· cıa alı muhakemeli birtakım ~ aı ı. muspıte ve e aılı ıtıra- · lara karşı icra edecekleri protesto disine yeni kruvazörler lehinde ve uşvet. ı~te. iğini. anlat_mıştır. Maznun vekilleri riyaset ııı~ · 
•
1 

ti 
1 

d zıye ıle ne kastedildiği anlaşı· ORADA DA O MESELE grevi tehir edilmiştir. Bir Arap heye- Amerika efkln umuıniyesine bey na şahidin ıfa?;sınde~ mübayenetleri işaret etmişlerdir .• :!ılV 
;.mf1 ~ ve yatr~ ':{ varod L lamıyor. Bunun gibi itiraz e- LONDRA, 1 (A.A.) - Nalıliyat ti, e!el beevvel Ali komiserle görüte- nelmilel divanı adalet aleyhine tah- Mahkeme diger şahitlerin celbi için ayın onuna talik eııv-

•~. ar ır zaman o a ar m a derim yerine dd d . t b' nazın tarafından yakında parlamen- cektir. rik hususunda sarfedeceği mesaiye M k b • olcwuı ve o kadar çok yazılıp ri ile r d re k e :rım a ı- toya otomobillerin sürati hakkında -V:afa ve Kudüste vaziyet pek gergin- mukabil ayda 2000 dolar vermekte ISlr 8 inesi istifa etti .I:' 
oynanmı" idl ki nihayet usanç b eml~a 1 e ulaga pek ya- mevzu tahdidatı refeden ve buna mu dır. Fakat Haytada emniyetbah•tır. I O .ff· -s ancı ge ıyo • olduğunu söylemiştir. M. Sharer, a- , NDRA 2 (AA) Kah' d b'ld' · ıv 
-·"' bir ''dd ·ı 'f r. k bil t b'll · h1ik · b' Ar 1 . • . ·. - ıre en ı ınldig" ine göre . • ..,...,.. • • mu et ı tı attan a 0 omo ı erın te eli ır suret ap ann protestosu yan meclisinin tahkikatı başlar baş- mut r 

•bial(iJ\•tün uzak kaldı. Hayat de· * * * te s~vk ve idaresinde mes'ul olanlara L . lamaz kendisine yol vermiş olduğu- S paşanın nyasetı altındaki Mısır kabinesi istifa euniştl 'ti d" ğ' . bin btr di li h . . Oyunun oynanışı çok alaka tatbık olunan cezalan tespit eyliyen .. ONJ?RA. 1 (A.A.) - Kudüsten nu ilive etmigtir. evah/fl mütecav/re sefer/erinde enıt1iU.,. 
dı -~mı1·· z • t şd çar ınuhıakçın· verici bir şekilde oldu Cinayet bir kanun layihası verilecektir. Royterkaaı~dnsma bildirildiğine göre, ANKARA T e o um, emaye , ava, m e- A . . . .. . · T 

1 
son ve yı e methaldar Araplara ve- BiR BOMBA PATLADI . . .. • ~ (Telefonla) - Tahlisiye idaresi tarafındııJI / 

me, polis, tahkikat, hilekh mü- Hakımı ıle ~ud_deıum~miA ".e AM RAT BANKASI . rilen cezalan .. protesto için Haytada, BÜENOS AYRES, 1 (A.A.) vahılı mutecavıre seferlerinin kışın emniyete alınması içİll ~ 
erim yanlışlıkla kabahatlı sanıl avukatın resmı kısvelen labıs L_ONDRA, 1 (A.A) - Beynelmilel :~fada, Kuduste yapılan mitinglerde Garajlardan birinde bir bomba pat- m":yı ta~avvur ~ttiği tesisat hakkındaki raporunu İktısııt ti<' 

• k d olmamaları, id dia ve müdafaa tamırat bankasını tesıse memur olup ıttihaz oluna~ kararlara tevfiken bil- lamış büyük hasarata sebep olmuş- letıne gondermıştır. Vekalet bu teklifı' tetkik etmektedi·r. 
mB ış ':1b~sumhn ylo tur . enemez. esnasında pek la kaydane elle 1 Lb.a Hey kkil~nfelransmıkn !"'rarı mucı- tun Arap müesseseleri ve dükkııntan tur. Bu sui kast müfritlerin intikam 

u gı ı sa. e er . tıyatronun rini c 
1 

ri ." ınce .. teş o unan oınısyon Perşem Çarşamba günü kapalı kalacaktır. hareketine atfolunuyor. ADA İ ·~ canlı temsıl kudretıne de en u- ep e ne ~o.kuvennelen! be ı;unu _Aı_manyanın ~aden ~aden ·---. :::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::mmmm:: NADA LK MEKTEP Küçük fak t rniibl 
yan şeylerden biridir. Öyle i- ş~aya buraya gıdıp ~elmelen şehı:ınde ıçtıma .edecektir: Koınısyon Ü !i ıillliiiiiil i! g ADANA, 2 (Milliyet) _ a ~ 
ken bir müddet bu tarz eser- goze . batıyordu. Emın Beliğ tamırat mese!esıı;ıde en zıyade alaka- lı * il ı!!!!!!ll' C» j * !! İlk mektepler bugün açıldı. Me . . . ı1f J 

l 
. _ b k k lı 

1 
Bey ılk nutkunu lüzumsuz ha- ~ar oıa.n 7 mılletın murahhaslarından il •• !! i! rasimi mahsusa ya ıld G . f Bırıncl sahifeden mab 'I 

enn rag etten uza a şı, o - k 
1 

.. • ıbarettır. ···-ır-·:ı::: , . :r :• H . . P 
1 

ve azı _ Oku d dim. J<rl'~ ~ 
Sa Olsa daha eve! Çok P k 

re et er ve mutemadı ses de- • 1 -=-=ına::ıa:::."ll::::::::ı:=:m:::--o:=-·-:! azretlerının gençlig" e hitabe- yunuz, e ~;,,dl 
• e • · HATTAN ÇIKAN TREN Ati • · · d .. nu okuduktan sonra da ~-~ 

çc>lr kullanılmış ve yıpratılmış gıştirmeleri ile söylemese idi etızm bı•rı·ncı•ı•kı • s~ merasım e Turk çocuklarına gitmeme mümanaat etmezıiJIİ'~ 
, ·1 · h d'l b'l· M hiç kusursuz. oynamış olacak· LONDRA, 1 (A.A.) - Felemenk - 1 e rı bır defa daha okundu. Toynbee bundan eonra , 1# .1 oıması ı e ıza e ı e ı ır. e- N . . . Bavyera sürat katarı Almanyanın A ti'"'· teılink gibi bazı muharrirler bu tı .. eyyıre Neyyır, .. Be~ı:ı ve Wisbaden gehri civarında margandiz H . . b ~ --- DANADA YAŞMURLAR mektubuna da itibar etmiy•n ~ 

nevi eserlerdeki cazibeden isti· Şazıye ı:annnlar, Huseyın Ke- trenilc musademe ederek hattan çık- eyet reısı U müsabakalar hak- ADANA, 2 (Milliyet) - ra meramını anlatmak için tı•~~ 
fade için yeni kombinezonlar mal, Hazım, Behzat. B_eyler o-_ mıştır. Beş yolcu yaralanmıştır. k d b Toroslara fazla yağmıştır Ha. ye baş vurduğunu, tavsiye ... _,,~ 

b 
l ıfi 3 •• t •• d tl • • d •• k •• s h · · . • bundan - Ferit beyin olaca .. tı'P 

arayıp bulmakla bir nevi ye- ~un aş ıca rollerını pek ı- NE KADAR KALDI? U Ufi er erını Ü Uy Or ar e emmıyetsızdir. raağaç gümrüğünü telefon!• ıeiıl': 1 

nilik yaratmışlardı. Y1 oynadılar. LONDRA, 1 (A. A.) - İşsizlerin Poznan dar etmek istediğini, fak•tııil"f. ~ 
Mary Dugan Davası işte bu Darülbedayie yeni karışan milcta~ı 23 Eyliılde 1,162,900 kiti idi. Istanbul atletizm birincilikleri mü suzluk ve müşküll!.ta rağmen munta Sergisi n~n. bozuk olduğunu ıccİ1 l 

. . . . . . .. gen unsur da ava av h Bu mıktar geçen haftaya nazaran sabakalarının bu Cuma başlayacağı zam denilebilecek derecede yapıldı. VARŞOVA 1 (AA) _ Ma ıs butün eşyasını bir odaya 8 

eskı ıno?elın as~l~ştırılmış .n~- n ç 
1 

Y . ş ~ . ~ş. sa .. - 15,~81 kişi fazla, geçen senenin ayni hakkında _ga~eteler~e b!r ~e~liğ ve bir Hatta atletizmi teşvik için halkı mü- içinde açılan be~nelmiİel Poznan :er- mühürlettiğini ve sabuııJ~rına~ 
munelennden bın sayılabılır. C:Ye a ~şıyor ve ılensı ıçın u- tarihine nazaran 132,334 kişi noksan- program ıntışar ettı. Bır ıki gün son- sabakalara meccanen davet ettik. At gisi bu gün kapatilmışt s · · 15 fırçalarına kadar her şeY' g ;il. 
Mevzuun esası bayağı hayaU mıt verıyor. dır. r~ Galatasaray atle~~ ~pteni Be- letizm bizde henüz tam bir revaçta milyon ziyaretçi ziyarer ey~::;:r;tir te bırakarak "anadan doğtı'8'ğiı~ 
bir cinayet hikayesidir. On al- • * * BU DA BiR MESELE s':"' B. "Akşam:• r~fıkimizde yazdığı olmadığı için halla bu müsabakalara Serginin devam müddetince 120 ko~- c~k bir vaziyette EdirJle'ye dlf· 
tı yaşında iken anadan, baba- Mary Dugan Davası bizim i- Londra, ı (A.A.) - Marconi telsiz bır bentte atletızmın b': spordan an- yavaş Y~".aş alakadar etmek elzemdir. ~re iıt!kat etmi§ ve 180 tenezzüh ter- n~. uzun uzadıya anlatın~~ gi

1
' 

dan mahrum kimsesiz kalmış çin büsbütün dikkate layık bir telgraf servisleri ile İngiliz Post offi- lamıyanla: ~lmte ~ldıgıru. ve. P~_og- B_unun ıç_ın de her yeni müsabakanın tip edilmiştir. Sergi açıksız kapatıl- g~ sonra eşya_y_ı a~k .. ı~ ti'~ 
' h . . h . d ' t 

1 
. k bl . 

1 
. . "P ramın ço ata o ugunwlerı sure- bır evelkınden daha muntazam daha mıştır lerınde otomobılın gumrııgıı • ~ 

bir kız, kendisini ve sekiz ususıyetı aız ı r. Yeni ka- c~r e s:~ ~\ a 0 servıs ':~ının, ~; rek Galatasara)'ll' birincilik müsaba- müsmer olması icap eder. ' · sinde çıkan müşkülAt Tlırilj" ~-
yaşındaki kardeşini yaşatabil- nunhrımız-n ka' : ! .-tt; gı P · '- ckuı ıque a losuknubnl ve .E1as~e.nr1 nb kalarına girmiyeceğini bildirdi. Erte- Bizde atletizm müsabakaları •u Doğru mu ? bünün triptik usulü~ü 1<ab~ ..,~P', 

. quAt C A ul mpanyasının a o servıs en ı e u si gü b' sabah gazetesi d Ş f d kt' • Mar k ıan ,,. mek ıçin ırzını sermaye edin- e e ve ontre-enquete us _ k .ki 1 d' " k . n ır. n e, ere eme ır : MOUKDEN 1 (A A) R , ıye ve a.tetine vukubu td~ meğe mecbur kalmış, güzelli- lerin.~n tatbikatı için O kyano- p~ia~:~~n!1.!~~rialo a'::'d i':t:~na~:::: ~:J'.:~~~aıysn::pat:~::ın~~=tız~yundca, E~elil. başktan y~ni bir ıı:aJıa ve pist bir tebliğ, Amo; nehri ~erinde~ .. ~~ caatırun ne derece haldı o ~ 
• · ind · l" f sun ote taraf d ı · m en tanzım etme sanıyen müsabakalara s· y h · . R fil göstermektedir. Toynbee'>'.• ,~' gı sayes e zengın ve utu - ın an ge mış can- nal Communication Limited" şirketi- anlamadığını bildirdiği zatın kim ol- g· k ti t bulm k r d ıu- uan şe rının us osu tarakılfın triptik usulünü kabul etıJll_. f_1,ıo:1 
kar aşıklar bulnıuş, karde.,ini lı bir nümune gibidir. İddia ve ne devredilmiş olduğunu bildirmek- dug- u kendiliğinden meydana çıkmıt bulmırecaek aBuenla bı.ar a' sa ısent. e p~a dan bombardıman edilmiş ve ya w ~ -s "d f • d" . n raya ge ırmenın mış olduğ b'ldi kt d" - gane Avrupa memleketi Tll .,l',,. 
kendi hayatından uzakta yetiş- ~u ~ aanın asrı makanizmesi- te ır. oldu. Bu isnadı derhal !akabbül eden ne dert olduğunu şimdiye kadar bu unu 

1 
rme e ır. Bu yüzden gümrük teminatı dıl'°t 

tirip avukat yapmış. Bu kızın .ıı gosteren bu eserin hukuıt AMELE KONGRESİNE ~e~ef B .. cevabında hulasatan demek i9le uğraşanlar pek iyi bilirler. Mm- Mısır kabinesi bir Ford otomobili için, ı,on ~ 
evinde .son aşığı olan zengin meselesi ile alakadar mahafil- LONDRA, 1 (A.A.) - Braykton- ıstıyor ki : . taka, fenni heyetlerden hazan istedi- . . Türk hududuna kadar 50 .tn~ 
bi bank k d b kl de merak uyandırın t b' ' .. da toplanan amele konferansının bu .- . Ben a~letızmden anl~mamıı ol- ği mail raporları nazan itibara alsa- KAHiRE\ 1 ~A.~) • Kral, milli· rası verdiği halde biziııı gil 1(":. 

r er ar asın an ıça a .. .. ası a il go- günkü celsesi mührü has lordu Tho- sayd~ Besıtn Peşte'ye_ gıder_ken ora ydı ve şahis ve klüpcülük dedikodu- y~t~rverlenn !iden Nuhaı .P•t•YI ;. rimizde 70 İngiliz lirası "e e~ 
vuru~uş olarak bulunuyor. runur. mas tarafından işsizlik meselesi hak- d~ bır fey yapamıyacagımı soylemez !arından vazgeçilip asıl sporun terak- ~°:cı defa .. o~~·k. ~bul ebniı. ve ken 7 İngiliz lirası da masraf.~' Polıs tahkikatı kamilen ka- /. N ECMI kında verilen izahatın dinlenmesine d.im. . . .. . .. • .. . . kisine uğraşılsaydı bu hale gelmez- dısıyle goruımuı~·. Baıvekil. Mah- Toynbee bundan sonra güıııril"'fYı:. 
dının aleyhindedir: Vak'adan hasredilmiştir. Lord Tlıomas, bu me- Kendısil: goruştugumüz Besım B. dik. J:Ufi. derecede .Yaz~~ğı i~in bura mut !"'fAnı':' :v:arın 11~a etmo:aıne u· rılırken Avusturya imperato~l'~f. 
on gün evel M Du b" • Fransa da selenin muhaliflerin hücumlarına bel- de cevaben · . da olımpıyat ve saıre gıbı daıma nef- mumıyetle ıntizar edilmektedır. suva Jozef'in bir sözünü 1ıatı~ ~ 1 

f k din
ary . ~an ır zı- Ji başlı bir esas teşkil edeceğini ve - Ben Pe~te'ye gıderken sporla retle yadedilecek hadiselerden bah- MOHENDIS MEKTEBi "Düşmanlarına ceza otaf

3 ~iJ~ 
ya ette en e aıt bır mektu· DON TOPLANDILAR hükı1met hakkında verilecek hükmün zerre kadar alakası olmıyan babam sedecek değilim. Müh' d' k b' C .. .. ğı muameleyi dostların• "' 
bu okutm k • · ·· bana · " "lum sana P-te"de bir · F ı ı f ·d · h en ıs me te ı uma gunu açı· ' , ama ıçın masa uze- PARİS 1 (AA . . mühim bir unsuru olacağım beyan . . og ' . -• . ıncı- utbo cu arın ena ı aresı ve ezi lacaktır Bu sene mekte ten 10 tal b olarak yapardı,, . b~ 
cindeki yemek bıçağı ile aşığı- fından terkedilmiş -~~ı::hiplerı ta[~- eylemiştir. M. Thomas hükumetin tık yoktur" dedi~ Ş_:ref ~Jn :eı:bın- meti memlekette çok fena tesir bırak çıkmışt;r Birinci sınıf.. yeniden e 2~ - Fakat, diyor, Türlcİl'e 1eri~ 
nı tehdit etmiş. Katle alet o- le Şark mıntakasına ait t::.i;;:v::,e~- yol inşaatı hakkında beş senelik bir ~t sporunbn~ 0 ~!':::~ s ~ ,;: .. ~· tığ~nda~ı._ olimpiyatlarda ikinci kafi- talebe glımiştir. 60 kişi daha alına- dur? ve bu suale şu ceva~',,;ıi;..ıı 
lan bıçağın uz·· enn' de kadm.m ıelelerini tetkike memu k .t .. • program yaptığını ve bunun tatbikı- meyenl aktıam po ute as lcnın bızı mahçup bırakmıyacak mu- caktır - Hayır. Memleketin ıÇ ..i~~' r om.ı c og.. . İ · · ı · sısı sayı aca r ff kı ti ·· · h · lm spo · bil ·· b İ · &- · Ji~ .. ..._ 
parmak izleri var Hiila M .. d leden sonra toplanmııtır Maca . run 102 milyon ngiiiz ırasına mal İ t Ş f . B . B 1 . .. va a ye uze!ıne ıç o azsa r· Mektebin noksanlan da ikmal edi- tun aşkadır. çerı pislt"Jjıl' 

. • sa. U .- rahhas he eti memleketlrun iı:..::u olacağını bundan başka 28 milyon- ş e e<" ve esım ey erın mu- ~an a_z çok sog~yan ~la~ı ~tlet- liyor. ~n.ra Türkler hakkında ii"°.K deıumumi, Mahkeme k.itıplen, e mali Y. ti hakkın . dl luk bir programın dahi tetkik edilmek naka,..m. · · ızme ımale edebılmek ıçın, olimpıyat- umıtlerin boş olmadığın' ~ıl"~ı 
şahitler, halk kimilen Mary v . tir .;az:;e la :: ~abat ver- te olduğunu bildirmiştir. M. Tho- Bana kalırsa ben senelerden beri !ardan avdette, Istanbul atletizm MAARiFTE iKi TAYIN Beni sukutu hayale ıığt~. fır Dugan'ın llnı"'"-• öldürdu''ğü ka haınıkgla.d ub. eyeuht ya n uk _husus maıı demiryolları doklar limanlar atletizmimize huabsız emekler sar- heyeti reisi olmak sıfatile birincilik Beyoğlu 19 uncu mektep müdürü !ardır. İçerisi mükemmeldi!°'·~~-~ ı;;uu - n a ır m tıra verece tır ' ' ' f tm' ı b. ok Türkiy k 1 ·· bakal t ' t ğ' d'' ·· M B B nJÇ' naatindedir. · gaz ve elektrik sanayii ile diğer san' e . ı~ 0 an ır Ç •• e re or arı musa arıru ter ıp. e. ıı:e ı. ~şun- usa . eyotlu 5 inci mektebe nak- acaba pencere camlarını . ,d' 

. • TAYYARE YOLUNU ŞAŞIRDI atlar mümessillerini işsizliğin azaltıl sahı~ı -Beş_ı_mı, bu ~u~akaş~da haklı d~ ve Mıntakadan ıkiyıız lıra ıste- )edilmiştir. Tevhit edilen 19 ve 2nci le intizamsız bırakırlar? l<'t~1; 
Halbuki ışte gayet şeytan- PARİS 

1 
(AA ) _ K t 

1 
ması için hükumetle müşaverede bu- gordugumu yazmagı bile luzumsuz dim. Pek az sonra bu para mıntaka mektep müdürlüğüne de sabık Ço- Profesör Toynbee ıneıııl• ıı fi 

'l • b" d la • · · 05 un yo u- h' ahm t dd der' z· ti t' k · d . Ş f B t f d . "~ casma çevn mıı ır o p var nu pşrrdığı ve Novosibirsk teıt şim.a- lunmağa davet etmiştir. M. Tomas, . ır z. . · e a e ım. ıra a e ,ızm mer ezın :n .Y!-11' er: . : _ara ın. a~ r~ maarif müdürü Recep Nuri bey ta- deki terakki hakkında bır di« d 
ve bu dolabı maktulün zevcesi le dotru gittiği İrkutsk şehrinden bil Kanadaya seyahati esnasında bu müs alemımızde Besım. ~e kadar malum- s~adyom pıstın.ın .t~nzımı ı~ın verıldi· yın olunmuştur. lesi yazacağını vadetın~oSV 
ile aşı~ı ve Mary Duganm a· diriliyor. Koatun tayyareıi Pazar Ü temleke sanayı erbabını İngiliz ko- sa muarı~ı da ayn~ atemde o k~dar ğı _halde, h~yetımızın. ta_lebı para olma -. _ ___ TO • r.tı::Cf: ~" " ı;; nü saat 2 de İrlrutsk ta 700 kil gt mür ve çeliğini tecrübe etmeğe sevk mechuldur. Ve ihtımal b~ mechulıyet dıgı cevabile reddedildi. İgte bunun kalarakınüsabakalann yapılacağı gün PKAPI - ÇEK ııfteı' I". pa":m~ komşusu ve bu dav~- re uzak bulunan Tiren:k te veo~a: için ne gibi teşebbüsatta bulunduğu- te~ k~rtülmalı:_ içi~dir ki futbold~n, içind~r '.ti birincil_ik _müsabak~lannın 1~~ ve muhte.lif ~ü~a~akala.nn bu . :'."Sf'.A~~ YAP ühiıl' ~~1, ~ 
da ıpbda avukatı olan henf frutık isti.kametinde görülm .. tür nu anlatmıştır. İngiliz bankasının is- Olimpıyat beZ'imetınden _sonra denız- mevsıını çok gecıkınış oldu. Bır taraf gunlere sureti takı;ımını tespıt ettik- Vila>:etimızı':' .•n 'T p~apı .j I~ 
kurmuşlardır. Mary'nin genç Sovyet memurları tayyareyi bkak konto fiyatını yükseltmek •uretiyle ciliğe ka~ıştı~ı gibi ~tletız!"e de ka- tan parası.zhk, diğer taraf1:3;n mevsi- ten sonr~ b~. kağıdı imzaladım. Yal- c~ddelerınden bırı ded ~ şo~Y~ ıl" 
bir avukat olan kardeqı' mu"'da- içı'n faalane taharriyatta bulunul a- 1 son zamanlarda ittihaz ettiö-i tedbir- rışmak luzumun~ hıssetmıştır. min geçmış olması dolayısile artık nız ertesı gun, alakadar olmak iste- çu_k Çe~ece arasın a . .,enıde ·• 

Y m ı " M 1 b k d 'k daha b .. baka! 1 d'". h ld h talı b' reı hususıye bu caddeyı , uf· ~.-

fa l
• l b'' ün d'' aını emretmiştir. Zira Pazar günün- , den bahseden M. Thomas bu kararın ese e u mer ez e ı en, ben bu sene u musa ann yapı • me ıgım a e, a ır program .. . yırınıf .~ ; ayı e ıne amca ut u- . . f la t ·· tm ı. ·· e I ta bul f"-· d d "ild. z· t ka im · · kada 1 ·· ·· etmek uzre tahsısat a !3~•1' den beri tayyare hakkında bir haber takip edilen gayeye halel getırmeksı- . az enevvur e e. uzr s n ması ı.uın e eg ım. ıra mın a yapı aması ıçın ar ş arı goruı- . ştır· '{O ğ~le~.bi~er birer çözülerek ha- alınamamıştır. Kost un Cumartesi gü zin vazıyeti karıştırmış olduğunu ve / a~etizın heye_ti reisi A_dil ı;ıeyt: . d~ run g~ya _heyetimizle b~leşer~k b~.n mek ~r7 d~vet e~, gelmediler. de !,= keşfı y:pı:::~~· kıki mucnmler ortaya çıkıyor nü Novoıibirak ıehri üzerinde uçtu- bu meselenin ciddi ve ehemmiyetli goruştuk .. Adil B. atleuzm ışlerıru şo dan bır ıki ay eve! yaptıgı teşvık mu- Ertesı ı:ün ıse kendı başlarına yap- ka";3-aı Y f ı ekti'· ıı~5I 

Bir mahkeme salonunda iki ğu kat'! surette beyan ediliyor. surette tetkiki lazımgcld i ğini ilave et yle hulasa etti :. . .. sabakaları ~ir g_a~etenin pek haklı ?,- tıklan proı:ramı ~azetelerde okudum. falt olarak ın~ ~ 
1 

ec1"f ıoJ. ,,, .ı. 
.. d •. miştir . - Bunda"' dci uç •ene eve! yapı- tarak yazdıgı gıbı "kurunu vustai Daha sonra bu yuzden Galatasarayın ECZACILAR HEY~ ; tflb'"' 

g_un e ve uç mahkeme celse- lan birincilik ınüsabakaları11a mınta- bir şekilde oldu. Halbuki bir hafta ittirak etmiyeceğiııi öfrendim :ıu-.. .orAar ,,._.n\vf'I.' .""°1311 it~/ 
sınde top~~ş. ~~ ~u mev· A:ı-a-yad.a /tal d ka ı:ne~kezi an~k on b~_ş lira tahsis sonra Galata.sa~aym Y_aptığı _mü~ba- H~aaa edersek ben esas itibarile daresini intihap etnıiştl~e~ ~ı~il' 
z~lll! kuru goriln~şü ıle eski BiR ÇARE ARANIYOR YB 8 etmı~tı. Halbuki. bu .. musabakalarda ~ p_ar~. ~~ bilgı_ sayeaınde Turkiyede bu mu~b~kalann yapılm.asına t~raf- r~is H~sa':': Nafi.%, ıııuh~n"er• e ~jf 
cınaı roman ve tıyatrolardan BERLİN 

1 
(A. A.) _ Ra h. ta FAŞiST MECLiS( atletızın heyeti ıkıyuz liraya yakın mısli gorulmemış ve hatf:" (\~pa or t~r degıldım. Y_apıl"':"sı ıc~p edı_n~e yın Hiısnu, vezneda~ . .,.,et ~ 

hı. farkı ok ibı' 
0

··run·· ·· 
1
. . . . 

1
: ka . Y ış 

1 
g masraf etmıştı. O zamanlar Istanbul- ganizasyonlarına yakm bır ıntızam ve hıç olmazsa dogru bır program ıçın Ziya Ferit Celal, r.ıı:u~~.'.eptıf· 

ç y gı g ur. mec ısı ışsız ığe rsı sıgorta mese e- RA A A R d M' ş d bil b ka · ı · B ka la d · ! ' ·-re""' G J' . D h · h kkı d k' .. • k k LOND , 1 ( . . ) - oma an da bulunan ıster ro er e u - mükemmelıyet e cereyan ettı . un- ar daş n avet ettım, cevap verme- mettın bey~ı=;f p 
enq ımmı ugan, meş ura- ~da d n a ı m~~ •~Y\ a fşa:;'a bildirildiğine nazaran M. Mussolini dar az n.;ı.srafla muntazam müsabaka dan sonra paraca muavenet ı: örme- ğe bile tenezzül etmediler. Progra- yı;: pA V. etil' (J'' 

vukat Lachand'ya bütün dava 
1 

ar 
1 

evam etmıştır ... er .0\.'\ aj büyük faşist meclisi azasının adedini !ar yapılabilmesine hayret etmişti. den mevsimin geç bir vaktında yuka- mın hatalı olduğu iddiası yanlış de- .. K~NGRJ". 1 ri Ccfl"
1 aı'ı· 

da mesela Katil Bernard roma- an uztı. :şbmal esatmsıı~a mhustenıltd ıkrl a azaltma ğa karar vermiştir. Bu karar Mmtakamn bu iş için on beş lira tah- rıda bahsettiğim teşvik müsabakala- ğildir. Mamafi benim için bu esas de- Tur~ Dış 1:abı~ e 1<ararıdil<'~ O nına pekal! benziyor Fakat U· surbeild. a .u
1 

edi egl el lkazfır ko u arı- faşişst mahafüindc büyük bir hayreti sis ettiğini bilseydi kim bilir ne der- nna benzeyecek sönük bir müsabaka ğildir. Program hatasız da olmasa, Heyeti umu_mı_ye~ı~ akt • ır.• !ıir • nı ırmış er r. a ır ası azası- . k b' k kim 1 . ku k k . k dd'' d fevkalade bır ıçtıın .. c~ ,,, yandrrdıg" ı heyecan büsbütün da b .. yle bir te · e t' . 
1
._ mucip olmuştur dı ' tertip etme ır ço se erı su - mınta a ongcesıne ta a um e en . . r 4 uııcıı !<•"' ~ ı.. k t .. 

1 
.. d.. nınke ka 0 r d'lcl s':'ıyd su~elın~ ı\ ı ITAL YA - YUNANiSTAN o zaman gene reisi bulunduğum tu hayale uğratabilirdi. Ayni zaman- şu günlerde bir gösteriş olmak üzre den Teşrırueve ın aza ar 1 ,rıı>!.ıı 

,,as a uru ur. ra ra ver ı en e soy enıyor . . . . . b. h 1 1 · · 1 h' de r . .. 1 h 1 b ·· b k saat 10 da umum bll•~ ı;u:r 
. .. . Hükumet taraftan fırkalar arasında- ROMA, 2 (A.A.) - İtalya ve Yu- beş kişilik heyetten y.'.'lnız iki kişın~n ~~ böyl0~ ır a a~ etızmın e ıne - ge ış~_guze . ~ır ~nan_ ~mu.sa a a- . ti ehriye ınak 1 lı't'ı ,p< 

. ~ste Ş~ muşahede de ıs pat ed~r ki uyuşamamazlı'.< hüL-fımet koalisyo- nanistan hariciye nazırla_rı iki memle- şahsi ~ayret __ ve fedakarlıkları s~yesın gıl, kat ıye':' aleyhıne ~!urdu. !ar goreceksınız kı ne ıl'.' netıceler ve so_n aıda ~ · ıunda 'fıın• eı11iY' ; ;ı san atta mevzuun ehemmı- nunu teşkil eden fırkalar arasında ket arasında 1928 EylCılunde akdolu- dooi kı o musabakalar on beş lıralık Halbukı heyette kı arkadaşlar bu recek ve ne de parlak bır şey olacak- m~en. Bey 6 g merod• C 
y eti pek azdır. Asıl kıymet o- yeni bir teıekkül ihtimalini göster- nan dostluk muahedesinin musaddak tahsisatla başa çıkarilabildi. İkinci müsabakaların behemehal y~pılı:nası tır. ali ~o~ak 

2
.fl n~ ~un. ir:ıı" VP ta.,vi.r tarzında bu- mektedir. suretlerini teati ctmiı;lerdir. sene birincilik müsabakaları ayni yok fikrinde idiler. Kabul mecbunyetınde S. GALiP kezını teşrı en. 
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.\IILL1YET PERŞEl\IBE :ı 1929 

tkonomi --
Kongrede nutuklar 

maarifte 

İlk mektep kitapları re ,, MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

l'iirki . ngre ak ye.de dahıl, 43 parlamentonun mebusları Berlinde 
3 lı. tedıyorlar. 

. an~~ Parlament?lar kongresi, maksadı ekonomide internati 

'!iiiıı ltarJ~ayı t~m~!1· mevzuunda (sanayi teşkilatı) ve (ame-
1e!cn hail ştı~aki) on safta olan bu kongrede, acil rakabet me

lıı .. edilecek. 
~Utltıı g;~z 

1 
Hannonun sanayi teşkilatı hakkındaki ehemmiyet

•li oy c: 
un, trrptcn evci, herkes sanayiin birleşmesine düşmandı. 

Ust "<' 1 rt lİ · · k >'ok. 1 .<a e n, sanayıı urtancı hassasına iman etme 
': r, nl\ fn~.11 •cr~de ekonomi anketleri hep birleşme tavsiye e
"·k, d ·nı~ ır, d_~yad'." ~ kadar yerleşti ki, milletler arasındaki 

f ..,. Y~cı:e ,•
5 
sunı ıpe~ ı~~ıhatları bile bu fikirden çıktı, Kanada-

·~dıı. Sa ' .1nahsulunu satan son büyük birlikler bu fikirden 
':ıj, lı.!rıı nayı ~e~kila.tında koncentrationa devam lazım.» 

.'cıı; ııu: Brunıng ın amelenin kara iştiraki hakkındaki ehem 

ıJI ,~ ~Aın.eıu şu tarzdad~r:. 
llJ'bu iştir~- fabrıkaya ıştırak etmelidir. Sanayi inkişafına lii

<trj 1 his~e a .. , Y'.l Alman yada olduğu gibi, syndikatların külli
-<.trı~e irl;;.~e.:e~h _&atın alarak_f?brika meclisi idarelerine girme
l~l ~aıı·' k}l ıştırak etmelerı ıle kabıldir. Yahutta amele ta-
"'n' ur aruun f b 'ka k la ' Can i t' f '. a rı asa rına akıtılarak, fabrika ne-

~- ~Utu~ı~adeieı:ı.e .ın~künd_ür.» 
· lı. ıs &iı.nü d bırb~~nı .t~kip _ediyor. 340 mebus, fikir yarışın
. ~ısı_arını to endıgı gıbı (mılletlerin en s~çilıniş ekonomi mü 
• eııl!tıiı. 

1 
playaıı bu kongre), ekonomıler arasındaki tezat 

ıur a mak ile "mk" 1 . l\ mu unse on arı erıtmek ve yok etmek is 

Emanette Glimrillıte ---- -
Cemlyetibelediye Gümrük 
Dün toplanarak su ve 

yol meselelerini 
müzakere etti 

Cemiyeti belediye dün ikinci reis 

tarifesi 
Hangi eşyanın güm
rük tarifesi artmadı 

vekili Tevfik beyin riyasetinde top- Yenı gümrük tarifesinin tatbikin
land'ı. Azadan Raşit beye talebi üze- de~ evci ye~. tarife bütün gürurük 
rinc bir ay mezuniyet verilmesi ka- resımlerıne yuzde 30 miktarında zam 
bul edildi. Şehir sularının bu seneki yapacağı malum olduğundan tüccar
tahsisatı olan 80 bin lira Paşabahçe- !ar adeta birbirlerile yarış edercesine 
ye su isalesi, Büyük bendin tamiri ve memleketin bir kaç senelik ihtiyacına 
saire gibi hususata sarfedildiğinden kafi gelebilecek kadar fazla mal ge
Bakırköy su yollarının tamiri inkıta· tirmişlerdi. 
a uğramamak için münakale surctile Bu tüccar yeni tarifenin ne gibi 
su işlerine 9 bin lira tahsisat verilme- c~ya üzerine ne miktar fazla resim 
si hakkındaki teklif bütçe encümeni- koyduğunun pekte farkında olmadı
ne havale olundu. İnşaat ve tamirat ğından malların bilerek bilmeyerek 
için belediye dairelerine verilen tahsi · her cinsinden, her çeşidinden getirt
sat ta bitmek üzre olduğundan bu iş· mışlardır. 

Otl<>r i'ti . " enııı 9 . .. • 
tıPatio 

1 
~unluk tekamülü, şimdilik, 

n ehıne kuvvetli bir cereyan kayt 

!ere de münakala suretile tahsisat is· Netekin yeni t~rife tatbik edilince 
tenmckte olduğundan bu teklif te bir çok maddelerin ya yeni aktedilen 
bütçe encümenine gönderildi. Şişli • ticaret muahedelerine dahil bulunma
mezbaha yolunun 137 bin liraya par- <ından yahut eski resmine zam yapıl 
ke olarak şımdıden hemen -yaptır.ı:ı .. mamasından resmi artmamıu ve bazı 
ması iç~n m~kamt Emanete mezuni- eşyada se tenezzül etmiş olduğundan 
yet venlmesı kabul olundu ve gele- tüccar sıkışık bir vaziyete düsmüş-

koncentration ve cek Çarşamba günü içtima edilmek tür. " 
ettirmektedir. üzre celseye nihayet verildi. Biibassa resimleri tenzil edilen oi-

N. BEDESTENDE YAPILAN rinç. basmka ve Amerikan bezinin re-
"' "' "' DOLANDIRICILIK TAHKİKATI simleri es ısıne nazaran tenzil edil-e Ü \f - miş olduğundan bu malları getiren 

! L f KTISADİ HABERLERİ On liralık bir yüzük sattıktan son· tüccarlar ı;ok müskül bir vazıyette 
\ıı: ra kendilerine verilen makbuzu talı- bulunuyorlar. 

.(1 ık h~ . rif ederek ~ndal bedesteni vezn..:si11- Mamafi evelce 13 kuruş resim a-
arıçten b gv d 1 . A d den 1596 !ıra alan İhsan hanımfa ar- lımpta yeni tarifede resmi 3 kuruşa dan • ~· U ay f{e ffilYOf. Ila OlU- kada_şları Ayetulla~. Fua.t ve Zıy~ e- tenzil edilen pirinçten yeni oktruva 

"• . b !.lgd "Y IDU\'aredatı çoğalacak lendiler h_akkındakı tahkıkat~ polısçe tarifesinc1e 10 kuruş resim alınacağın 
( a. deva~ edılme~le berab~r bu ı~e ~ehre dan vaziyet dcgı!?miyecektir. 

~tc.,~ı tiiııır manetı de vazıyet ~tmış ve. bır ta~af- Devletlerle ~ımdiye kadar aktcdi-
" bu. '-" tarif es d ha . . tan da Emanet mufettışlerı tah kıka- len yeni ticaret muahedelerinde tas· 

~ i""daıı fdayıara fa ı ın e. ~çten lıyet eden sigorta şirketlerine sigorta ta baslamışlardır rib edilen aşagıdaki maddelerin ıe-
lır, iL· ıariçten b z_adaresım onul ettiren dört tütün müessesesi mahke- •ı ,"?i bu ~ı tiindü ug Y geleme- meye verilmiştir KAR MAKiNESi SiPARiŞ , simlerinde bir tebeddül olmıyacağın-

t
j "'il . ~dayı . r memlekete hiç ec· o B 

1 
.
1 

·. EDiLDi dan fiatleri tezayüt etmiyecektir; 
ttay"" haf~rnıemi§tir. Buna ır.ıı-' Be ~yn .. 1mı. el tıcaret kongresi - Odun, kereste, damızlık at, alelü-
"1ı1 aıı Anai kadardır tevekkufa A yne mdı e tıcaret odaları kongresi Şehremaneti bu sene kış mevsi- mum hayvanat, ecnebi peynirler, tek-
"'' ''de olu bu "d 

1 
b mster amda toplanmıştı Türki}·~ minde sokaklardaki karları derhal "" ÇOğaı g av arının u k · sif edilmiş süt pirinç, kuru fasulye, 

;j lllasına intizar edilmek na_mıııa . ?ngreye Amsterdam ticaret kaldırabilmek üzre Avrupaya bir kar patates, soğan. kakao, şeker kolza-
~ d~lluıı i•' mwncss~lı _Kurt oğlu Faik bey işti- ı;nakinesi sipariş etmiştir. Bu makine yag· ı, av deriltri, gübreler. mobil}'<, 
'lı.. u.. •111 •ift · . rak etmı•tır ih t ik" k d eh · · el ' -.,tır ·•-ıı fiatı' Çının zararına ola- F 'k • · . .. n aye 1 aya a ar ş rımıze g - fırcalar, mukavva, pamuklu mensu-

' , er Yükselmeğe basla- aı B. kongr~nın muzakeratı hak- miş olacaktır. cat, ipek mensucat, lastik, hazır elbi-
'llııı 'r •ui !ati . kında Istanbul tıcaret odasına bir ra- KERESTECiLERİN HALI seler, bakır eşya, boru, alatı fcnnixe, 
,._ .. l'\ik ,_ . feııiu tatb' . por g_öndermiştir. . b '.''lıtı:ıiıdi-'.'1••i ·· ıkatı .-: Yenı Tıcaret mümessilimiz kongrenin Şehremaneti kerestecilerde torak· altın, Amerıkan ezi, bezir yağı bo-
~- tdiltncgıtıden .fa';:"rüklerımız de g~lecck sene Türkiyede aktedilme•i· kiyatı hazıraya muvafık ve tam•mile ya, cam, çuval, demir, deri ve kösele 
"lft.ye ta lı:bı\•dir ... a kola".'lıkla ta~- "' .. tck __ lif etmi~tir. Bu teklif kongrece asri tertibatı haiz bir sebze h_ali Y. a.p- mamulatı._ domuz, fıçı, lotograf •ve 
""·-" o'- "1atnafı dun y< ı h k malzemesı, halı, havlu, keten, ka•ıt, 

:'"'lltesi "-il eş . n usnu abu! görmüştür. tırmak tasavvurundadır. Bu •t ıçın .. ~ t~adj CYeJce "•~aldan zıyade be: Fakat İspanya murahhası daha e- bir kaç şirketle de temas edilmiş ise- çikolata kurşun kalemi, lamba, maki-
ty,_ tab[°n takip •d~pte muam~l•sı ".el bu teklifı yaptığı için usulen tek· de biç birinin şeraiti muvafık görül- neler, matbaa kağıdı, mermer şahı, 

'td lııute1ta~·lan_ "§Ya ç:tn ,r• eski ta- lıfin kıdemi nazarı itibare alınmıştır. memiştir. Binaenaleyh muvafık şerait motör, mualin çivi, saat, yağlı boya, 
'tıı,ı devı ıl tıcaret rh mdış1tır_. Kongre beynelmilel yedinci ticarrt bulununca hal yapılacaktır. yazma. ---------
ı..:. ~ •tler mua e e erı ak odaları kongreni I t b ld ı --·;.~ •tih edileın eş".'aaı muahede!•- nı da kabul etmi;ın". an u a 

0 ması- DARÜLACEZE MENF AA TiNE /K!llı/......, 1 
<ıı Ilı adır 'i n Şekilde reamen tabi A . BALO r -

"' lla.hctİ .•lnız bu •fya her devle F 'k msterdam ~ıcaret mümessilimiz 
•t '"u•h Csınde mua endir aı B. b~ynelmılel kongre hakkınd~ Darüliceze menfaatine yakında 
l Y<ııi «leler k . YY · Istanbul tıcaret odasının hazırlıklara bir balo verilmesi için şehremini Mu· ...,. 
t 11ır ıatir•d •n a tı temam olunca başlamasını bildirmektedir hiddin beyin riyasetinde bir komite Amele kavgası 
f '"'• lı: • memurlar daha ziya- B · · .. . · t kk''l tm k .. di B 

t.. tılileıı ••bedincc bida ette te• - . . "~nun ı~ın Turkiye ticaret odalar eşe u e • uzre r. u sene mev 
~gı llto.LlltuşküJatın da ~rtadan :..ı b~rlıgı. t~şkilatı~ ~tiyaç görülmekte simin ilk balosu Darülaceze menfa-
lı il;, J""alı:kaktır. cf!r. Bırlık teşkılı ıçın henüz verilmit atine verilecektir. 
'ilıı~,..~n taciri . . . hır karar yoktur. Bu mesele tetkik c- EMANETTE , t::VKlFATSIZ 

Dört amele kavga etti 
ikisi ağırca yaralandı 

., "'Ilı' ·"" Oııak . nın zıyaret.i - dilmektedir ~ 1•ı v a tıcaret od k&tib" . MAAŞ MESELESi 
h 'ti tc' ~ 'I'iirk _ Ja .au 1 •Bir ayda gelen vapurlar - Ge-ı.ı~•t 1~ı t>r. M Kpon tıca~et ~e- çcn ay zarfında limanımıza 682 va- Şehremaneti memurlarına ~ev~t Dün gece Nişantaşında Camii şc-
~~·~ rUdiriyeti . ~yato~ dun pur girip çıkmıştır. Bunlardan 138 siz maaş verilmesi hakkındak~ teklif rif caddesinde 42 numaralı Florini 
~:"l•si 3Poıt ve T~ ~mı zıyare~ tanesi Türk bandırasını hamildir. Cemiyeti belediyece tetkik ed.~lmckte apartımarunda çalışan amele Rizeli 
ı11ıu,1~ikkında izaİ: mlinascbatı .~ı 1~~ il İtalya, 109 u Yunan, 91 i İn- olduğundan dünkü celsede muzakerc İbrahim Mehmet Şoniurlu Meh-
' t,ı r. at almtf ve go- iilız 43 ü Fransa bandırasını hamil- edilememiş ve bu _rüzden Ema~et mc met ve Hamdi iş m'cselesinden milna-

~~-~·~ddt İPtid . . . dir. murlarına da henuz maaş verıleme- zaa etmişler ve bir birlerini döğmüş 
\.,~,iti "-llayı'dcaınye.nıı:ı depozıtoıu Bundan başka bir İran, iki Lehis- miştir. Gelecek içtıma~a bu . mesele ve yaralamışlardır. İbrahim ve Meh-
\~d •ler~n ha . ıstıfad~ ede.~ ta~. üç Yogosl~vya bandırasını ha· hakkında bir kar~erılecektır. _ medin yaraları olduğundan hastane-
!. lh 1 'Pti<Jai rıçten.. gctırtecegı mı! vapur i•lıniştir. BEYOCLU BELEDiYE ye kaldırılmışlardır . 
. "'tı ;ıııaına_31 >:•?en gumrük resmi- · Denizli madenleri - Denizli ci- O OCO · --~le\;ap,ıan ta~~Ü.. İktısat ~ekale- varında zengin demir madenleri bu- MOD RL POSTANE ClVARINDA 
~~<ıı ctı~aıınd d t v_c tastık mu- lunmuştur. Madenlerin bulunduğu Beyoğlu müdürü Kadri bey mün- lKI HIRSIZLIK 
"'lt,~aı tçin t'~ epo~ıto akçası a- saha bundan bir müddet evci Alman hal meb'uslıklardan birisine namzet 

O:. l';,:"t '!tııi•t~ccar Tıcaret odasma mühendialcri tarafından tetkik edil- gösterilen Haliç şirketi müdürü Ce- !.- Postane civarında Erzırum ha-
."'! ı;""<ct • 1 • ·ı b · · t · edilecek bu nı altında tütüncü Abdülcebbar Ef. 
t.;, "'tı 0das, ·bu . . mıştir. . . . . . mı eyın yerme ayın . .;!'~d Bat "•kıtı . meselerun hallı Tetkikat ıyı netıccler vermi§tı.r. suretle Emanetten çekilecektir. nin dükkanı üzerindeki taraçadan 
"'t~•ıı .ittihaz •tine vaziyeti bildlr Yakında maden sahasında faaliyete Bu takdirde Beyoğlu müdürlüğü delinmek suretile hırsız girmif ve yri-
C~ •dır. •dılecek kararı bek· başlanacaktır. . inhiliil etmiş olacaktır. Bu müdürlü- mi lira parasile yüzlira mıktarında 

;:ı ~ llıJiü: İdar . _ Maden ocaklarile Denizli arasında ğe Beyazıt müdürü İhsan beyin tay- tütün ve saire çalarak kaçmıştır. 
'lllll\i/'tiyeti e~nın fikrine naza- da bir dekovil hatta tesis edilecektir ı ini muhtemeldir. 2.- Dün gece Postane caddesinde 
1ıı..' lı. 1 ~Oktur~ aşka bir imk.inı Ocaklardan çıkarılan madenler dcko: --=- I terzi Hüseyin efendinin dükkan kc· 
L'.._.ı •tı et vil vasıtasilc Denizliye nakledilecek- LEŞ FABRİKASI N HA YET penginin kilidi kırılmak surctilc içe-
~İıı Jıı llıtclisj ••ndınıanı - Hayvan tir. İleride Denizlide ham demiri tas- YAPILACAK riye hırsız girmiş ve on parça muhte-
"'1\ı lli içiıı :t. randıman meaele- fiyc etmek için lazım gelen tesi•at Şehremaneti, hay-:an • I~şl~rlndcn lif renkte kumaş çalmıştır. 

..., tıullıt, ün bir içtima daha yaptlacaktrr. sanayide kullanılacak yag ıstihail et- ~ 
_.._ ~ltiı içtiın ~ Gaz ve benzin reımi - Gaz ve mek üzre Kara ağaç mezbahası yanın İKi PAPAZIN DERDESTİ 
~- 01~rı.,, .ada _kasaplar ve ceıep benzin tacirleri, gümrükteki mallar daki bir arsaya fabrika tesisi için Cİ· Samatyada Ayamina kilisesi pa-
\~llf ve Uze;ınde hayli mUna- için verilecek resim hususunda çıkan heti askeriye ile müzakere yapmış, pazlarmdan Tanat ve Andon Ef. le 
~ti · ııauııın~ticcdc meclis aari bir ihtil.if üzerine tereddüde düsmüş fakat tam arsa Emanete devredilecc- kanuna muhalif olarak Rum evlerin-

\~r. nun kabulüne karar !erdir. Yeni gümrük tarifesine naza- ği sırada, iş ciddiyetle takip edilme- den iane topladıklarından yakalan-
""11U~ l>~r aa , ran bunlardan inhisar resmi yerine diği için, kasap esnafı daha evci dav· mışlardır. 
ı.1-tt den çok n. randınan uaulünUn gümrük resmi alınması lizımgelmek- ranmış bu anayı satın almı9lardır. , __ _ 
"\t~~ tele ıneı_nnundurlar. tedir. Fakat henüz al&kadarlara inhi- Şimdi Emanet fabrikayı t~sis et· ÇORA PHIRSIZI YAKALANDI 
1-' ıc:.'lll lı:ar c~ ıçtlmada randma- sar resminin kaldırılacağı bldirilmedi mck için yeni bir arsa aramaga bat· . , 
t iı;:::'lllı;10 :[. ttı;acalrtır. fi cihetle i•lcn malları gUmrüklemtk lamıştır. Bu maksatla Avrupaya sipa . Çcnberlıtaşta Mehmet •<:mı! .efen-
~ 'ç,,iliz lirası tlerı - DUn borsa· için vaziyetin tevazzuhu beklenmek- riş edilen aletler senelerden beri Bcr dınin1 4ç0odr~,~ .~abrlkasındalın hır mCüdd~t . tıı,. 1007 1006 kurut on para- tedir. !inde Emanet hesabına duruyor. E- eve w.unc çorap ça ~ş, emıl 
• ı ·, ,5 kuruıta lı:apanmıı· yeni tarife mucibince gaı resmi t daha fazla gecikmemek idn Ef. dün bu çoraplardan bır kısmının 
, .. M mane s- A dl · · d b' · f d ~· 9,ıı Al kiloda (3,65) kuruı tenzilatla ( \6, bu sene içinde behemehal bir arsa va ı ısının c ırı .tara ın an satıl-

lıt;;~llt: tin 879 dan nıuame· 25) yerine (12,60) kuruşa inmif, ben bularak Almanyadaki makineleri gc- mak~ olduğunu polise haber vermiş 
"-. ..._ ~ . ırin rcımi iıe (3) kurut tcrefü ile tirtecektir Avadis yakalanmıştır. 

l4al!ar1~ veri(~ ~ IDİİ- (10,50) yerine (l3,50) kuruıa çık- LiSELERDE TETKiKi ÖL0N0N ALTINLARINI 
harıçte ıcrayı faa- 1111ftır. D .. RSLER .. ÇALDILAR 
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Lioelerin bu seneki ders programı Kumkapıda Ucu sokağında oturan 
geçen seneye nazaran l:enıik ve ıalih Annanın ihtiyar nineai vefat etmlıtir. 
edilmiştir. Anna ölünün yanında kendisine 

Laboratvarların vücuduna ihtiyaç arkadqlık etmek üzre komşuları An
gösteren dersler mümkün olduğu ka· nik, Sultan ve Makbule namı diğer 
dar ameli surette okutulacaktır. Li- Alı:rabct ismindeki kadınları çağır
aelerin son sınıflarında evelcc olduğu mış, bunlar bir müddet ölüyü bekle
gibi yalnız ma!Umat vermekle iktifa mişler, sonra evlerine gitmitlerdir. 
edilmiyecek, ilmi taharriyatta bulu- Anna, ölünün üzerinde bulunan i-
nabilmc kiçin tecrübeler yapılacak- ki bctibirlik ile bir yarım beşibirlik 
tır. ve 24 adet birer birer liralık altının 

yerinde yeller estiğini iÖrerelı: bu ka
dınlar aleyhinde polise müracaat et
miştir. ---------iLK MEKTEPLERE 6000 

Bu isimde çok güzel bir mecmua ÇOCUK YAZILDI 
çık:nıştır. Memlekette ve hariçteki Bu sene ilkmekteplere yeni kaydc-

Yeni neşriyat 
Türk Spor 

spor hareketleri hakkında enteusan dilen çocukların adedi 5000 i geçmiş
yazılarla intişar eden bu mecmuayı tir Mamafi kayıt muamelesine de de-
tavıiye ve natirlerini tebrik ederiz vam olunmaktadır. 

' 
VllA11ette 
Defterdarhk 

Yeniden bazı memur 
ah yor 

Defterdarlık memurları arasında 
Y~~ıl~n tasfiye işleri hitam bulmuı 
gıbıdır. Bu sebeple münhal memuri
yetlere yeniden memur alınmaktadır. 

Bu hafta içinde yirmi tebliğ memu
runun müsabaka imtihanları yapıla
caktır. 

BiR iDARE 
Emanetle vilayetin tevhidi hak

kındaki tetkikata devam olunmakta
dır. 

Tali encümen projeyi hazırlamak
tadır.tar .. Tevhit yapıldığı takdirde 
Cemıyetı umumiyei belediye ile Vila
yet umumi meclisi birleştirilecek~r. 

VALi İYiLEŞTi 
Rahatsız bulunan Vali vekili ve 

Şehremini Muhiddin bey iyile~mis ve 
d_ün öğleden sonra Vilayete gel~iş
tır. . ........__,, 

TAYYARE TALEBESİ 
Tayyare Cemiyeti tarafından altı 

t~lebe tahsil için Parise gönderilmiş
tır. 

Müteferrik H. 
TIPCEMIYETINl~ENI 

HEYETi iDARESi 

. Türk _Tıp cemiyeti aenelik kongre
sı evelkı ~kşam toplanmıştır. 

Bt.' ~\ tımda ıstifa eden eski idare 
heyetının mcs.aisi hakkındaki rapor 
tetkık v_e. tasvıp tdilmi§tir. 

Yem ıdarc heyeti riyasetine Dr. 
Ma.~haı Osman, ikinci reisliklere ope 
rator Ah~et. Burhanettin ve Şükrü 
Hazı'.", katıbı umumiliğe Dr. Ahmet 
F:ıhrı, veznedarlığa Bakteryolok Fet 
hı, hafızı küt_üplüğe Dr. İsmail Ziya 
beyler. heyetı müşavire azalıklarır.a 
Dr. Orhan Tahsin, Azız Fikret Ali 
Rifat ve Jak Barbut beyler tntih

0

ap e-
dilmişlerdir. • 

Meınleketimizi ziyaret eden profe 
sör Dr. Askinazi ile Hamburilu pro
fesör Vaygant cemiyetin fahri azalık
larına intihap olunmuştur. 

IZMIR İTHALAT GOMROCON
DE suı iSTİMAL 

İzmir ithalat gümffiğünde bin li
ralık bir rüşvet meselesi ihbar edil
diğinden Rüsumat müfcttitJerinden 
Burhaneddin ve Hasan Tahsin beyl 
ler İzmire gitmi§ ve tahkikata bafla
mıılardır. 

ŞİRKETİ HA YRIYENIN 
SONBAHAR TARİFESİ 

Şirketi bayriye, 29 oylulden ititı.
rea ıonbabar tarifeıini tatbike tı.tla
mııtu. 

Şirket, bu senede mektepliler için 
sabah ve alqam seferleri teaiı etmiı
tir. Havaların gayri tabii ııitmesi ii· 
zerine, fİrket vapurlarında kıt bazu
lıldanııa batl.anılmıt ve üıt kııımla
rmm etrafı kapatılmııtır. .... ........... 

TAPU BAŞ MEMURLUKLARI 

Kitapçılarla vekalet arasıı1da 
çıkarı ıı1eı,ele 11edir? 

İlk mektep kitaplarına fiat takdir etmek üzre Devlet matbaa
sında ~eşekkül eden komisyon tespit ettiği fiatleri evvelki ak
şam kıtapçılara tebliğ etmiştir Haber aldığımıza göre kitapçılar 
komisyonun takdir ettiği fiatlere itiraz ederek bu fiatlerle kitap 
sa~maya imkan ~lma.dığını bildirmişlerdir. Çünkü kitapçılar, ko 
~syonun koydugu fıatlerle, kitaplara geçen sene resmen konan 
fıatler arasında pek çok fark olduğunu iddia etmektedir. Halbu 
ki kağıt ve t~b' masra~_arı, geçen senelere nazaran çoğaldığı hal 
de bu se~e kıtaplar~ boyle çok az fiat konulması tabileri şaşırt
mıştır. l_{ıtapçılar, kıtaplara fiat konurken göz önünde bulundu
r~lmak ~cap ede!1_ bir çok hususat olduğunu iddia ediyorlar. Ez
cuınle kıtabın kagıdı, tabının nefaseti, bir veya bir kaç renkli o
larak_ basılmış olması, formaların kıtası ve müelliflerinin dere
c~lerı ... ~esela ~4 kilol1!~ bir .k~ğıda bir renkle basılmış olan 
bır forma ıle. 1 7. kiloluk kil.gıda ıki renk üzerine basılmış olan bir 
f~ıınaya _aynı fı~t ~onulması doğru olmadığını söylüyorlar. Bir 
kitapçı bıze dedi kt: 

- Malumdur ki mektep kitapları I Her ne kadar mektep kitapları i-
57 X 82, 6~ X 95, 67 X 100 olmak üz çin bazı siparişler alıyor isek de he
re muhtelıf ebatt~ _kağıtlara basıl-j nüz resmi fiatler takarrür etmediğin 
maktadır. B~nun ıçın_ battal kıtasın- den fiatli fatura gönderememekte
da basılan bır forma ıle 63 X 95 kıt- yiz. Bundan başka işitiyoruz ki ü
asında basıl~n forrı_ıa arasın?• fark zerlerinde eski fiatler yazılı olan ki 
~ardır. K?mıoyo_n fıat takdır eder- taplar listeden ihraç edilecckmit .. 

en bu cıhetlen nazarı _dıkkatc al- Bu kararda bir yanlı~lık bulunduğu 
m~ış: ı:ıuhtehf eba_ıt~kı formalara zannindeyiz. Çünkü Üzerlerinde fi. 
aynı fıatı t~kdır etmıştır. Mektep ki at bulunan kitapların büyük bir kıs
t_al?larına fıat konurken bunları gö_z mı geçen sene basılıp depolarda ve 
on~nde bul~ndurmakla beraber tab~- ta~ra bayilerinde kalmış bulunan ki 
l~~ın z~r~rı masrafla~nı~ da dusu- taplardır; Bir kısmına da takdıri fi 
nulmesı ıcabeder. Dukkan ve depo at komisyonunun teşekkülünden e
kır:ıları, ~üstahdemin ücretleri, muh ve! ·geçen sene takarrür ctmiı olan 
telıf verg_ıler. ~ozuk formalar, mek- esaslar dahilinde- tabiler tarafından 
teplcre gondcrılen bınlerce nümu- fiat konulmuştur. Ma&haza, henüz 
neler, ~onra bazı yerlerde kalıp bede resmi fiatler takarrür etmediğinden 
h_ tahsıl edilemi) en kitaplar ... Bü- tabiler, kendı 'fiatlerile kitap sata
tun bu mas~afın yeklıııu büyük bir ~amaktadırlar. Binaenaleyh bündan 
mık~ara bal~g o_Ima~tad,ır. Eaasen bır kaç ay eve! tab'ları hitam bulup 
buyuk harf ınkılabı uzerıne azim za komısyoıı henüz teşekkül etmemiş 
radara uğrayan kitapçılar, Cemal ken fiat konmuş olan kitapların lia
~~snü Bey efendi gibi maarıf i ine teden çıkarılması muvafık olmıyaca 
dort elle sarı'an kıymetli 0Jir Maarif ğı kanaatindeyim. Bahusus tabilerc 
Vekilimizdeıı muzaheret beklerler- komisyonun teşekkülünden evet kl
ken takdiri fiat komisyonunun kara taplara fiat komamaları hakkında 
rı karşısında pek elim bir vaziyete resmi bir tebliğ de icra edilmemiş
dü!jınüşlerclir Bunun üzerine mek- tir. Bu itibarla memleketin yeni 
tep kitapçıları Maarif Vekaletine harflerle basılmış kitaplara pek ziya 
telgrafla müracaat ederek zarardan de ihtiyacı bulunduğu fU sırada bu 
vikayelerini istirham eylemişlerdir. iibi ihtil!flar!a ta~ilcrin şevkini .kır 
Ümit ederiz ki muhterem Maarif ve mak ve ~nnetıce kıt":pçdığm lnklf&
kilimiz bu muhik müracaatı nanrı .fma manı olacak vazıyetler ıhdasına 
dikkate alarak tabilerle talebe veli- muhterem Maarif Vekilimizin mey
lerinin ve bayılerin mütekabil men- dan vcrın!yccclı:leri kanaatindeyim. 
faatlcrini temin edici bir şekil bu- DUNKÜ İÇTİMA 
lacaktır. Devlet matbaasında toplanan kitap 
Diğer bir kitapçı da şu sözleri ıöy tarifesi komlayonu dün de AH Canip 

lcmittir: beyin riyasetinde toplanmııtır. Dün 
- Fikrimce bu takdiri fiat iti bir kU içtlmaa maarif müfettişi Huaıı 

kaç ay evci yapılmalı ve resmi fiat Ali, Haaan, matbaacı Ahmet 1haan 
cetvelleri şimdiye kadar mekteplere Hamit, Devlet matbaası fen memuru 
tevzi olunmalı idi. Bu işin bu kadar Hamdi, muallim Haaan Fehmi, Ta· 
uzaması hem tabileri, hem mektep- bir, Hakkı Arif ve Sait boyler ittlrlk 
teri müşkül vaziyete düşünnilftür. etmiftir. 

Adliyede -Gazetecilerin muhakemesi 
Mahkeme irtişa tahkikatı dosyasının irsali 

müzekkeresini tekide karar verdi 
Beyoğlu tapu baş memurluğuna 

Istanbul baş memuru Hacı Mchm~t Dlin ikinci Ceza mahkemesinde - Ben lı:at'iyetle biliyorum ki tah
Istanbul bq memurluğuna Üsküdar irtişa tahkikatının gizli safahatını kikat bitmlttir. Hatta makamı aidi· 
ha§ memuru Mevhip, Üsküdar haf yazdıklarından dolayı dava edilen ne müzekkere iÖndcrilmiftir. Neti• 
memurluğun• müfettiş muavinlerin- Istanbul iazeteleri aleyhindeki da- cenin müıveddeıi bile hazırdır. Mild
den Seyfeddin beyler tayin edilmiş· vaya devam olundu. Mahkemede dci umuminin mahkemede bulundu
tir . yalnız maznun vekilleri hazır bulu- tu. hiç bir vcçhile adli ihtiyaca teva· 

TAPU UMUMi MODORONON nuyordu. fulı: etmez. Bizim yazdıklarımızın 
BEYANATI Celse açıldığı zaman Son Saat ga· sahih olup olmadıit dosya mahke-

T 
"dı.r' •. At'f be lı: zctesi aleyhine açılan bir dava ol· mecc tetkik edilmeden an!aşıla-

apu mu umumısı ı y en d ... n1a ld B da Müd · 
disini ziyaret eden bir muharririmi· ugu a şı ı. u va . erns maz. . . 
zc şu izahatı vermiıtir. Cevdet bey tarafından ycnı Ceza mu- Rcıa Hamıt B.- Şu halde tetkik 

_ Evkaf müdiriyct ~mumiyesinin hakemcler:l usulü. kanununun tatbi-ı talep cdiyorııunw: değil mi? 
ıslah komisyonunda bulundum. Ko- kı dolayısile vakı ~cyanatından dola- - Mutlaka. Kanuni zaruret var-

ın. on 'kmal vazı'fc tti' 1 .. yı açılmıştı. İddıanamcde bu beya- dır. 
ısy ı e , pro esor "k h ı b't B ·· ki diğ İrf 

Le Üt !
• · · t •t tti" K . natta anunun ru u ya ruz za ı a unu mutea p er vekil an 

man m a aasıru eıpı c . omı- d ,..1 M"dd • - .. t iki E · B 'dd' k syonun mukarrati hakkında malQmat e•ı u cıumumı ve mus ant er mın . ı ıa ~a ~na yeni bir ce--

ğ lihi t' kt S 
1 

.. tarafından da anla~ılmıştır.,. den- vap vererek dedı kı: 
veürml e ~ seM '!0 unD Y~ liur. ia 1 gu- mekte ve Müddeiumuminin işi ba- - Davacı olan iddia makamı ken• 
n zmır, anısa, enız ve c varın· d ğ d bahse · • da yapılmakta olan kadastro ameliya şın an aştı ın _an . ~~mektc ol- di beyanatlarının •enet ittiharilc id-
tmı teftiş etmek üzre iİdeccğim De- duğundan Müddeıumumilık maka- dlalarının ıübutunu iıtiyorlar ki bu 

· 
1 

d" mının tahkir edildiği kaydedilmekte caiz değildir. 
mış er ır. "d' A · d S ı ı. ynı zaman a on Saat gazc- Mahkeme tahkikat neticesinin öi· 

tesinde Cevdet Ferit beyin çıkan rcnilmcai için yazılan tezkerenin tc
tekzibinde de bunun gazete tarafın· kiden taıtirine ve yeni açılan dava

Istanbul kurtuluş bayramına mü- dan yazıldığı anlaşılıyor deniliyor- dan dolayı Son Saat mes'ul müdü
aadif 6 Teşrincvcllde verem ile mü- du. rü Selim Raııp beyin hazır bulundu-
cadele cemiyeti tarafından rozet tcv· Son Saat vekili İrfan Emin bey de- rulmaaına karar vererek davayı 9 

KURTULUŞ BAYRAMINDA 
ROZET TEVZii 

zh edilecektir. di ki: Teşrinievvele talik etti. 
._ ..... _,. - Bu davanın rüyetine devam o- KATİL FERRUHUN 

SEYLAPZEDELERE GÖNDE- lunamaz. Yazıda lstanbul mtiddci MÜDAFAASI 
RİLECEK MISIRLAR umumisinin iami yoktur. Bu ~bi ah- Kendisini tafla kovalıyan arabacı 

Rize ve Sürmene ıcylip zedeleri- valdc Baı Müddeiwnumili~ten m~ On~ifi öldüren Fcrruhun muhake· 
ne gönderilmek üzre mübayaa1ı tc- alınmalı: llzımdır. Müddeı umumı mcsıne de•am olundu. Ferruh'un 
karrur eden 37,500 kilo sarı mm- muavini hmail Hakkı bey aksini id- müdafaa vclıilleri müdafaasını yaptı• 
rm dün Hilil Ahmer Istanbul merlı:c dia etti. .Mahkeme heyeti yazının lar. Mahkeme kararın tefhimi içjıı 
zinde munakasası yapılmıştır. btanbul Müddeiumwnilifine matu- tehir edildi. 

ı.-• fiyeti dcrilr olduğundan davanın AKBABA ALEYHiNDE- • 
HİMAYEİ ETFAL REiSi devamına karar verdi. Ki DAVA 

Himayeyi Etfal merkez wnuml Bundan sonra iatintak dairesinden "Kızlarımız nerelerden ders alı· 
rciai Doktor Fuat beyin Avrupadan gelen cevap okundu. Cevapta irti- yorlar?,. serlevhalı resimden dolayı 
bu gün iclmesi muhtemeldir. şa tahkikatının henüz bitmediği bil- aleyhine müstehcen neşriyat dan-

, ~ diriliyordu. sı açılan Akbaba sahibi Yusuf Ziya 
DR. ŞEVKİ B. YALOVA SU- İsmail Hakkı bey bu cevabın okun- ve ressam Hulld beyler aleyhindeki 

LARINI TETKiK ETTi ması üzerine tU ııckllde bir iddia ser- davaya dUn 3 üncü ceza ınahkeme-
Sıhhiye vekaleti de Yalova ıuları- detti: sinde nakzen devam olundu. 

nı tetkik cttirmcğe karar vermiş ve - Memuriyetimizin davası irtişa- Evelce mecmua sahibi Yusuf Ziya 
tetkikat için Tıp fakültesi müdcrriı· dan mütevellit havadisi hilali haki- B. esbabı muhaffcfe nazarı dikkate 
!erinden rontken mütehauısı Şevlr;i ~t teh~yyücü ~ucip şe!rllde neşir- alınarak 6 ay hapıe Hulki B. de. bir 
B. memur etmiştir. Şevki B. geçen dır. İstintak t~~katı daıma hafi ce- ay hapis ve 15 lira nakti cezaya mah
Cuma iÜOÜ Y aloya ya iitmİf, kaplıca rey an edegelmiıtır. Ben bu huauı- kum edilmişlerdi. Temyiz mahkeme. 
suyunu radyoaktivite noktai nazarın- takitahkikatın neticesini beklemeye ıi Ziya bey lehine kabul edilen csba
dan tetkik ctmlttir - lüzum görmüyorum. Mahkeme yeni bı muhaffefenln Hulld bey lehine de 

Şevki B. raporunu hazırlamakla kanun mucibince bu kararından dö- kabul cdilmemlt bulunmasından dola
meşğuldür. Şevki B. raporunu bir nebilir, tcltide lüzum yoktur. yı evrakı nakzetmişti. Müddei u
kaç güne kadar vckilete gönderecek, Haydar Rifat B. istintak dairesin- mumi muavini Klmil bey nakzı va. 
bir ıurctini de Tıp fakültesi reisliğine den gelen cevabın hangi tarihte gel· kia ittiba olunmasını istedi. Mah. 
verecektir. Şevki B. cyelcc de veka- diğlni sordu. 2 Teşrinievvclde ya- keme ittiba olunup olunmıyacağını 
!etin cmrilc Bursa kaplıca ıularını tet zıldığını öğrenince şu şekilde mü-

1 
karara bağlamak için 8 teşrinicvvele 

kik etmişti. dafaada bulundu: talik olundu. 
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- merasimde lstanbu1da buJunan meb'- :: ŞJRKETJ E: 
Kurtuluş bayramı ı ııslar ile Vah" . hreml;.i_ cemiyeti~~ :: ATOS, l'ORTOS, VE ARAl\fiS ile 

.ımumıyeı bele•' •e ve Vı!ayet mec- •• TQ ki J B :: 
Program tesbit edildi ı~si .?mumi nzası ve rileaayi ınemu- §3 r ye ş anka11 tarafından teşkıt edıımıştır. :: DARTA_;_"\jy ANI o-öreceksiniz. 

BUGÜNKÜ HA VA 
ruı ue Cumlıuıiyet Halk fırkası erk.t- •• Yangın • Hayat • Nakllye • Kaza • Ot bU 'ull :: iF~~;;:;;""'~~;;;;=i:~~~~~~~~~;::~ latanbulun. . kurtuluı ba_ yr __ amı o-. nı hazır bulunaca•~. :_:_ omo • mea ye- :.:. 

ı ~ "' d ,., ""' h "'" maliye Slgortalarıaı kabul eder. '."" •"iflI\\~vv .-azar •Mn~ 1~ n- 8 Öğleden sonra saat 16 da cemi- :: :: ŞJ:\llJl\E KADAR GÖST.E· 
Diln en çok bartrtt 1 7 en u 

1 O derece kil Baglln rözgtr 
lodosdan ve havanın .çık olması 

?11.ı.:de yapılacak olan merasun ıç_m yeti umumiyei belediye ve meclisi u- :: Adres: 4 ancU Vakı! han ıstanbul :: RIL!\IEMIŞ BiR ESUl Uün akşam LE 
ıcap eden hazırlıklar tamamlle bıt- mumii vı1iyetten Cumhuriyet halk :: Ttle!on: lstanbul ~31 T 1 f: r ti :: •• ELHA MRA. ıe i\'IE 
mıı ve. H_a~ frr.kaslle Kolordu ve fırkasından müntebap bir heyet ile --,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ~ıııııaıııııı~ı~~~ı;ıı!'!ıı~~~ıııııı:: LQ (;QRİL ? ~İNL~~JALARJ.tNDft 
Emanetın ıştırakile yapılan progra- cemiyetlerin mümessilleri Kol d ııııııııııııııııııııııııııııııııııııP" ~•11111111111111111111111111111111111 ·••••• u ı'..J.t 

._m_u_hı_em_eı_dit_. ·--------= ~ h~ii ~atbiki için Ui.ıım&elenlere ~uman~ vekili paşayı Kolord~~a~ Anadolu çin1entoları 'f ürk Anonin1 şırketi pek muazzam bir film go,·srNeriKlenj RJ PO ~TJ~I 
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emır venlmıştır · ıresınde zıyaret ederek ordumuza va- H ctl · · · · • • h L K Bu programa nazaran: 1. Teşrini- zifei tükranı ifa edeceklerd" ey um~r.eaı 26 Te§rınıcvel maksızın bedelleri tamamen tesviye LQ GORıL. ? 
evvelin 6 ncı Pazar gilnü bir ihtifal lO. Gece her taraf donatıl~akla be- !92j cı:;;~rtesı gunu sabahı saat on-ı edilm diği baldc ciro ve ya beyanna- ,,.., 
tertip olunacaktır. raber Bey.un Taksim meydan! ·ı ı: evıxınf e bır surette Galatada me ile ah.re devrü ferağ o unabilir.) Ba ~n 1 fılmi bUtiln ıem~akManın ııef 

2. Bilumum emakin, mağaza ve Üsküdarda ş' . dan h ~"f.' erte sokağında 10 numerolu ilah. ilab. ilah.• . il T O 1 L S'ıNEM'Slırnl ı ~ 
dükk1nlar, vapurlar, tramvaylar şekler atılacak~mSlpaşa avaı ı- Y~ut Hanında 7 No. da in'ikat ede- 3-34 üncü maddenin atide muhar- m 8 au canlı ve sürekli ılkışlartıe 

Bir ıeydeo kırk defa bahıo· ııündüz bayraklarla donatılacalı; ge- - r. • ccgınckn hiaaedaranın yevm ve saati rer 16 kelimeden ibaret 3 üncü fılı:ra- -.:==:!~:!:!===~== lanmışar. 
lunursa o it tahakkuk eder der- ce fenerlerle tenvir edilecektir. VAPUR SATMAK iÇiN BiR mezkılrda tetrUleri rica olunur. Btrun tayyı: '" -. • Suvareler için yerlertntıf 

KADIN MEMUR! 

ler, ben de bunu düıünüp telaıa 3. İhtifal ordunun geçit resmi yap- . MO.RA~ T Heyeti umumiye mevadı atiyeyi <.Meclisi idare her altı ayda bir •ir llu ak~am ve iden ıedırik ederseniz ~ 
dlitüyorum, Çünkü kadınların maBt ve mektep talebelerile ceınl- Scynsı:faı~ ıdaresıne, elycvm Av- müzakere edecektir: ~eb~ "?"tl':'bat. v:e düyununu bir bü- MAJı" K birli davranmış olursunuz. 
memurluğu bahsi bayii zaman- yetler ve balkın bu resme iştiraki ruparun .bı~ lımanında kızakta bulu- . 1 - Şirketin esas mukavelename- lasaı hisabıycsını çıkarıp Murakıple-
dı ·· 1 · B. 1 h b ıuretile olacaktır. nan yeru bır vapurun satılması tek- sınin 7 inci maddesinin üçüncü fıkra- re venr.) 
b r ."'°Y ~:ı'J.':{' ılaena ~bY. b ekın 4. İhtifal alayı ıu suretle tertip c- lif edJ1~tir: . . sınm atideki şekilde tadili: . 4-83 üncü maddenin bervechizir ta SİNEMASINDA MÜHİM 

u ı§e şun ı. en o ınuı gı ı a dilmiıtir: . Se~ısefaın ıdaresıle anlaşılabildi- (Bu iki nevi eshamın hukul.u 19 dilı: 
yorum. lmdı kadın memur alı- A. Motosikletli polisler, Kuleli U- ği takdi:dc vapurda icap eden tadi- 20 54 55 56 76 ve 92 inci madde!;. (Şirketin inkizai müddetinde vcya-
nacakaa zinhar poliı yapmama- sesi mızıkası !at yapılacaktır. . . rU:de ;asrili edilmiştir. İşbu hisse se- hut vakünden evel_ fesh .ve tasfiyesin 
lı, çünkü yürekleri yufkadır. B. Kuleli, Halıcı oğlu, Maltepe li- Bu vapuru ~~~k !stı_yen k17mpa- ncdatmm rubu bedelleri müessisler de bilcuml_e taahhudatı ifa ?1u~duk-

JACl<I KOGAN ile 
LARS HANSON aa 

Am 1 d d" • kufu b aelcri San'atlar mektebi nya benuz §Craıtıru birdırmemıştır. f da .. . . . tan sonra ihtıyat alı:~ası 92 ıncı mad-
c an.» e ı mı mev ı- • . tara m n mutenasıben teavıye •dil- dedeki ahkama tevfikan taksim edile- utm bir muvaffa.ldyetle irae 
rakır. Bir kısmını da: C. Deniz liseai, D. Deniz efradı ce- SERBEST MINTAKA 6 AYA miş olup mütebaki bedelleri şirketin cektir. 

_ Aman! Ben kanlı katil he- dide m_ekte~i, E. Sahra ~tary':"i• KADAR TESiS EDiLECEK teşekkülünü .müteakip işbu esas. :nu- 5 _ Hiosedar'an hakkı daava ve- eımekıe olduklın en son fIUmleri 
·r r . .. ' eli v:. Polis kıt ası, z. Zabıtaı beledıye ~erbest mmtak hakkında yapılan kavelenamenın 10 uncu maddesınde ren 97 inci maddenin son fıkrası ye- K .. .. k 

n e e _ıını ıuremem. ye t~t- mufru~si, H. İtf i!e, T. Mekatibi t'."kikat kafi derec ~e ink!şaf •!~- ~ilnderiç §erait dairesinde tediye e- rine atideki fıkrarun ikamesi: (An- U ÇU 
maz, ışler cıvır. Uzun ~adı ıza muhtelife talebelcrı, Y: feht.erhanc tır. Bu hususta yem tetkike !uzum dilrcektir_:) . cak 46 ve 69 uncu maddeler ahkiiını-
ha hacet kalmadan benıın kadın mızıkası, K. Esnaf cemıyetlen. yoktur, j 2 - Şırketin hisse senedatınm be- na tevfikan ikamei dava olunabilir.) 
!ar için yegane tavsiye edece- 5. Teşrinievvelin altıncı ~Unü Ko- ka Anhk.g,eçe,'.: sefer serb~t mı_nta- deli temamen tesviye edilmediği hal- Mezkiır içtimada hazır bulunmak ba h rı•yel ı• 
ğim memuriyet tahıildarlıktır. lordu kumandanının Sirl.:~ide Istan- d""~~ allı. ":ıt ıbsur~tte tay': edilme! de ahere devril ferağ olunabileceği ve ya yerlerine vekil göndermek ar- 1 1 

Neçeşit olursa olsun .• Onlarm bul toprağına ayak bastığı tam saat v~;~:,:~,'."' 1 u ususta ır karar 1 hakkında 14 üne~ ı_nadde~n birinci zuau.nda bulunanlar e~s m.u~avele?a -~~-~~--•ıır•m:: 
tah 'ld 1 • k ki 'nki kat onda muhtelfi mevkilerden yirmi bi- B · L- ka fıkrasının berveçhızır tadili' menın 60 ıncı maddesı mucıbınce hıa- ZAYi 1919 senesınde Galııı 

sı ar ıgı er e en ne - . . azı zevat aer.,.,at mınta nm Ye-! . . . . ı · · t rih" · · d ı· kal b" . . · . • . rer pare top atılacak ve ilk top sesı dikul h . d b kı d A d (Bcdcllerı tamamen tasfıye edılın- se erını a ı ıçtıma an aa ır saray lısesınden aldığım şehadetnı-
ıyen benzemıyecektir. duyulduğu zaııun bilümumu vapurlar 1 ~ .a~cın e_.. ı[k ·'~ d"a na o ciye kadar nama muharrer kalacak hafta evci baladaki adrese teslim et- meyi kaybettim. Yenısi çıkırtılıca-
BA YEZITTE TAHLlSlYEI düdüldcrile merasimi tes'it edecek- u c~tın. ~ ~sısiJ 1

1i ~n t" ~ ·t af olan esham. şirketin muvafakati ol- meleri lazım geleceği ilan olunur. ğından hukmü wktur. Sabrı Raşi/ 

Bu akşamdan itibareJI ıJI 

MAJİ.K. Sineması!l 
proğram• lliveten 

Graf Zeppelln baloaP•" 
20 güade t 

Devri Alem seyab' 
ğösıerilecekıir. 

Ezcümle Ural dağları. Si~ 
Asya güneş~ Japonya. 'f~ 
Los Angeles, Aıizonanın ~etlf' 
Şikago ve Nevyork şehi 

yolcu kadın dilber Lady l)rulllıııJıİ 
ve Ookıor Ekener Rei.>ICll 
Mr. Hoover ile görüşıirken 
edilecckılr, 

. !er, halk ve berri vesaiti nakliye ol· ıg~zıçı~ e, a ç ~ eaıs. ar - D 1 k 1 d ,. 
ye~7 :;~=~ b~ü:~~ti: fuat: Y•:::d~;e~~~ş~~r~~k ::~~~~- i':0 

t.;2~~,~!~~~i~ ~~~;'~~~= eniz ~allna nıa onıısvonunuan: T . . . k s 
ma tehlıkesıne ugradıgını goreıı tahattur .ve tak~·· ~yl~yeceklerdır. lktıcat vekaleti bu meselenin bir J u r p o r 
Tahlisiye idaresi Boğazda oldu ıa!u.Geçıt resmıne ıştır.ık edecek o- an eve! hali dilmesini muvafık gör- 8000 kilo pırlnç münakasa! aleniye ile ihale tarihi 24/ 10/929 
ğu gibi Bayezitte de havuz sa- tanahm~ pa:.;!.0"';~P~~~t\~~: düğünden teşekkül eden komisyoı_ı miisadil Per~embe güniı saat 14 te Deniz talebe .,e dradının 
h·ı· d ( I) abJ' . . . ._._ ş tetkıkata başlamıştır. Bu huautta bır j I . I . 1.. I SOOO kil ·· 1. · 1 · il B 

ı ın e . • t uıye teaıaa!1 ~ narA~· karar ve~ıdiırten sonra azami 6 ay aşe en çın uzumu o an . · o pırı~ç muna,;aı a enıyc . ~ u g ·• ki 
cuda getirmeye karar ftnDlftir. k ti ~~on buçdudkt~ l."'r~ hare- zarfında ın~t· ba§lanacaktır. yukanda yazılı gun ve saatta ıhalesi icra edileceğinden şartnamesını un çı 1 
B k . 'd • __ .. _,_, e e u~vay ca esını takiben So- TUrkl 8 A d h ita rf' 

u aran lfl en o Cl't"&nUUU ço- ğul< çeşme Salkım söğüt Re d' OSKODAR TRAMVAY! görmek l•tiyenlerin her gün itasına talip bulnanlmn da ba!Ada Y V8 vrupa 8 a nın spor hll 
~ babalan pek aevinmifler- caddesinden köp~e ııeı:cck v~k~~ MUAAHHAS AZAUGI muharrer giin ve saatıa Kasımpaşada deniz satınalma komisyonuna keUarl, mUtahaeeıs aporcuıarın yazıları, tfl' 
dır. rüden geçerken bı!Omum vapurlar ta- Ualrlldar tramvay girlı:eti mürah· müracaatlan. y 1 k A 1 k Si " 

NEDEN DOŞER? rafından düdülı:le. aelimlaruıcaktır. has aıası Manyasi zade Feridun bey acı 1 • vcı 1 • nama, KarlkatUr, Ronı• 
B. fikim" '--L- h-"- Badeh.u Karalı:öy, .Ş'.şhane: Tepebagı ahvali aıh.hiyesine mebni mezuniyet f)e .. , ı/ MÜZAYEDE HlkAye, lkramlyell mUsabaka v s. 

ır re uı, aerıev- ....... ve fst:iklil caJdeaını takibf-n Taksi- alaralı: çekilıni tir. hremanet1 ılanları . . . . . .. .. .. · 
ıle bir aual ıoruyor: mc gidecek ve Tak'lim meydanındaki Mumaileyh"' yerine meclisi idare .. B':ı Teşnnın 4 un~u Cuma ru: 

- Para neden düter? tribünde bulunacak olan Kolordu tarafından Avni ve Cel51 beyler inb- Begikt&§ta Dikilitaı mahallesinin ~uısa saat ~o 1a Şış~de Bo:;ı:ıtı u··sKU·· DARDAKi. ELEK-
Buna verilecek ce...-ap bir ta kumandi!n vekili Pa!fa hazretlerinin hap ('di!mişlerdir. Ihlamur meviriindeitl aiışap köprü- d u pgarl 5"Sa'ld~sın aK zzetl aşa 80 gın 

2 
lrtihaller 

nedir. • iLLi YETJN EG ENCEJ E J jnün inşası 421 lira 41 kurL\ş üzerin- n:ı l~ num'e:'o~u ~~&:.~n~~:=~~- TRİK ABONELERİNE 
Para insanlar ıibi ayafma M L ı .4 R ~en .::;ıı za~ ~~fi~ :'~say.a •§yalar müzayede suretiyle 1atılacak iLAN 

brpuz kabug"u koymakla vahut ?n Uflı:tur. a.'I? erınlamaeşk namehls~- tır. Gayet güzel ceviz ağacından ye- Glllhıuıı Hasıahanesı ıııu~ 
rinden Dr. Fu.ı Kimli Beytıı 1 
,...ıerı Şehremıuıed memurini J 
kumdan Hüaeyin Halit Be1 1 
ıylemişttr. Cenazesi bugt!P pi 
10 da Şişlide Osman Beyde .,;' 

Bey aolı:a&ında 41 numerolo /1 
ıinden kaldınlarıt Eyüpll 

# nı &örme fCTIUtini an ve e ı- mek oda takımı be z o lı masa 
çelme takmakla dütmez, Para, yet fenniyelerini bavi vesaiki göster- ile 16 Lul salo~ ta~~ kanape ISTANBUL HAVAGAZI ve ELEK-
bencileyin cep delik oluna dü- 1 mek üzre _baş fen ~eınurluğu.~ ve.% ve iki koltuktan mürekkep Amerikan TRlK ve TEŞEBBÜSA 11 SINAfYE 
ıer, ve dü,eceğini bildiği için ele 2 15 rus\"'tınde temınat akçesını d~e maroken takımı, Standard lake kar- TÜRK ANONiM 
l 'k I im veznesıne yatırdJktan sonra ihale gu- yolalar aynalı dolap kalorifer port-
1 cep ere ge ez. il lan 24 T · · 1 929 Pe L- ' ' ' n o egnmeve . rıem.,.. manto mutbak takımı divan muhte- Şirketi ( SATGAZEL) abone-

FELEK g~~ü saat 15. ~e daire enclimenıne lif vu'oıar vesair eıyal beytlyc Ana--,--l----------- muracaatlan ilin olunur. dolu .,e Acem Halıları. Pey sürenler- !erinin tesisannı tagdiye eden 
e lepliler 11üsabaiası * • • den % 25 teminat alınır. tevettüriin (safha ile bitaraf tel 

Şehremanetinden: Bedeli kegfi Ü 1 -- ara.."1nda) 110 volttan 220 volta malı:beresloe defnedilecektir/ 

Emall metruke Miidirlyedııd"'J 
Yeni hapisane 

llelttepliler müsabalnmnda atı in
ci ba/ta.oın 1 inciHğini Galnasauy 
Li•sfodta AlııMt Jlıluhtar Bey .ta
z.ıınmı{tır. Bu yuı ~udur: 

uBu haft•n,n en 111\ihim haberi Ad 
liye Vekili !l.•ahmut Eut Bey taıa
fından bildl.;ıJ·ı;ınc 4,'<oıc bir buçuk 
milyon !ıra s..rlıl~ Eılı:i,clılrdc aon 
ıiatem büyüt. bir hapishane yaptın
lacafıdu. B:ı h •t-cr" çolı: fa.ıla bor .,_ 
hemmiyet at~rylev uum çünlı:il Gar
bin bütün ımaa. ·i rnedenıyeslnı ka· 
bul eyledıcl.n:, halde hapishantlc
rimiz bir ıki istisnadan gayri pek ip 
tidai bir vaziyetten hentb kurtulama
mıştı, ınuıııe! { dctccedclı:i miicrim
lerin he14i bir arada, rutubetli ha-

12028 lira 55 kurut olan Haseki ka- M ZAYEDE LE SATIŞ 
<lli!lar hastanesine ait kılnilı: binasmın Teşrinievelin 4 üncü Cuma gilnU tahvili keyfiyetinin teşrlnisvvellıı 
~ri tadil ve tevsıf kapalı . zar~a sabah ııaat ıo da Beyoğlunda Yeni 2 inci çarşamba ve 3 üncil per
münakasaya konmu~tur. Talipler.~ çarşıda Tomtom sokağında İtalya şembe günleri icra olunacağı 
prtname almak, keşıf evrakını gor- Konsolatosu kargısında 18 nuınerolu mezkOr abonelere ihbar olunur. Satılık ote 
~k için her ~Un !~azım mUdiirlü- Gardmalad apartımanınm 7 numero- Marüzzlklr abonelerin bulun.-

Bu &ilnkll yeni DOnkO bllmecemlzln ğüne gelmelerı teklif metuplaruu da lu dairesinde bulunan dava vekili A. eş 
bllmeceml:ı ihale günU olan 24 Tegrini evci 929 Fabria Efendiye ait eşyalar müzayede duklan mahalledeki teslsaun ktf- yası: 

halledllmlf şekil Perşembe günU saat l5 ~kadar mez- suretiyle satılacaktır. fesinde ampuller ve muhtelif M"' 
Solclan ..Pı Yukardan llf&i>: kUr müdürlüğe vermelen. Gayet &üze! vitrinli aari yemek o- Buğaz içinde BUyUlı: .A 

1 Al-••- ı Isllllı: t k (5) s rtası d elektrik aletleri bir defaya mıh- ,,,. . - ..-ele (8) . - opra . u o n a MÜZAYEDE İLE SATIŞ da takımı, bUfe, dresuvar, masa ve 12 rum mektebinin odasında .• ti 
ı .. Bir Unvan (a). Kadim Franaıa- lı:ara (3). sandalye ile 7 parçadan mürekkep suı olmak üzere meccanen tebdil '" 

!ar (5). 2. - Hafif olmıyan ( 4 ). Kiremıtlik Teşrinievelin 4 üncü. l • günü salon takımı, aynalı dolap gardroplar edilecektir. cut otel eşyım 6/ I 0/929 ,;I 
S. _ "lvi (S). Cer...,.n eden (4) (3). sabah saat 10 da Beyoglu~ba Pan- lavabo somyeli d'mir karyolalar, ge- müsadll paz Ü Ü .,,, ~ 

" -,-. 3. - Yol (3). Elı: (4). gıltıda Sürp Ağupta Kaymaz Oğlu ce masası sandalyeler, masa bürolar Yeni tevettür ile cereyan ita- .ar g n rr. 
4· - Şiş <2>· Htleum (4) 4. - ~eydanda (4). Apartımanm 1 n~~erolu dairesİ?de paravanlar arabesk tabure, yazıhane sındıın ıdbaren eski eçbize. arn- buçukta mahallen bilnıUl'Ll 
S. - Penceyle talıJlan (6) 5. - Bl.r ııcyle mq&11l olan (8). mevcut egyalar muzayede suretiyle etajer, elektrik avizeler Uç parçadan pul ve llİre anık istimal edil· t la k Tal' J · ~ 
6. - Amnalı: ( 3). Valde <3). 6. - NıgS!ı (5). cS• harlının fran- satılacaktır. Ga.yet _gü.ıel oto_m_an sa- mürekkep ellşi perdeler, mutambalar, sa 1 ca ur. ıp ~rın ur' 
7. - &arlı: viliyetkıimiaden biri aısçası (2). !on taktım, cevu: agacmdan ı~ adet storlar, biblolar, vazolar, kadeh takı- meyecek ve badema kullanılacak aatış komisyonuna : ./,. 

($). 7. - Hicap (7). büfeler, ce'fiz yeınelı: masaBt, bir ka- mı, ayalı:lı Singcr diki~ makinesi ve- her yeni elektrik malzemesi 220 eylemeleri. ~ 
ı. - Çatının Uattı (3). Nota (Z) 8. - Gayi.z (3). Vakit (2) kırmuı napc. iki ko!tulı: ve beı adet sandal- sair qyai beytiye, Anadolu ve Acem volduk olacaknr. ~ 

Beygir (2). (2). yeden mürekkep yazıhane taJı:ııru:'. h~r halıları. Pey sUrenlcrden % 25 temi- Cereyan lnkııaına mahal veril- lıtanbul aeldzlnel kr• rt'c 
vasız yerlerıfo buluntlurulıır ahllılı:- 9 .• Nida (4). Nota (l). 9. _Kaideler ($). nevi sandalyalar perdeler, '?"sa ortü- nat alınır. Bir deynl mıhkiımUn bl~ 
larına sıhlıltlamıı bakılmazdı. Cum- -~--'....!....!-.---'-"-----'-------'-"'------- !eri muhtelif kolonlar, bahü ve ayna ;,.;;.. ______ . ----- memek için yukardaki lhtarata 1 ılf 1,... b fııt11fılll 
h . 11 1. ı ı ükl ' 1. "d' ' I' d ı elektnlı: avizeler ceviz •&acından mar Zayi makbuz - lswıbol lıhı- • a.sı •u• mı cuz ve .:;,ıyey:p1:::~:~a:eo~:~·li·e,,rimntı·-~·vamli- s 'DuU g mr erı ul'MllulflJB ınuen, kizeler, lake aynalı jar.dinier, çini so- IAt gömrügtinden aldığım 12501 nu· tamınau;~~ı!'y::::ı:::~lf:ee:::~ bmr Toklılıyaa oıeli :% 

- U 'I . ba, yazıhane, muhtelif karyolalar! merolu ve 12837 numerolu m•kpuz Hbık Viçiç elyevm &ine ~ 
asri hapıııiı.ınc 'c mücrimleı·, k;mt. KJlil pmniltl muayene memuru iken ıaıfiyeye ubı tutularak 19-8-929dı duvar saati, portmanto veaaır eşyaı .· ld & d h\lkın .. olmadı&ını sında teshilat gösterilmesi muh- aındı mevcut btife, kolrıık. ıt ;lıl 
!er birer u;, ıt ve meal~k öfı-~ncc..-k- vıazlfesinıleıı infikAlt ile btanbula geldigi aııl~ılın Yusuf Ziya efendinin beytiye. Gayet nefia yağlıboya tablo- zaıı 0

. ~~un an u . terem ehııliden rica olunuL n ıairenln Teşrlnievelilt l',ı/I 
!er " ccmiıetimiz için faydalı lıi- lıizmeU ukerlyesi hakkında kendlJlııden mıh\mıt almak üzere hemcfl baş lar. Pey ıUrenlerden % 25 teminat a- ~ yenı~~la~ğı: 11~ :;!:~"'j Müdirlyet cumartesi pnll saaı ondlll ~ 
rer unsur olJ~aklardır." mlldllrlilliJmiise mllrıcutlan. !mır. ncancı ey u e tr er. ·--- - kadar bllmllzayede sstıl••".~ 

Pek yakında CASUS KADIN bütün dillerde dolaşacaktır~Zira :···!N_BUR .. _~~-liJ-~~-~l!_~eji-sö~-ü ~F~E~D ~~IBLO~o-un-ae~rid!fll9ir. f..:~'.:=2·~:::-~.-:::.; 
"Jilltf11t>I,, in edebi lefrlllall :50 - Vay bunu diyen sen mi- rından kıskanıyor, benı evde ıs- başka, degışık bır ınsan oldu. Dışarda bu sabah ne kadar da radım? Genye hır lokl'l' 611 

sin?.. teıniyorlarsa gelir bana: Siyah gözlerinden alev fışkı- kuş cıvıltısı var?... mi kalıyor? •• Adam ıeJI ;~ı.. 

Aş O 
a Bu gerez de büyük celin bom- - Kuzwn, seni kocamızdan rıyor, hiddetinden tir tir titre- 11 Teşrin... G.,rıil _} 

K G N Eş 1 ba gibi patladı: kıskanıyoruz ı yordu. Benim ödüm nasıl kop- İki aaatlık uyku 1 Aniş hatuna geldim. u )111"'"". 
- Netamesi.r:. O gideceğine derlerdi, ben de hiç düşünme- tuysa ötekilerin de ödleri kop- Hepsi bu kadar. Vakit epey- tlma. Bu ana ve şefkat ffi 

sen git te ev dirliğini bulıun. den: tu. Belliydi ki bu adam bu daki- ce geç. Güneı hayli yükaelmi§. nal ,ııv;.. 
Etem Jzzel Arkasından küçüğü bağırdı: - Gidiyorum... kada her ıeyi yapabilirdi. Deli- Daha hiç kimse kapunı açmadJ. Beni istemiyenler r~r: ~j 
~ - Zorun ne bizden. Pek be- der, bohçamı koluma vurunca: den farkı yoktu, gözü hiç bir Ben de dışan çıkmak istemiyo- alabilirler. Yırtmaç og~J.; 

ğendinse bu kahbeyi nikih et - İki insana iyilik ettim. On- ıey gömıiyordu ! ruın. tından ağır bir yükü • ,s YJf 
tokadı :yapı~tıracak. beni d<Sve-1 - Hadi defol buradan .• git. .. al koynuna. Bizim canımıza lan üruntüden kurtardım... Vurabilirdi, öldürebilirdi, dö- 2 saat sonra. oluyor, öyle ya adamcagıcıi'ii 
cekti. Şıiphe yok ~.i dayak yer- domuz. Seni kan değil başıma ne kıyıyorsun?... diye sevine sevine çıkar Kider- vebilirdi ! Onlar da bunu gördü- Geç ••. fakat yerinde bir ka- kımda iyi de düşüns~ ... 

11 
~ 

diın, öyle ya, iri yarı, idmanlı, bela alınışım. Bundan sonra bir curcunadır elim. Ben bunu yapmıyacak ka- ter ve teker teker odadan çık- rar: düşünse benim için but~ ill ~t. 
çiftte çubukta çalışan kadına be Yırtmaç oğlunun bağırtımı•, koptu, her ağızdan bir şey çıkı- dar şerefsiz insan değilimi Hem tılar. En son yırtmaç oğlu da: - Ben artık bu evde dura- kilere kötü kiti olduğtl ıÇt~•~ 
nim gücüm nasıl yeteı-ekci? .. büyük gelinle Emine de koştu- yor, biri öbürünün dediğini an- bu ne biçim kıskançhk, ne bi- - Sürtükler MpitıiAıl ~il- IJl&JT .1 h~ni miid•h~J'• mc:t"f••t' ~ .. ( 
Hem ten böyle kavgJ giirültü- lar. Fakat kadın şirretin şirreti lamıyordu. Bense ağzımı açıp çim aile? •• Allah böyle bir aile ğıdını vereyim de görün siz.- bunu dibı akşam yapmalı idim.. tı, yazık değil m. i.... ıe ıı~ 
ye alışmamışım lG ! imiş! Tekrar ağzını açıp_, gözü- ne bir kelime söyliyebiliyor, ne kurumunu düşman başına ver- diye söylene söylene odadan Odamda kavga kıyamet kopar- Onun için hiç kimse>'~~ 

Fakat beni~ talı~ıım. o~aca~. nü yummaya ~şladı. Oy le de de hiç bir hareket g.~ste~eb~.liy- mes~.n.~ . .. • . ç~ Ben de minderin üzerine ~~n kapıyı çarpıp gitsey~İm n.e gittiğimi ~aber bile " d~ş ~1 
K::<lın kuduz hır buga gıbı gen- çıngıraklı şey kı! Avazı çıku- ordum. Şaşkına donmuştum. Gurultünun en çok arttıgı bir duşmüı kalrnışun! ıyı olacaktı? •• Fakat nenye gı- çıkıp geldım. Hoş o ıı:a ç ~ ı 
ri~ geriı:pte üzerine •. saldıra- ğı ~d.ar b~ğıı:_yor. Ağa da hid- Hatta şaşkına ~ö~ek değil, zaman ~ırtmaç oğ}ll!1un kaba, .. .. .~abahs brşı ... d~c~~~m? ••• Şim~i bile. böyle ki de edepsizlik_! Yırt~~ırİl'ıl 
cagı vakit, Yırtmaç o~:u oca- detlı, otekı bagırdıkça o: şaşkınlıktan donmuş kalmış- sert, sesı gene hepsıru bastırdı: Daha gozumu kırpmadım. bıldıgım, tanıdıgım bır kapı nu benden ne dıye ıı:ıs şıııJı~f 
dan içen girdi,vaziyeti görün-' - Sus kız beni katil edecek- tım. Bu bayağılık karşısında ne - Hadi hepiniz buradan ara- Boyna ağlıyorum! Ne bu çek- yok. En son bir boş handek, bir İnsan görüşüşlerde taJIJ 11ıı,~jil' 
ce: . . . . _ 1 sin~ y~pabilirdim? ... N~ diyebilir- bayı çekiyor musunuz?.. Yok- ti.ğiı;n .• H~la y.ebt?ec!i mi? K~- p~rça sokalc-~aldırımı d~ kimse- ayrı bir alaka sezerde a~• f"ier· 

;:-: Kı:, senın b uach ışın ne~. ı Dıyor, tokadı yapıştırıyor. dım?. ·; En basıt hır ka~m kı~ sa sırayla ba~lıya~ -~ı?.. d~mı bıldim bil~lı .. ~~ papuç gı- ~ ?141lı degıl ya?.: •• Gıtmeye~ kanır. Yalnız kısk?,n~ ii ~o11ıf H<>la ~ır.n. mı kaşınıyor?.. •Ben dayanamadım: kançlıgmm bu kadar adileşebı- Nerde bemm bildıgım mah- bı hep yerde sıırunuyorum! A- bıhrun de. Ama ruçm, hangı ne çarpar ve son sozun 11 11' 
Dedı, kadı~ı um~<:ul'dan ya- .- Bırak Efendi. Ona iyilik is- leceğini ömrümün sonuna kadar çup, ağzı var dili yok, para ve- hn yazısında hiç bunun yuka- maksat için? ..• Ben ne yırtmaç Hüseyin ağa için bunı.I vl 

kalavınca gen cektı, ve hagır- tıyorsan götür odasına bırak.. hatırıma getirmezdim. Bunun rirl!:en eli titreyen yrrtmaç oğlu, rısı yok mu?... oğluna kan olmak istedim, ne t'fMı; 
d•· Dedim. kolayı vardı. Eğer beni kocala- nerde bu simdiki adam? ... Bam- Ahh ••• bira• ııvuyabilseml bir evin yıkılmasında ırnrur a- B 
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A :'\ELERİNİZİ 
Mefruşa t ı 

Sa lon takım ları 

MiLLiYET PERŞl<:\lB~ 

• 
lşte,Buick ınüheııdisleri 

rafından iınal olun;11 
MARKET_ ( MAl~QUETTE) 

1929 

ta- ·-: '' '' 

8ijf~ TAllARE Pil ·ı~~~~ 
Ve alelumüm 

Dahili tertibatı Görünüşü ve harekatı iti- YEDiNCi TERTİP 
3. ÜNCÜ KEŞİDE" PSAL Ti barile Buick kadar şayanı 

0 Müessesatını ziyaret ediniz 

1 
lı.ayret olmakla beraber da-

ll TEŞRjNi EVVLDEDİR 
Büyük ikramiye: 

40,000 liradır b:•da z~:~~ S:!~~~e~~~a!~~~r~:rıa~~!ı~:.ı:~~~rs1:;;.~~e ralkl· ha küçük daha hafif ve da-
ç bir mubayaa taahUdUnde bulunmayarak ' Ayrıca : 

dA Gidiniz, g!SrUnUz ve mukayese ediniz 1 ha u u t ·f b · b 
res: Beyoğlu Kabristan ıokağı Belediye dairesi karşısında C z gaye zart lf ara a 20,000 

15,000 
12,000 ·- • 

1 
~evlel ~eınirJolları ve limanları uınnıni i~aresin~en: 

~iiton Sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
ıac1;ı 0akasa 21 Teşrinievel pazartesi günü saat 15,30 da Anka
~U evlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

·•~ka~akas~ya iştirak edeceklerin teklif mektuplanru ve mu
~İırlük ~enunatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü-

1' ar alemine vermeleri Hizımdır. 
rada '~er münakasa şartnamesini iki lira mukabilinde Anka
~~ed:;.;~e~e dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasm 
. ~edebilirler. 
~~-L-e_y_li~v-e~n-e_h_a_r_i~~~~~~~~~ 

l ıstiklal lises·i 
arrı devrelidlr. BUtUn sıntfları mevcuttur. 
Şe ·ralebe kavdına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

~~~Zadeba,ında polis merkezi arkasında. 
~ Telefon lst. 2534 

,, Leyli ve nehari -ııı11::::::::~ 

.~:kFeyziati liseleri ıa:n:1~ 1 ,!arı 
Bütün n . . . 

iıl . <ını an teşkil edllmlş ram devreli lısedır. Kayıt ve kabul 
•rıne h .. 

tin· er gun saat lO dan 17 ye kadar devam edilmektedir. 1 teş-
•eı·eJd 

ba,ı, e sınıf yoklamalınna ve 5 reşrinievel cumarte;i 1 . uniı derslere 
"•ctktır 

• KADIN VE ERKEK 

v. . ~~~~N VE tl~TIKtEHiNr 
~ almazdan evvel her halde · 
~ sağlamlığı ile meşhur 

QUADRAT 1924. 

B.I.RI~' 
(aabık Rus fabrikası) 

markasını arayınız. 
RIGA 

QUADRAT 
Slparlf için: B. J. OANON lstanbulda Köprülü 

hanında li · IS mumerolu mağazaları müra<:ut 
olunmuL 

Markasına dikkat ediniz. 

EN o S "Frult ~t" meyYe to%unua mun
"atif ~men. istimali cıbazı bazminiD tı>bıi 
1
.hb osını lemın Ye dolayısile mdlı:emmel bır 

i \ h •I edame eyler. Tozlu kaynar menbaından 
n~~; zar olunan Rno. meyvelenn ekser ba vasa 
mo .as~nı camı ve tesiri tatlıdır. Bir ıkl damla li· 

D sı ıldılrta gayet litifbir limonata seldioı alır . . 
Sabah \le akfam ,,,,. m kadehi 
d~nırııınde bir kahve ka&ılı olınır. 

JIU ' I UM ECZol.NELERDE Sol.TILIR 

BUİCK - MARKET (MARQUETTE) 
GE:\EHAI. MO IOllS MA~1l' LA Ti 

Umum Türkıye Acenlası : 
OTOMOBiL TiCARETi T. A. Ş. 

O. T T. A. Ş 
Beyoğlu lstik141 Caddcsı !\o. 2.19 Telef. O. O. 2866 

6 v 9 

Aylarca yapılan daıml ve müsıemir 
ınharriynl. ı·e Buickiıı imalinde 

Zl :-,cncHk lur tccrul.ıe ıl<.• nıücehhez 
olan • General Motorsun ıntısnhnlut 
meydanlarında yapılan çok dikknlii 
ı ec rıılıclerdeıı sonra nihayet. MAl\KET 
(\L\l\QlJETfE). Buickin yanında, <>-

10,000 Liralık ikramiyeler 
ve 10,000 ,, Bir mükafat 

işbu ke~idede cem'an ~ :l,900 • numara kazanacaktır 

tomobil piyasasında bir yer a1mağa =--------ml'!!~~~~~:ı:ı·~~~--7..___,,..,..._._. 
keslıı liyakaı eınıişliı·. Gerek' btıyfık ı ı ISTANBUL VlLA YETl 
yollnrda, gerehe kalab•lık 'okaklar-
dn Buick jlibi canlıdır . ileri alılışı lı- DEFTERDARLIK JLANATJ 
çıın<.'11 vitesle Buick kot.1~11· nnidir. ~-~~"ıı-'!""---~~------'!""--------· llovlc olmakla beraber MAl\KETın ·-
leıiireıi Iııııkadır . ~lahalle;i Sokağı cinsi rakkımı 

lllardin kapusu harici souk punar dink yerile ebniyesi 11 -9756 
Bndyatorunün omuzlannd1111 arkR fi 

çıımıırlııklnro kadar '""""" hıılulu udodu ; yemini tariki am yesıri su harici arkası lskender paşa vakfine 
ııınınınıle leni ve ca1i1> hir sekli ha- ait deyirrnen Cli!bhe!\İ su hırkı ve tariki am zirai muhammen kiymed 
i1.dir Henklcri koyıı ı·e 1.cngınılir Teç- ' 150 20000 )' 
hıznlı "·e n1efruso1t A~ri hfı,nu intıha- 1 . . ..... . 1 ıra 
bın en son nıımııncsıdiı Dıyar bdrir defterdarhgınden: konulmıştir: 16/ 10/929 tarihine mü. 

Diyar bekirin Mardin kapısı haricin- sadif Çarıamba günü saat oniki y
de deyirmenlerden Suukpunar mev- kadar defterdarlıkta müteşekil müza
kiinde kain Hazineye ait cina ve ev- yede komisyonu tarafından tekili va· 
safı yukarıda yazdı maa müştemilat rakalan kabul ve ihalesi icra kilina
bir bab piriç dinkb in bedeli sekiz tak cağından taliplerin mühamman !ay. 
sitte alınmak üzre kapalı zarf usulile mebn (% 7,50) nisbetinde teminaı 

mılkiyeti 16/9/ 929 tarihinden itiba- mektupl•rile maan müracaatları !üz~ 

Yeni MfAllKET (MAHQL'1TE), en 
ufak lcferruaıına kadar temayüz eden 
ve ehalinin daiına 1cvkle ıema~A ede
ceği ve hiç hir vakıl unutam;yarajtı 
bir arabadır 

Kapolıı alımda mahfoz bulunan 
büyük motorıi, bir Rııick sahibini bi· 
le memnun c<lecek kabihyeıtcdir . 

Bu şayanı hayret otomobili her 
hangi hir Oııick atc nlası nezdınde 
şimdiden teınaşa edebıhr.:;ınız. Sizin 
için hıç hır ıaahhudu ıazan1mun et
memek uzre 11r1.11 rrler!'>eniz bizzaı 
kendinız ı<lart edchilır~ıniz 

Onu bugün muayene ediniz, ken
din" kullanınız O zaman 2,000,00i) 
Buıck otomobılını ınuıl edenlerin. Bu· 
i~ki nıe)·rlana getırn1ek •{ın 2.!) sene
lık bır val.ıt 'arredenlerın. MAR
KETi ıne, · dı.\na çıh.armtsklan tefahur 
eımekıe İıc kadar haklı olduklarını 
Rnlnvnr:ıksınız • 

1 

ren otuz: gün müddetle müzayedeye mu ilan olunur. 
! - - -

Elektrik sobasını 
kullanarak ilk soğuklardan sakınınız. 

SATiE 
BUtUn modelleri size veresiye takdim eder. 

Meıro Han Elektrik ev! 
BeyoP;lu 

Besra bUtUn arzulan tatmin ed-.cek bir maklnedlr. Fotcğraf 

levazımını sa ı a ı iyi mağazalarda bulunan Bessayı bir kere 
tecrübe ettirin'z. Muhakkak onu alacaksınız. Zira zerafetl sa
yesinde bir hanımın elinde fevkaUl.de yakışığı gibi sadeliği sa
yesinde bir çocuk t!lrlfından kolaylıkla ve kemali muvaffaklyet
le idare edilebilir. Bu makine o kadar itina ile imal edilmiştir ki 

Yalnız 

BiOKS 
Diş fırçaları 

en mllşkUlpesent amatoru bile memnun eder. Fiııtının ucuzluğu 

uygun gelir. 

Sipahi Ocağından: 
l inci re~rının 1 l inci cuma günü Slpahl ocağında hanımlara 

ve sivil beylere kendi aralarında binicilik müsabakaları yaptırıla

caktır. iştirak arzusunda bulunanların tafsi!At almak için Ocak 

kitabctinc müracaatları rica olunur. 

• 
1 

TEPEBAŞI GARDENI 

Bütün Taksim trupu ve meşhur 

1 
DUO VICKY ve ANITTA çılgrn 
dansları numaralan ile muzikhal mü
samerelerine başlıyor. Muhterem 
müşterlerini memnun etmek emelile 

Her Cuma ve Pazar ~ünleri hava 
müsait olduğu takdirde Taksim bah
çesinde saat beşte birer matine v~ri
lecektir. Hava müsait olmadığı halde 
matineler Tepebaşı gardeninde veri

• • lecelrtir. 
Avusturvı fabrlkalan he7.o.ran san<.lallyeleı1 umumi satı' depos;lstanbuldıtu 

Katırcı Oğtu hanında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lıtanbul 2409 
HamiŞ; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz 
Iı:umaşlar. mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtiller; maroken 
erileri, plriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk: karyolalan fabri 
kı. fiıuna toptan n parakende satılmaktadır. Flat maktudur. Handı asansor vardır 

Talebe koydına devam ediyor 
14 Birinci Teşrin pazartesi gütıü der;lere başlanacaktır. 

Kız hayat mektebi : Fatih, Saraçhane başı, Münür paşa konağı T. Is 
2781, Erkek Hayat mektebi : CağaloP;lu : T. 18 3680 

Zayi evrak 
Teşrinievelin birinci salı günü 

Köprüden KadıköyUne hareket eden 
5.50 vapurunda beyaz bir bııda sa
nlı bazı evrak zayi edilmiştir. Bulan 
zatı muhteremenin Seyrisefafn köprü 
ser memurluğunn bırakması rica olu· 
nur. Kadıköy Acıbademde 11 No 

hane Raşit 

.'\imanca ve Turkçe lisanlarile · 

mükemmel um t•;" kitabete, 

nıakina yazmağa vakıf 

KATİP VEYA KATİBE 
arayoruz. l\liiraı.:aat An kara cad

desinde Kahraman zade ilanında 

ll~nat acentasına müracaat olun
masL 

Muhterem mtişterllerimizin kışlık ltstik:. potin, şıpka ve muş•mbaya 

ait !Azım olacak eşyalın celp ve ihzar edilmiştir. 

l~Fiyarlar her yerden ehven ve maktudur-ıııll 

-· iNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE -ııı11 1 Yüksek M~hendis mektc~ind_en ~plomalı bir mühendis: yol, de -

l mlryol ve su ınş11Md• mw;v<•f" ıYrrclı< ~ uuıı~ıtd!L. Tü Hfkr;~ 

CaP;aloP;lu Matbuat cemiyetinde Turhan Bey adresine yazılması mercudur 

Feyziye Lisesi Müdürlüğünden: 
Teşrinievelin Beşinci giinlinde derslere ba:ı i aııacaktır. 

lstan~nl ~iinırükleri ~a, ınü~ürlülün~en: 
92Ş senelik istatistik mecmuası pazarlıkla ve acele tap ettirile

cektir. Talipler şartnameyi ıı;örup münakasanın ıcrast mukarrer 

olan 6 teşrinievvel S29 pazar günü saat 14 te lstanbul ~ümriik· 
leri basmiidürlü~ündeki komisyona müracaatları 
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Reisicumhur Gazi Hz. Ankarada bllyllk vo parlak bir moraslmlo karşılanmıştır. 
Resmimiz bu merasimden bir safhayı göstermektedir. 

HaJdarra,ada : Demir Jolları ıııa~aza 
ınü~ürlü~ünden 

Aşağıda yazılı malzeme ilan sırasile alınacağından taliplerin 
7 birinci teşrin pazartesi günü -pazarlığı yapılmış malzemenin 
:ekrarma meydan verilmemek için- gösterilen saatlerin başlan
'Tıçlarmda isbau vücut etmeleri ilan olunur. 
, Oğleden evci: saat 9 - 12 

10 Adet Çekme demir gaz borusu dirseği 1/2 pus 
5 Adet Vidalı rakorlu tevkif musluğu 1/2 pus 

100 Kg Bakır antr tuvaz çubuğu 30 m / m ·delikli 
1 Adet Koltuklu sandalye 

'000 Metre Kenarlık şerit çifte il mevki için 
200 Adet Beyaz dikiş ipliği No 50 
150 Kg Döşemeci için üç telli iplik 

5500 Kg Karpit 
200 Kg Siyah döşemeci çivisi 15 m / m 

1 Adet Orta madeni tepsi 
12 « Tabaklı kahve fıncaru 
12 « « Çay « 
12 « Çay kaşığı 

3 « Beyzi yemek tevzi tabağı (büyük) 
9 « Çorba tabağı 

16 « Yuvarlak yemek tabağı (büyük) 
40 Metre Yangın tulwnbası için bez hortum 

6 Adet Alu anahtarlı bekçi saati için tarak 
2 « Kaynakçı için muhafaza gözlüğü 
1 « Yeşil masa çuhası l,53X0,97 

30 Kg Yuvarlak başlı 4 köşe dipli cıvata 1/2X50 
3 Adet Çelik şerit kutu içinde 20 metrelik 

28 « Müstamel pens imaliyesi 
1 « Kurşun makası lolonası hakkiyesi 
1 « « zimbası lokması (büyük) 

12 « Lastik damga 
Oğleden sonra saat 14 - 17 

Kg İspanya üstübeci 500 
2 
1 

50 
20 

200 
10 

200 
100 
100 

5 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
i 
3 
4 
2 
4 
1 
2 
1 

50 
30 

200 
ıOOO 

150 
25 

100 
12 

170 
12 
4 
1 
7 

70 
25 
25 

Adet Manyatolu portatif telefon 
« Karburatör 

Kg Tutkal 
Kangal dikiş teli 24,25 No 
Tabaka Lito eczalı kağıdı 
Adet Mücellit iğnesi 
Tabaka Metriş kağıdı 
Adet Prinç köşe bend (büyük) 

(( (( (( « (küçük) 
Kalem eczayı tıbbiye 
Adet Ressam gönyesi (muhtelif) 

« T cetveli 
« Dublu desimetre 
« Tripli ıı 
« Minkala şeffaf 
« Perger taknru (büyük) ve küçük 
« Defteri kebir (muhtelif) 
« Abanoz kenarlı ressam gönyesi 
« Mavi çıkarma şaşisi 
« Ahşap tampon büvar 
« Gratuar 
« Evrak sepeti 
« Kağıt zımbası 
« Makineli klasör 
« Süngerlik maa sünger 
« İstampa mor (büyük) 
« Yazı taknnı kn~tal (büyük) 

Tüp Pelikanol zamk 
Adet Yazı makinesi lastiği yuvarlak 

« San tebeşir yağlı 
« İnce mavi kırmızı kalem 

Kg Renkli ambalaj kağıdı 
Kg İnce eczahane için ambalaj kağıdı 
Metre Bakır izole tel 1 1-2 m/m 
Adet Kup sirküi tam 100 A. 

« Buşon füzibli (muhtelif) 
« Dinamo kömürü « 
« Bronz arabesk fener 
« Beş lambalı kristal avize 
« Armudi masa butonu 
• Bant makinesi kalem mili büyü

0

k ve küçük 
« Role ayar yayı 
« Prizli duy 

Devlet ~emir yolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Devlet demir yolları ve limanları umumi idaresinde Türk ve 

'ransız lisanlara bihakkın vakıf ve bu iki lisandan yekdiğerine 
1ükemmelen tercüme yapmağa muktedir bir mütercime ihtiyaç 
ardır. Şeraiti anlamak için taliplerin U. M. lük kalemine mü
acaat etmeleri. Almancaya da vakıf olanlar tercih olunur. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARJ 

Seri, lüks karadenlz postası 

B n lent vapuru 6 U Teşrlnlevvl 

Pazar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zong uldak,İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ünye, Ordu, Glreson, 
Trablzon, Rize J ye .ıı:ldecektir. 

Muracaat mahali: ı~taubl 
:\leymenet hanı altındaki yazı

hane. Telefon htanbnl 1154 -TAV 1L ZAUE :ıll 'bTAFA 
ve biraderleri vapuru 

~funlazam Ayvalık Ekspresi 

Sclaınet 
. vapuru 

Har perşembe akşamı Sirkeci 
rıhtımından hareketle mutat iske
lelerine uğradıktan sonra cuma 
günü Edremit vr Ayvalığı mu
vasalat ve pazar günü Ayvalık

tan hareketle pazartesi lsıanbula 

avdet edecektir. 
Mahalli müracaa~ Yemiş Tavilzad 
biraderler. Telefon Isıanbul 2210 -

~eJriseiain 
:'vlerkez Acenıası; Galatı kl)prıl 

ba~mda, Beyo~l u 2362 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye Hanı ıltııda 
lsı&nbul 2740 

Tra~zon ikinci ~ustası 
lANK \RA] vapuru 3 Teş

rinievvel pcr~cmbe akşamı 

Galata rıhtımından harekede 
Zonguldak lnebolu Sinop 
Samsun Cnyc Fatsa Ordu 
Giresun Trabzon Rizeyc gi
decek ve Of Trabzon Polathane 
Gireson Ordu Fatsa ~amsun 

Sınop lneboluya u~rayarak 

gelecektir 

lzınir sü' at ~ustası 
(Glllccmal) vapuru 4 Teş

rinievel Cuma 14,30 da (3alata 
' r .htımından harekede Cumar

tesi sabahı lzmirc gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mukemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

JNT~ıYA P~STASI 
(KONY A)vapuru 6 Teşrinievel 
pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
~ldecek ve dönüşte mezkOr 
iskelelerle birlikte Andifli 

Kalkan Sakız, Çanakkale Ge
liholuva 'uıtrarnrak c,cleccktir. 

~ . · ·~da posla3ı 
( Cclıbolu ) 'apuru .5 

Te~rinlevd cumartesi l 7de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lap>tki ~·anakkale lmro~ İlozca
adaya l(idecck 'c Çanakkale 
L;\pscki Cclilıoluya uğrayarak 
ı;clc~c k tir. 

lık mektep yavrulan iki gG 
denberl mekteplerine gidiyor· 

(~özünüzün güzı!lli~i ni istersenız 

'\ÜSL'lll nin Mısırda rağbet bulan 
SEFA SÜRMESiNi kullanınız. 

--sEEŞşj'j;fK.JTAMŞ~--. 

DiKi~ YURDU 

tar 

Sizi .nemnun edecek yegAne saat 
olan 

ELECTION 
saatini daima isteyiniz. 

Kemet'lerln 
Şah eseri 

Meun ve hususi bir trikodan mamul 
gayeı şık Roussel kemeri hali hızır 
modası mucıbınce !lizc matlup cena
si.Jbti~ kalÇ'.anıza le[afcr ve zarafet, vü· 
cudunuzı yumuşaklık ve cev\'aliyet 
verdigi gibi dogru durmanızı da temin 
eder. l\ı1ığazalanmızı ziyaret ve mu
savver kataloğumuzu lalep edini;.:_ 

Yegane satlf mahalli: 
Parlstekl 

~ 
latanbul fUbesi : Beyoğlunda 

Tünel mevkiinde , N• iZ 
fiau 6 Lirıd:ın itibaren. 

I' Mekle~ kita~ları 
Maarif vekAleıi tarafından ka

bul edilen programa muvahk 
kitaplar Türk Neşriyat yurdu 
Şark '° MAaril kllıüphanelerinde 

hazırlanmıştır. \lckteplere, mual
limlere ve ıopıancılara fevkallde 
iskonto ve teshillt yapılır. 

,\vrupa seyahatinden avdet eden 
Almanya nisaive ve villdiye 

cemiyeti azasından 

Dr. A.ASIM 
Hastalarını her gün 1 5- 17 ye 

kadar Şişlide husu>i hastanesind~ 
kabul etmektedir. Tel. llevo§lu2221 

Rum baş papası Vasllyosun cenazesi dün f&yanı dikkat bir meraslmlo kaldınlmıştır. 
Bu merasimde ecneb1 sefaretler menaubeynl hazır bulunmuştur. ~ 

ı Deılel ~eınirJolları ıe liınanlan uınuıni i~aresin~en f"'"'TiY~Tıiô" 1 
70 adet eşya vagonunun H. paşadan Samsuna nakli kapalı i SiNEMALAR ~ 

zarfla münakasaya konmuştur . ' '' '•' • • ........ _.. 9r 
Münakasa 23. 10. 29 çarşanba günü saat 16 da Ankarada ŞEHREMANETi BU A~ 

Devlet Demir yolları İdaresinde yapılacaktır. ~ ~ ~ 
Münakasaya iştira~ e~eclerin teklif mektuplarını ve, m~~a~- 21 buı_., 

kat teminatlarını aynı gi.ınde saat 15,30 a kadar Umwnı Mudur saat pUI' 
lük kalemine vermeleri liizımdır. Ma7 peıJ'.$ 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka cuııı• '~ 
rada, malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasm- dPe 

!eri aı• 'fi dan tedarik edebilirler. 
3 
buçukt~ 

BEKİR ZADE~ 11111111 ~::; $ı~r;' 
ALİ MUHİDDİN 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERİ 

Müessese! 
Ti cariyesi 

1 fevkalade NUGA 1 
. Çok leziz FONDAN 

__. emsalsiz ÇiKOLATA ~-

BASK Bere} erini 
Giymek son moda olmustur 
Bu serpuşun Avrupa ve Amerikada gördüğü azinı rağbet ü

zerine Istanbul gençleri dahi Bask beresini kemali haheşel giy
meğe başlamıştır. 

Fevaidi çok olan bu serpuşu her yaşta insanlara ve bilhassa 
genç kızlar ve erkeklere yakışır. 

Aslen Bask olan Tenis şampiyona Fransız Borotra, bereyi 
dünyanın her tarafında giymiş ve Borotranın son muvaffakiyet 
!erinden sonra Amerika bütün sporcuları dahi bu bereyi giyiyor 
!ar. Hatta bütün dünya izcilerinin bir arada toplandığı son İn
giliz mitinginde İngiliz veliahtı Bask beresini taşıyordu. Bunun 
üzerine bütün İngiliz sporcu gençleriderhal bu bereyi giymeğe 
başlamışlardır. Gençler; hepiniz Bask beresini tedarik ediniz. 
Her mevsimde giyilmesi hoş ve çok yakışıklı bu serpuşu çok u
cuz bir fiate giymiş olacaksınız. 

Her yerde DA VOS ve AROSA Bask berelerini arayınız. 
------ ----

Ticaret işleri Umun1 mudürlüğünden : 
30 ikinci Teşrin 330 ~ıırihli kanun hükümlerine göre Türkiye 

de iş yapmağa binli bulunan ecnebi vapur tirketlerinden (Loit 
T riyestino) ıapl!ı· tirketinin Türkiye Umum vekili haiz olduğu 
salahiyete binaen bu kere müracaatla lnebolu Acentalığına şir
ket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda müddei, müd
deaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre Os
manlı Bankasının lnebolu şubesini naap ve tayin eylediğini bil
dinnit ve lazım gelen vesikaları vermiştir. Keyfiyet tetkik edi
lerek muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

Ankara Gazi ortaınuallim M. ve terbiye enstitüsü 
Mü~ürlü~ün~en : 

Kadronun ahiren tevsi edilmesinden dolayı, umumi ihzari sı
nıfına yeniden talebe kabul edilecektir. Umumi ihzariye mün
hasıran erkek muallim mektebinden bu sene mezun olanlarla 
dört beş sene zarfında iyi derecede mezun olup sinleri 18 - 2S 
arasında bulunan talipler kabul olunacaktır. Bu ~eraiti lıııfa olan 
talipler, aşağıda zikredilen evrak ve vesikalarile birlikte men
sup oldukları maarif müdürlüklerine Teşrinievelin 31 inci per
şembe gür.ti akşamına kadar müracaat etmeleri. 

1 - Müsabaka imtihanına kabul için istida. 
2 - Sıhhatinin tabii ve.müsait, aza ve havassının tam; cismı 

ve ruhi anormal ahvali bulunmadığına dair resmi tabip raporu. 
3 - Mezun olduğu mektebin şehadetnamesile hüviyet cüzda

nı ve askerlik vesikası. 
4 - Bulundukları muallimliklerdeki hizmet müddeti ve iyi 

hizmet cetvelleri . 
5 - İki adet kartonsuz fotoğraf . 
6 -'-Müsabaka imtihanları, mensüp oldukları maarif müdür

lüğünde Teşrinievvelin 2 nci Cumartesi günü yapılacaktır . 

dılmlşd<· 
; 

Bu gece Şehzadebaşı fillAI fi" 
masınd• gaezlhan hafız Burhall 
ve Saz heyeti konser. f;fel'~ 

Komik DümbHllü lsmaU rıııl 
(Zifaf gecesi) taklitli ~~' 

varyete sinemada (A~ 
.~ 

Barzlyal va bani•"' 
Gemi mUceh!zlerl •' 

/'lD Galata Merkez nhtım ban 
Telefon: Beyoğlu 989 ~!~ 

28 Ey!Ol 1929 tariblnd•fl. ti' 
sinden hareket eden "ŞU'l- •' 
puru bu ayın üçüncü perşeıııb~ -
limanımıza vtirut ve hamuJeslP 
!iyeye başlayacaktır. o'I 

MezkOr vapurda aıalladıO.,ıl 
zevat vaktu zamanlyle or rı.I 
.almak üzre yazıbanemize ıııü ,., 
eylemeleri rica ve mezkill p/.' 
bu ayın altıncı pazar günü ı:;t'J 
dağa müteveccihen hareket e / 
ilAn olunur. / 

I'• Parizyantı ,,, 
rte 

3 Teşrlnlevel 1929 P' ııl' 
be akşamı küşat edil•'~ 
l(OçUk Çiftlik parkında~ 

Neş'ei Musil<1 ,,pıt 
he)'eti her akşam ~c_r~:d;~ 
edecedrir. "ielis v~ 

BUyUk satıf fır.":, 
Antika kolekslyonerleJ;:cii cu;,, 
Birinci . teşrinin do.r 1 cu"' ıı 

gününden ııibaren 1 l ınc 011d•P 
kadar her gün sabah saat f{•J•'.,ı 
ve ve 13 ten 17 ye kads' O''~v 
vünde i\loda caddesinde .eJ' ~r 
. 1 h•" •' sokağında 48 numero 0 de ~. 0 
yük bir aileye aıt natli ı•'Jık 
tarafeynin zlzasi ile ve pi 
reıiyle satılacaktır. .,ki $', 

' ··p Acem 'alon takı;nı, h ~ ~ 1 e4~ 
minıatürlerl, Acem .Kuta y« • ,ı 
Rodos çinileri, moıayik k•o•P' d'' 
işleme Arabesk bahu, ıaier. ,, 

Çine k'' koltuklar, Japon ve ele>•" .,ıııı 
lap ve birçok eşyalar, P jjzel ',1jıl 
cından oymalı gayet gbi' Y':pı1ı 
takımı, iki kütüpbana ve k~.P Q\ ,ı'' 
ne ve bir aynadan aıUr< .,\'eti ,,ı 

•- . ' Ti mllZ•ı • t3"",, vt ınvnz >'Şl~mc divar._ . ii'" 
oda takımı. Çin kanıon marketi~ ııı> 
lan bombe camlı ve 

0 
ı ,ıo ..o 

' , fapO JW 
ıne vitrinler, Çin ve evkell<'· • ~· 
empir eşyal~r'.b~~n h jşırırıel•':ı ; 
Acem ve Eskı l urk lrnı~ Z"'~ı;ll 
tabya çinisinden yapı 1 ko!t eıl 

d ı ovrrı• 1 ki•' .u: mineler, yal ız ı · koltU k ,,... 
Demirhindi ajtacındonl r 'ata 

aat a · JoJar, rıerdeler, 5 . l''' 
. be) tice. 1 l•r· \ ' C sair eşyayı . ~ htı. ı t.'111 

_o\nadolu ve A«O,: ~;; t 
no pey <iircnlerdcn • J • 
alınır. ,,pıd 

··rh• 
MESUL MUDflR: ~~ 
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