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ı1 ~;'a~etle iktisadın münasebe-
·~~ dır? Bu mesele milletler 
~ti a~ının gerek dahili ve gerek 

Millet mektepleri yakında açılacaktır •. 
Kaplıca şehri 

Baş,rekil Pş. Hz.Yalo 
va'dan döndüler 

g~ı c.e~hesine taalluk etsi~ 
~ ~ ıçın en mühim ve çetın 
liıı Uaınmasıdır. Devlet işleri
~ llıerkezi sikleti, bu münase
~ '!rafında temerküz etmek
~~ :Meselenin doneleri hayli 
be; "e karışık olmakla bera-
q~Urası da bütün milletlerce Az zamanda vücude 
li1ag'1ınıştır ki, iktisat gayedir. gelen eserler cidden 
Q~et ?angi şeklinde olursa 
~!t .dnıhayet bu gayeye hiz- takdire şay nd1r 
· .tıj~ ~n bir vasıtadır. Onun ·-·-
'~e tısadın ihtisas ve tecrübe- Evdki gun Seyrisef, ın Heybeli 

n, tııü h k t' a~a vapurile Yalova\ ı . r f eden 
'il za eret ve uvve ın- Başvekilimiz İsmet r Hazretleri 

'°'te erek bilmiyerek istiğna düıı sabah sehrimıze a\ .,.ı etmişler 
·ıer~n. bir siyaset, netice iti- dir. 
~ tflasa mahkümdur. Pyrr- 'tla11rif vekili motörden Galata rıhtımına (•ıhaı J1e11 Ba§ve'kilimiz Yalova ki imar fa-

llltı,:_ferlerinin bu asırda yeri •liyetini ehemmiyetle • kık etmiş-
' "'· !er ve şayanı takdır '" trtuşlardır. 

•ı.'11satk . k .. d M ·ı ekı·ıı· geldı· Seyrisefainidaresıtrafındankap "'(Ve UVVetı gere mu a- aarı v Jıcaların asrileştirilmc ı ıçin şimdi-
·~ ~erek tecavüz için kulla- ye kadar yapılmış ma,şı·af (60,000) 
~b 81lahların, vasıtaların ana lira kadardır. 
~i~t~ı~. Bugün teslihatın Gazi Hz. tarafından ihya buyuru-
ıtiıı 1 ıçın ileri sürülen sebep- Teftı.şler yı·rmı· gu·· n su·· recek lan çifliğin kıymeti (! 500) liradır. 

en m"h' Kısa bir <aman Larfıııda kaplıcala-
dan . U ımmi bile sulh aş- rı te~kil e<lcn Valde , İmparator 

ı:ı0~1Yade iktisadi zaruret- Justiyons h•mamlarilc büyük ve hu 
~ grudan doğruya yalnız M•ll t kt 1 • •t t ı· t susi hamamlar mamLr ır hale geti-
!<ııuk hi.zıneteden silahlarmüs- ) e me ep ertne at a lm8 fi8file riluigi gibi Yunanlılar tarafından iş 

GAYRI 1\'IÜHADİL
LERE TEVZİAT 

Maliye vekilinin 
beyanatı 

Bütün gayri mUbadlller 
tevziattan istifade 

edecekler -· - -
Maliye vekili Saraç oğlu Şiıkrü B. 

bugün şehrimizdeki mali müessesa
tın teftişine devam edecektir. 

Vekil B. dün bir muharririmize 
tetkikatını bir kaç güne kadar biti
receğini ve Sah günii Ankaraya av· 
det edeceğini söylemi~ ve şunu ila
ve etmiştir: 

- Anadoludaki Yunan emlakin
den müterakim hasılat gayri mübadil
lere tevzi edilecektir. Bütün gayri 
mübadiller bu tevziattan iıtifade e
deceklerdir. 

Fakat henüz bu paraların alakadar 
]ara ne zaman vtri1eceği tespit edil
memiştir.,, 

--~---... ~~~ 

lstanbulun kurtuluşu 
AJıı senf' rvel btıgiin kahraıııaıı 

ordur1ıuz sehrin ı\ nadolu 
' 

, .ı kasına g<"hııi~ti 

,tıi~if'.Pra~ıcıvasıt~l~rdır. Mil maarif eminliklerine tebliğ edildi ~i~a:ıs~sı;:;ıi:::~;=~ır ğuk S\1 ter-
~hirı 1' 5?dı kutretını artıran Hamamlar Dr. Şerdcttin beyin 
" da.er ıse mücadele enerjisi- nezareti altındadır. 
"b~tııa tazeleyen, zaınanın İnşaatı ise ser mühendis Kadri B. 

"-~ -•n Maarif vekili Cemal Hüsnü Bey dünkü Ekspresle · k d. ş· eli 

Fenerde müca
dele başladı 

Başpapaslığa kim 
intihap edilecek? 

Demir fırkan111 muzaffer efradı ultı sene eve/ Kaılıköyııne girerken 
Bu gün, lstanbulun kurtulu- günü ehemmiyetinin büyüklügiıne 

' şunun altıncı yıl dönümü arifesi delalet edecek kadar çoktu. 
dir. Bütün halk Sirkeci ve Eminonun -~la .. ,h a göre yeni silahlar ha-. ıdare etme tc ır. ım mevcut ote-

l ,_, v şehıimize gelmiş ve Haydarpaşa istasyonunda Da- lin ücreti bir lira, yemek 70 kuruş-
: ~ilal h asıtaları teşkil eder. Öm b b d • tur. Son günlerde Yalova mevsimin 
~Crı egemonyalara yol gös- rülfünun Emini Neşet er, ter İyei e enıye mü- en kalabalık gezinti yeri haline gel-

i~te 0nlan zaman ve me- fcttişi umumisi Seliın Sırrı, Maarif Emini Behçet, tah- miştir. 
Rum patrikanesi ··sen Sinot" mec 

lisi bugün on buçukta toplanarak ye 
ni patriğin intihap gününü tespiti e 
decektir. 'it İkt de kuvvetlendiren an- mil ve tahliye şirketi müdürü Hamdibeylerle muallim BAŞVEKİL Hz. MECLİS REİSİ-

ıtaııı ısadı hegemonyalardır k b' l b • f d • 'kb l d'I • t' Nİ ZİYARET ETTİ 
• arın m . •

1 
"k. • me te ı ta e esı tara m an ıstı a e ı mış ır. B k'l 1 t P H d" ... 1 Cde uvaffakıyetı e ı tı- C H"' .. B k d' . . . "kb l J J . J aşve ı smc ş. z. un og e-

ı., ı. n ll'ıilletl . . f emal usnu ey en ısını ıstı a e ge en erın e - d'en sonra Dolmabahçe ar ayına gide 

Bu intihabata yalnız Türkiyede 
bulunan 18 metropolit iştirak edebi
lecektir. Metropolitlerin ekserisi pat 
rik intihabatının pazar günü icrası
na taraftardı!. 

~~atı· er ıçın za er mu- . k . I b 1 k M M R .. K. P H . 
"tııı ır. !erini birer bırer sı mış, bır motorla stan u a geçere rek B. · · eısı azım ş. z. nı 

1 Utlj . p J' . . . 
tıı So <i!ndir ki cihan harbin- e-r-apa}as ote ıne IDffilŞtlr. 
~ine%~ top ve tüfek cidali 
başıadUthış bir tarifeler har
Gar ı. 

• Uı~fııı~l~~ler harbi bu saha
tetbirJ tçın aynca kararlar 

1 ~. dü er bile almışlardı . Sa
~le nıanların mallan ağır 
cı. re t b' .ı.'~İleı a ı tutuluyor .. Bey-
~işr . yolların istikametleri 
. ~kı~lıyor ve iktisadi sahada 
.!İli~ ır boykot haraketine gi
gjh~rdu. Ancak top tüfek har 

:cı bir' 1~tisadi harbin de niha
~-bıı s!:tin her iki tarafı ezeceği 
. ::-ıtıcti a~ada da sulh yapmak 
ı~ ~et ~1: hissedileceği tabii 
~ devıe ım böyle oldu. Ne ga
"ıtıa;.tle~, kendi aralarında 
e:!.tdcbi~t ?ır iktisat sistemi te
~'llııın dı~er, ne de Alman un
~~,ti ?Jukavemet, ve çalışma 

iıı bir~ kırabildiler • Kırılmı
~illtiJan Uvv.etle uzlaşmak ise 
ııı""~a·n e bır harakettir . 

Vekil Bey yirmi gün kadar kalacak 
Maarif vekilimiz dün kendisile görüsen bir muharririmize be

yanatı ati yede bulunmuştur: 
- Istanbulda yirmi gün kadar kalmak emelindeyim. Burada 

ki maarif müessesatmı ziyaret edeceğim. Teftişatımı bitirdikten 
sonra Ankaraya döneceğim. Trakya veya Avnıpaya azimetim 
hakkında mukarrer hiç bir şey yoktur. 

Millet mektepleri 

Millet mekteplerine ait talimatname ikmal edilmiş ve maarif 
eminliğine tebliğ edilmiştir. Millet mekteplerindeki tedrisata bir 
Teşrinisaniden itibaren başlanacaktır. 

Yeni talimatnaıne bu mekteplerden daha ziyade istifade temin 
edilmesi için lazrm gelen esasları muhtevidir. 

Maarifmiziıı vaziyeti umumiyesi çok iyidiı:. 
Maarif vekilimiz şehnnizde bulunduğu müddet zarfında ken

disini tedavi ettirecektir. 

Ankarada sonbahar at 
koşularına dün başlandı 

ıı. iltı;: bo!§evizm tesiriyle A
~1~ ~tlaıın dıl'.eti sisteminden ayrıl
'ıı1ıt'· lıu i~ ~htiyacını daha ziyade 
lııılıt 'i tıyaç sevkiyle, aalıeri 

~~~~~~~/~:.ı?::~1.~~:::i ismet Pş.] lz.niıı atı birinci gt>ldi 
~il <li harb·tıa, bir k~ ~lıeri 
I~ de ırı Ö?ilne geçmek malı- DÜN BEŞ KOŞU y APILMIŞTIR. KOŞULARA 
~ ltııe tctbırler aranmaktadır. ~ 

tİçin ~·1 bu huauata müzakCTe GELECEK HAFfA DEVAM OLUNACAKTIR. 
),_ ııı:"llf•~CVre de büyük bi~ i~: YARIŞLARDA HAFIF BiR KAZA OLDU 
;•p,ı~~ar .. da toplandı .. Tabü gu · 
-. .... ııaı.a~?lendi.. ?a.zı ta~siyeıe.r ANKARA, 4 (Telefonla) - rinci, Haındi beyin (Duman) ı 
\ıi:-ıııd er tahdıdı teslihat mu y . I'"- .. · d"' · 'k" · ld' S · H l' b · , '"ti...., an Sonra 1 "Uihl arış ıs "'' encumenı un tertıp ı ıncı ge ı. aıt a ım eyın 
~ '"ne •nası ., anma ·-· b h l k' 1 . d k .. l 

1 ı.Otıf Y•ni bir hamle verildi- ettıgı son a ar at yanş arının atı, ra ıp en arasın a ço guze 
\~ita~ 11•~stan sonra da iktisa- birincisi bugün yapıldı. Hava di. Attan düşen jokey baygınlık 
'ıi ~ aJdı~ ~ıdaller ~aha büyü~ b~r çok güzeldi. Fakat ilk yarış ol- geçirdi. Tedavi edildi. 
:'t.\ı aıden d~tak m~ll~tler bu. ık~- duğu için pek az seyirci vardı. Dördüncü koşu: Üç ve daha 

-'.~~~:iti ce:i~~1::1~kv!:::;;~ ~ahiliye, Milli Müdafaa vekille ı yukarı yaşta halisüddem kısrak 
~.'ut•tt aınıJa mesele yeniden cld n, mebuslar ve at meraklıları lara mahsustu. Maraş mebusu 
~dl t.' nıe.vzuu bahsoldu. hazır bulunmuşlardır. Üç yaşın Mitat beyin atı da bu koşuya iş
~lıa;ıd~~ut ve sulbü temi~ et- da ve hiç koşu kazanmamış yer- tirak etti. Başvekilin Olgosu bi 

:ıı;l~. ~ "c ;et'~acak .ted~ırl~r li ve Arap taylar koşusunda şe- rinci, Fuat beyin Rejan ı ikinci 
,.;·~çın Uzun :u '\mahıyetı ~aız kerci Ali Muhiddin beyin Billor geldi. 
>"qr ınuh za ere ve muna- dl kır d' . b' . . M h B 1 l "k k 

Kaplıcalardan bir köşe 

ziyaret etmişler ve akşam üstü Ka
dıköyünde köşklerine avdet etmiş
lerdir. 

Ki'm olacak? 
Dainler vekili intiha 
bı bugün yapılıyor 

Yeni patriğin kim olacağı meçhul 
isede metropolitlerin hemen hepsi 
bu baş papaslık mevkiine talip ol
duklarından intihabatın çok gürül
tülü ve heyecanlı olacağı anlaşılmış 
tır. 

Patriklik için en kuvvetli namzet
ler Terkos meropolidi Peotyoı, Ka
dıköy metropolidi Ağatangilos, Nik 
sar metropolidi Pavrosyostur. 

Mamafi Silivri metropolidi Erge
losun da şimdiden intihap mücadele 
sine karışarak kendisinin intihabı İ· 
~in propagandaya teşebbüs ettiği ve 
papaslar arasında şiddetli bir ihtilaf 
çıktığı söylenmektedir. 

Tiirkiye - Stır)-e 
Hudut tabdidatı kom

siyon reisi gitti 
Evelki akşam Kopenhagdan şehri

mize gelen Türkiye - Suriye tahdidi 
hudut komisyonu reisi Ceneral Luis 
Ernest dün sabah Halebe hareket et
miştir. 

Danimarkalı Ceneral, bir muharri
Türk dainler vekili bugün şehri- rimize şu beyanatta bulunmuştur: 

mizde intihap edilecektir. - Komisyonumuz, Türk murabba 
Hamiller Cemiyeti belediye salo- sı Münir B. ve F1'llnsız delegesi M. 

nunda toplanarak intihap yapacak- Buvane'nin iştirakile gelecek pazar
lardır. tesi günü Halepte toplanarak mesai-

Dainler vekaletine hükmilet Pa- sine başlayacaktir. Alakadar hükfi
ris sefirimiz Fethi, Maliye müsteşar metler arasında aktolunan itil3fna
vekili Ali Rıza, ve müskirat müdiri meler mucibince mutabık kalınan yer 
umumisi Zekai beyleri namzet gös- !er, komisyonumuz tarafından tetkik 
termiştir. En kuvvetli namzet olarak edilerek hudutlar tahdit edilecek ve 
Fethi B. gösterilmektedir. bu iş nihayet iki üç ay zarfında biti-

Yeni dainler vekili intihap edildik rilecektir. İki sene evci yapılan te
ten sonra düyunu umumiye vekille- maaslar neticesinde ihtilaflar izale e-
ri Pariste ilk içtimaını yapacaktır. dilmiştir. Şimdi vaziyet çok iyidir. 

Düyunu umumiye için liizım olan Binaen aleyh bu defa müşkülat 
komiserliğe Zek3i B. in intihabı ü- çıkmıyacağını ve hudut meselerinin 
mit edilmektedir. iki taraf için de mucibi memnuniyet 

Ali Rıza B. dün şehrimize gelmiş- bir şekilde halledileceğini ümit edi-
• ~ tJ 

tır. yorum. 

FİLİSTİN DÜYUNU 
UMUMİYE HİSSESİ 

Şehrimize gelen malilrnata göre 
Filistin hükumeti kuponlar itilafna
mesini tasdik etmiştir. Filistinin 
Düyımu umumiyeden hissesi yüzde 
2,2 kadardır. 

--~---... -~~ 

-~----.. ~-~ 
M. jakar gitti 

" Tahriri nUfus gUnU 
olan " 24 te,rlrılevel 

926,, yı unutmayacaöım 
Üç buçuk senedenberi istatistik 

Jstanbul beş ~eenlik bir esa- den itibaren Dolmabahçeye akın edi 
yor ve üzerinde hatırası ebedıycn 

ret hayatı yaşadıktan, düşman bir kabus halinde kalan işgalin son 
elinde ezildikten sonra nihayet saatlerini seyre koşuyordu. 
kahraman ordumuza kavuşmut Dolmabahçede yapılan kısa bır me 
ve kurtulmuştu. rasimi müteakıp i gal kuvvetleri Is 

A d 1 tanbuldan ayrılm11<tı. 
na o u muzafferiyetinin ne- Bundan tam altı sene eve! bugün 

ticesi olarak tanzim edilen tah- yani 5 Tcşrinicvel 339 da da demir 
liye mukavelenamesine nazaran fırka kumandanı miralay Hüseyın 
1 T eşrinievel 339 tarihinde Is- Hüsnü Emir beyin kumandasındaki 
tanbul tahliye edilmiş buluna- kahraman askerlerimiz Istanbclun 
cak ve tahliyeden 24 saat sonra kapılarına gelmş, Maltepe, Bostancı, 

Suadiye ahalisinin sevinç yaşları ı
da Gazilerimiz Istanbula dahil çinde istikbal olunmuş Bostancı ile 
olmuş bulunacaktı. Filhakika Suadiye arasında karargah kurmuş-
1 teşrinievele kadar burada bulu tu. 
nan İfgal kuvvetlerinin en mü- Şükrü Naili Paşa Kolorduıuna 
h • kı km b mensup olan bu fırka 6 sene eve! bu 
mı •mı çı lf, üyük kışla- gün Göztepede içtima etmiş ve ora

larımız tesellüm edilmiıti. dan yürüyüş nizamı ile halkın payan 
Ertesi gün de Dolmabahçede son sız sevinçleri arasında Kadıköy ve 

müttefikin kuvvei askeriyelerile 100 Üsküdara inmiş ve o geceyi karşı ta 
kişilik bir bölüğüınüz arasında bir rafta geçirmişti. Kahraman halaskar 
vçda merasimi yapılmış ve Istanbu- !arın başında bulunan Şükrü Naili 
!un tahliyesi ahten 4 Teşrinievelde Paşa o anı tarihideki ihtisasatını ga 
biteceği için o güne kadar 50 kişilik zetecilerc şu beyanatla ifade etmiş-
bir Fransız müfrezesi burada kal- ti. 
mış, diğer kuvvetler Teşrinievelin - "'Mevhum hat karşısında dur
ikinci günü tam saat 12 de donanma mak orduya elimdi. Üç defa yürüye 
ile birlikte lstanbıılu terketınişler- cek olduk.Kalplerimiz Istanbulun iz 
dir. tırabile çarptı. Geceleri Istanbulun 
O gün evlerinden dışarı çıkan halk ışıkları iztırabının ateşiydi. lstanbul 

şehrin fevkalade bir gün yaşamakta Anadolu mücahedesinin bir kalbiy
olduğunu her tarafa asılan bayrak- di. Şimdi kurtuluşunu tesit, evladını 
!ardan anlamışlardı. Bu bayraklar bağrına basıyor." ' 

Ankara Türkün yaratmak 
aşkının tezahürüdür 

ProfesörToynbee.nin bir ıııakalesi 
TÜRKLER ŞARKTA NiZAM VE İNTİZAM 
TESİS ETTİKLERİNDEN MEDENİYETE 

HİZMET ETMİŞLERDİR 

• 

\ı~"••iy . taçtir. Fakat 0 valrta a ı ışı tayı ınncı, az ar u suret e o go, yu se kabi-
ı~t:ııane ~ dah.a kanıık ve da- beyin Yetim adlı erkek tayı ikin liyetini izhar etmiş oldu. 

ı,li de bir ır !~kıl almaması mak- ci geldi. Bu koşu pek güzel ol- Betinci koşu: Dört ve daha 
ı~ •1.!.0lınu~~~'. iütareke. ak~i fi- du. Koşuya girenlerden ati için yukarı yaştaki yerli ve Arap at 

8 ld
• umumı müdürlüğünü yapan M. Ja- Günden güne değişen Anlıaraga bir nazar Behçet ey ge 1 kar dün ekspresle memleketi olan p f .. T be • . T" ki 1 t Sokak! idi d •. ti"' 

Belçikaya avdet etmiştir. .. . ro eıor .. oyn .. e nı.? .. !'r yeye ~u~ ur. ...arı~ ~e egış gı 

..,'ı u, 11 .llıurahba 'sııeBCe?'t ıyhet~d~k iyi ümitler vardır. ve kısraklarına mahsustu. Yedi 
..._.'fliL 'tin . reı sc eı ın İ . . Ü · · · · 
. -.ı • ın··e bır kaç senelik bir kincı koşu: ç ve daha yu- hayvan ıştırak ettı. Bu yedı hay 
~'atla~t:rekesinin ihzarına ait kan yaşta ve 1929 senesi zarfın van, çıkış yerine geldiler. Bu ya 
~bitine; ~buı etmiştir. Bu ka- da 800 liradan fazla mükafat ka rıs muntazaın olmadı. Hakem 

~tı,.hiı nJs~ınne göre,Cemiyeti Ak zanmaınış halisüddem İngiliz at k~şunun tatilini emretti. Sait 
' 31 veya olma b .. tü 

ic~ '"•I ka.nunu evvel ı"~~g ~ar~ ve kısraklarına mahsu.stu. Ko~u Halim be:ı:iı;ı (Rüçhan)r, Feyzul 
''\~~'ad;b~yı: bir mütarekenin yu Maraş Mebusu ~ıtat ?eyın lah. ef~ndınıı;ı_~Yavuz)u bu işa

d~dip !ı e sıyasi bir konferansa atı kazanmıştır. Şakir beyın Ge retı gonnedıgınden koşuya de-
1~ı.~· big~eyece~lerini bildire- yik isimli atı ikinci geldi. vaın ettiler. Koşu tekrar edildi. 
·~,,:1 ~e topı:edbırkler, alınacak Üçüncü koşu: Dört ve daha Suphi paşanın Al Ceylanı birin-
~ . •ti naca konferansın h" k k · M hm • h · · ~ ... lir. ne göre hirb' . . ki yukarı yaşta ıç oşu azanma cı, e et aganın ayvam ıkın 
'' d ırınıta P · A k k . idi ıı '"l•ti mış yerlı ve rap at ve ısra - cı ge . 

," buıınt~min edecek iktisadi !arına mahsustu. Bu yarış pek Gelecek hafta üç yaşındaki 
1"1a •u1hün a z~r~uğuna binaen heyecanlı oldu. yerli ve Arap ve daha yukarı 
~ıı ı_ıa kar teınını de pek çok BiR KAZA yaştaki halisüddem İngiliz kıs-
) ~o h:ti!!~~~aı~~~::~tı~~alcs~dai~'. (Tur) un üçüncü nıbunda A- raklarının heyecanlı koşulan ya 

lay tah k da muvaffakıyet li çavuşun Geyik adlı atına bi- pılacaktır. 
a kuk edcmiyecektir nen Haymanalı İsmail düştü. Müteakıp haftada yine beş 

ZEKi MESUT · Sait Halim beyin Geyiği bi- koşu yapılacaktır. 

25 gün kadar eve! İzmir ve hava- M. ]akar Belçika Dahiliye nezare- ghi~rerbi~en -~~·~~ mbazutkülikı tnnltan ha- gkaıbı 'daruh Jla789degıfhmıfbfir;ki~9123. the kA_n-
1. · 'd T"t" 'nh' - · .. 1 ğ k b 1 k s r"lD ....... esının ı ı arını ra ru ve r erı a un ısıne gı en u un ı ısar umumı tı Musteşar ı ını a u etme mec- iki .. et . f .. "d' (F ihfJT) ş· d' H 
müdürü Behçet bey dün şehrimize buriyetinde kaldığından memleketine e~e ııulnkteı:ce~b kmk ıf,d prb~ eao- 1F 1 d fi':ankri~~ ki ı ~~ · B~lm ı enrky 

det etmiştir . . . run mem e etımız a ın a ır ya· or a m ır. ı mem artı 
av · gıtınıştır ·ı ·ı · • d · - · · J 789 f'kr' · b im k · · · 

Behçet bey inhisar idaresi için mü- M. Jakar dün istasyonda kendisile zb~ld~ı 51 .etı~k Y0•.~acagılnı N vt~ ettıagzınıe melı' a'elkıı:ııı Mueks~ık :çın benelrki~yÇe .g:t-
ba k · t" t" ) h kk d .. .. · · · · . . ı ırmı§ ı . un ıe en a ıon g • · a ya, ın e. 

yaası ~u tezı . u un er.. a . ın a goruşen bır muharrırımıze demı~tır . d .,1929 d A k aerlevha- Her halde Anka b d · k d 
tetkikat ıcra ~tmış ve mustahsıllerle k. . tesın e a n ara,, . ra u evrı ar a a 

ı · .. . . . . lı bir makalesi çıkmıttır ki bazı kı- bırakmıttır. Onun yerine Amerika 
temasta bulunmuştur. . - Turkı_~~yı yenı vazıf.~m do.18:yı· ıım]arını terceme ediyoruz. Toyn- fikirleri kaim olmuştur. uAmerikan - o sıle terkettıgımden çok muteessırım. b d' ki· fikri ni fena bi d k il 

Bu G N Memleketinizde azami kolaylık ve ee ıyo~ · 1929 Ank , " B'l"k' kr mana a ubba~m~-
.. h . .. .. t" T'" kl . 0 30 Agustos - ara ya yorum. ı a ıs uvvet, teJe us ı-

muz.a ~ret.• ~oh~muş um. ı:r erın dün sabah •aat yedide vaul olduk fade eder. Amerikanİ•m baz an F ord 
2 inci sııhlfemizde: 

1 · 1)11 bahi, !eri 
~- Spor: Atlctizim hirfn_dllklcrı 
J- :\-Iahallc aralarında ~Ordtiklerim 

3 Uncu sahifemizde: 
1- :\ıtllli fahrlkal.1rda 
2- l~tanbul cum.1 rllnleri na~ı ı 

e•lcniyor 
4 Uncli sehllemlzde: 

samımıyetını ıç unutamıyacagım. .. ..• 1 kf d E ki h 1 bT · r ki' d ba d 4 
İlk fırsatta tekrar aranızda bu- bugun. Og e vao ı de Hal. beşe ~e avk- ok oml o 1 1 ıma .ı şe ı~ e zan . a 

1 
- k d' det edıyorum. ra a e gıtme at ı beton bınalar ınşası şeklınd< 

unmagı ço arzu e ıyorum. . . 5. 1 k · b' -· il' ed Fak k'Jd ır 
Bilhassa unutamıyacağım noktaJar ıçın ~md p onke spr~~ıne -~ndedcegkım1• tedce ı er: . at ~e ş;e ı ( <: tece )ı 

d b · · · d 28 Teşrinievvel ı 926 Ankara a ço az ır mu et a - e erse etsın pıJtar arın pıoneer 
anih'diu;:ısıİlke umi tahriri nüfusun dım ve şehri yalnız kuşbakışı ile gör-, ruhudur. Amerikada da bu ruh var-

tar 1 r. um d" F k A k .. 1 b' h' d ld .... b tarihi daima hatırlayaca- um. a at n ara oy e ır şe ır- ır.,, 
0 ugu u dir ki herkes kısa bir zaman içinde' Profesör Toynbee, bundan sonra 
ğım. • olsa sık sık ziyaret etmeli. Çünkü 1923 senesinde Ankara'ya giderken 

İSVE(;-SEFİRİ GİTTİ büyÜyen ve değişen bir tehirdir. 1 kendisine refakat eden bir Amcri-
ı Hava raporu İ · d k ı · k ] sveç sefiri M. Wallcnberg dün Ankara'yı ilk defa 1923 senesın e a ının genış ve çora ova arı goı 
2-- Felek ltıfranın yaıı~ ı k 
3 __ Roman: A~k güneşi mezunen ekspresle mem]eketine mü- görmüş.tüm. Fakat benim o zaman tercrek, Ameri anın bazı mıntaka-

-------------- teveccihen gitmiştir. .,.;;rdüğüm Ankara •ilİnmiş, kavbol-1 -Deı•amı J üncıi sa/ıiji:ılı• -
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Manaya dair ~ '-' Atletizm birincilikleri 
Fransada M. Slresema lngilterede •• b k l b l dı 

Kelimelerin tarihi manaları hiikümsüz - Para faizi • - m USa a a art aş a 
dür-Kelimelerin yalnız halihazıra mahsus n 'ın vefatı Tren kazası Müsabakalara Beşiktaş-Fenerbahçe 
manaları vardır.-Yeni kelimeler eskileri Piyasada husule Cenaze merasimi Ekspres marşandiz 

büsbiitün atmazlar, manaları gelen sarsmtılar b .. , 1 k trenine çarptı kulüpleri istirak etmislerdir 
hususilik kazanır PARİS, 4. A. A. - Maliye ugu t yapı aca LONDAR! 4. A. A. -. Lon- Atletizm birincilik ,;;Usabak:Jarı- STADY~MDA ATLE1'1Z~~· 

. . . - nazırı Fransız piyasasında ya- BERLİN, 3. A .A. - M. St_rese- dra - '.Kembnç ~kspresı bu sa- na dün Kadıköyündc başlandı. Bu Dün Taksim stadyomun~ G~ 
Lısan ışaretlerınde sesle mana a- le terkolunmuş, yavuz ancak ya- p 1 ak · l h hakkınd bo mann m vefatı halk arasında buyuk bah hır marşandıze çarpmıştır. müsabakalara yaztldıO-ı vibi Galata- saray ve Sportinv atletlerı a~ra · 

d k. .. b . k d kik' . . . . . ı ac ıs a at a rsa b. h t l.t . . L.be al ' .. " • .. rasm a ı munase etı ne a ar tet vuz hrrsız ev sahıbını bastırır gıbı b . . .. ır cyecan ev '. etmıştır. 1 r Ekspresin lokomotifi devril- saray iştirak etmedi İştirak eden at- dört tane koşu yapıldı. Bu Y . ·dl 
e~erse~ fa~~ bir iş görmüş o~yız. atalar sözlerinde ye bazı mahalli şi- ~u ~~a~cıiaı: sendıkası ıle ~°:- g~e~e!erın .ek~ensi mat~~ çer~~~- mi makinist aralanmı trr. Jetlerin ekserisi Beşiktaş ve Fener- dan ikisini Galatasaray, i,kisiJ!l 
Lısan ışlerı~ın. anlaşılmasına h~mct velerdc, becerikli ve açıkgöz man~- ru~muştur. Bılhassa para faızı len ıçınde ıntıpr e.tmıştır. Burun S ş, Y be ~ bahçe klüplerine mensuptular. Sporting atletleri kazandı. 
e?en en feyı~li kaynak budur. Sozlc- lannda kullantltr. Yamanı daha zı- mıktarının ani olarak artması me;nleketlerdcn tazıyet telgra~ı arsın~dan ve yaı:a. ve re en Yapılan yarışlardan 1500 ve 10000 Netice şöyledir: ~ 
nn .sesı:ınsurıyle '!'ana unsuri arasm- ya~~ ~llıınmz, .. f<tkat manası hayli yüzünden piyasada hususle ge- yagma_ktadır. İmparator!~. ~eclisı, muztanp olan 7 kişı ha~~e}'.e metre final olduğu için birincileri ıoo metre.- ıı saniye b~. 1': 
dakı munasebet layıkıylc anlaşılma- degıımıştır. Bırıaı hakkında (ya- l l , im k. . fevkalide olarak aktettıgı bır cel- yatırılmıştır. Marşandızın hır taayyu .. n etti. 200 ve 400 metrenin "--te Semih birinci. Çivifuıı~ ,,,., 
dk 1. ta f' · ·b· k üh" d d ) d nildi"" en sarsıntı aramanı o a ıçın sede M Strese hatı t ~. • ,. ,,.... • . ı ça ısan s ıyesı gı ı pe ?' _ım man a am ır e gı zaman sade- . • . . : ~nn ın ~""? a- çok vagonları harap olmuştur. yalruz seçmeleri yapıldı. tılmasma rağmen Mehmet ,.... 
ışlerde hatadan kurtulmanın ımkinı ce fenalığı anlatılmak istcnm~ro~:".'•- bır ha':'ale sand.ıgı ıhdası tasav- s?' etm~ .v~ ~~tcvef~aı:ın' ailesıne ta . . . . . . 1500 metrede Beşiktagtan Sünuhi ci. " 
yoktur. man adam fena adamdan busbutün vur edılmektedır. zıyetlennı ıblag ctıruştır. M. Strese- yasetı lehındeki emel ve nıyetlerıru 4 d kika 23 · d b. · · Bu yarış neticesi iyidir. ffa~.Jif 

Bu mühim münasebeti bir az daha ba§kadrr. Yaman adam tiddetli, kur- Diğer taraftan maliye nazrrı ~~nn ın cenaze merasimi 1'.az~r gü- göstermiş olacağını yazmaktadır. M. a sanıye e ınncL. ha daha iyi ve kronometreler 1~ 
didiklemek için gelişi güzel üç ioiın naz, insanı hayrete düıürür v.s. a-ı akar piyasasının vaziyeti karşı- nu ya~ılacaktır:. O gu~. rayihşıta~~a Dümerğin riyasetinde toplanan na- 10000 metred.c gene ~~~ fazla olsaydı Semihin rekor 1' ;, 
alıyorum: ıavıan, rüzgar, fena. damdır. Rüzgir ile yel arasında na- d b .. tü F k h b~şvekil M. Milll~r, muteveffa ıçın zırlar meclisinde M. Briand hükilmet ~chmet 35 dakika 15 sanı.yede bınn- bile kabil olabilirdi. İkinci ,eıe; Jı' 

Bunların birincisinden bildiğimiz sd mana farklaıması haıd oldu ise sın a ~ n ransa a ar es a- bır matem nutku ırat edecektir. tarafından M, Stresemann ın vefatı cı. .. Ali biraz sinirli id. Bundall ~ 0ııl . 
av hayvanını, ikincisinden hareket fena ile yaman arasında da öyle bir i m~~ pı~asaya çıkarılmasına GAZETELER NE DiYORLAR dolayısile Alman hükllmetine çekil· Bu musabakalarda. ~o?omctre tu- ha mühm müsabakalara gjrıllit ~ S ~ 
h?lindeki havayı, üçüncüsünd~n eyi: fark!aş~ .. h~sulc gelmittir. . mutemayıl olmuştur. PARİS, 4. A ... ~·-:;- Gazeteler, M.,miş. olan telgrafı okumuş ve ~arici ı tanların bu husus~ki i!'ttsasına pek bu koşucudan böyle tnaJldlZ h•rt .o 
nın zıddını anlayoruz. Bu kelımelcrı Bu: kotuyü. de fena ve yaman ılc BÜTÇEDE TASARRÜF Stresema~ m ~!umu.ne uzun maka- "'"ztyet hakkında :z3hat vermıştir. 1 vukufu.muz 0!~d.ıgı cıhetlc bu de- ter beklememek hakkınıtzdtr· Jıl' k~ 
işidir işitmez bir saniye bile durup beraber kullanıyoruz; fakat onun PARİS A • . .. lele~ .~sıs etmışlerd~r: Le !~urnal AMERIKADA TEESSÜR recelerı. ka:ydı ~tiyatla kabul etmek 400 metre.- Mihalakopulof Sıti'·. ı 1n 
cliisünmeye lüzum görmeden milna-1 da manasında diğer 'iki sıfattan ay- . d ' 4· ba .A. - ~~ıye ene~- bu olumun Almanya ıçın tamırı gay-ı VASHİNGTON, 3. A. A. - Ha- mecbunyetındeyız. niye üç beşte birinci, gene SpO 
tarım anlayıveriyoruz. Hem de yal-ın bir fark buluyoruz. Kötü kadm f ~en~~-•.maz :: muha~rırı l93-0 bu- ri kabil bir zıya olduğunu ve Almz.- ~iciy• n•.zm M. Stimson Alman hü- Seçmelerden 100 metrede en iyi ten bir genç ikinci. 0;;ıı 
nız tahsil görmüş, olanlanmız değil, denildiği zaman onun yalnız na- ı ç;:'~ a~a~ı.n 315 .. milyo.n E:an.k nyanın b~nu!' neticelerini hissetmek- kfıme.tiıı~ \>ir telgraf :;ekerek M. Stre dereceyi Fenerbahçeden Muhtar Be- 1500 metre.- Pctropulyadil.;;;f 
hiç okumak yazmak bilmeyenlerimiz mus ve ahlak fenalığı kastedilir. °rd arın a .. 1~ ta~a~ruf temın ~dilmış tc . gecı~ıyeceğini . yazmaktadu. sel':ı.ın:ı :n vakitsiz ·ıefati haberinin i di 24 saniye üç beşte yaptL dakika 33 saniye üç beşte bil>' 
d.e ayniyle öyle. l~lızla~ın söylenm~- Filan ~adın kötü olmuı. misalinde . 0 uğunu soy cmıştır. Pct~t Parısıen. gaze~e~ı, so~ seneler- ".mer~kada büyük bir t:essür '.'e .te~- 400 metrede en iyi dcr~e~ de gc- Sportingli bir atlet ikinci. ..hl' 

sıyle berabe~, _asla . ."akıt. ge~ı~cksı- ~· aynı mana • f~rkı va~dır. ~ama- MADEN KÖMÜRÜ SENA YU deki A~an ~ıyasetının _bır Strese- süfl, \tarşılanmış oldugunu .. b~dirnı!ş ne Fenerden Sait 57 sanı.ye ile .~t~c Bu lan, elinde mevcut CJY $ 
ım anlar. Dutun turklerın dımagında fi bu sıfatın hala fena ılc aynı ma- MESELESi mann sıyasetı olmuş oldugunu, fakat ve bu zıyam Almanyayı buyuk bır etti. Müsabakalara bu pazar ve onu- . yarış) kmak ti!• (). 

b k · · ·· k 1 d • CENEVRE k tli ··k k h · 11· ··t d J d · b · · yı unsur arı so sure ' ~a ;ayan .. ı ~lı~.elerı~ tur çe odu- na a olarak,. kıı!lanıldıgı çoktur. .. .. .. , ~· A. !'· - Maden u-:e ve yu se Ş~ sıye n m':' e- e.v et a amından '.'~ cıhanı eynel- müzdeki Cuma devam eclileccktır. ın kazanması mümkündü. / 
gunda kimsenın şuphesı olamaz. Farklaşma kat ileşınceyc kadar bir komuru sanayıı mlitehassıslarının ban~ ;ıt~. ta.~ır ~e mışvarmm daıma milel sulh davası ıçın çalışan yorul- FUTBOL l00+ 200 + 4oo+ 800 bayra~ 'I 

ş:mdi bnnların etimologi sini, ya- az dahazaman geçecektir; ihtimal müşavercleri bitmiştir. Cemiyeti ak- taklidi muşkül bır şey olarak kala- mak bilmez bir uzvundan mahrum ~ 1 1 -ra futbolcuları Kuin-E- B G S ın Semih M. /.~~ 
ni nereden ve ne suretle lisanımıza yalnız fuhp süluk ctmit manasile

1

1 vam iktisat encümeni reisi M. Tren- cağını yazmaktadir. M. Klemanso, le ettiğini ilave etmiştir. M. Stresemann . "'' a as
4 

y ' lık 1 u .yarış~ ·. ;d .. 'kkep w:J 
girdini a.ray~lım. . lisanda kalacaktır. delenbo~rg müstahsil .me_~~k_etlerle toıır~al muhabu:ıne b~ ~iyast re.cfi!ün rn. vefatı büt.~n ~ahafild~ derin tees- lizanı:~ıe yapacakları ma~a :a~t: maoı ~a~~~a ~;~ne ~ur~tt• 1ıJ?'" 

Bırincısının menşeı türkçedir. * * * 1 mustehlik memleketlcrı bmbmne ya olumune çok muteessıfım, derruştir. sur ve teessuflcrı mucıp olmuştur. mak uzre Rumlarla bır ç S . .kin . ~d ç 
K•şğariain Divanında bu kelimeye Bu tetkikten çıkarılacak neticeler klaştıran neticelerden fevkalacle mem .. _Te~ps gazetesi, M. Stre~emann rn Ayandan M. Borah bu vefatın yalnız yapmışlardır. portıng ı cı 0 

u. 
hvı)nn suretinde tesadüf ediyoruz. şunlardır: nun olduğunu söylemiştir. olumuyle ı\Iın•nl'.anın Bısmarktan cihan ve beşeriyetin müşterek dava- Rusgada Amerika da 
'ı"avı,~ak filind~n y~p~mış, tavsifi ı) Kelimelerin menşei ve tarihte- ALMANY ADA SiGORTA sonra en buyuk_ sıyaset adamım ka- "1?'anya için ~eğil: sulha teşne _oıan 
bır ısım d··mektır. Biıgu.'.' artık. kul-ı ki manaları hükümsüz ve kıymetsiz- KANUNU ybetmekte oldugunu l'.~zma~adır.. sı ıçın de bul'.uk bır zıya oldugunu Fransız tayyarecileri 1· ngı·liz Başvekilille 
JanmaJığımıx bu filin manası (hl§ ve dir. Muht~lıf fırkaların murevvıcı efkarı beyan •tmıştır. 
hartket halinde olmak) idi. Anlaşılı- 2) Keliınclerin ancak hali hazıra BERLİ~, 3. A. A ... - R~yhiştag, olan bır ~;>~ [:~z_eteler, M .. St~es7- SUDANDA ÇEKiRGE iSTiLA.Si aranıyor k (~k 
yor ki bu isim tavşana lisanın gramer mahsus manaları vardır. 155 muhalıf ve 40 mustcnkif reye mann m olumunun gayet cıddı bır KAHİRE, 4. A. A. _ Sudandan . MO~K?_\'A, 3 A. A. - Tas. a- arŞI 8 8 8 
inkişafı kan Iahikasiyle partisipler 1 Bu hususta Vendryes şöyle diyor: karşı 238 rey .ile .. işsi.zliğe karşı si~or- vaziyet ihdas etı;ıekte olduğunu .v~ müthiş bi_r çekirge istilası tehlikesi ııınsı bıl~ıyor: Fransı~ tayyar"".il~- _,, ~ ~~ I; 
teşkil edebilmek safhasına girdikten Etimologi (kelimelerin menşei- t~ kanununu ~ç~ncu kıraatmı mutea '."-~anyanrn mutcveffanın h'.'1efını !ıal~'". verıliyo~. ~sır hududu boyun n Costes ile ~cllonte Y! buJ.n;ıak. ıç.ın VASHİNGTO~, 3. A. J. ·, 1 
s~nra verilmiştir. yerilirken de daimi ni ve tarihini mütaliia eden ilim) kip kabul etmıştır. ıntihap ederken sulh veya tehlıke <ı- ca ihtıyat tedbırlerı •lıruruştır. hpılan tahamra~ ~e~~~f e~~§t:ı:· Hoover ile M. ~~n M. 14• 1 
hı• ve hareket halinde olmasına e- lilgatin mahiyeti hakkında yanlış bir , -- koutsk tan bildirildıgıne ço~e bır nald a hoşamediyı mutaz~ıl, 
hemmiyet verilerek bu hassasiyle tas- fikir verir; bu ilim yalnız bir Jil- M h l l 

1 
d. •• d •• k' • tayyare, ~ransız tayya~eteı:ın;ı uç- tane telgraflar çckınitlcrdir·.'f Si, 

vir edilme le iştenilmiştir. Daha eski gatin nasıl teşekkül ettiğine ehem-1 a a e ara arın a g 0 r U e f I m 1 muş ~ldugu mıntak'.'1~r uzeı;n e uç- lar çekildikten biraz so~ra "vs'l . 
ismini bilmiyoruz. İhtimal, İlk mede- miyet verir. Kelimeler tarihteki ma- • • mak .uz~e İrkoutsk ıstikametıne doğ- son Nevyorka müteveccih~n 1'1· f ll(ı 
niyetlc~de görül?üğü gibi, ~~ nalarile kullanılmaz. Zihin kelime- ru gıtmıştır. gtondan müfarakat etmi§tır· #1 ~i 
mcm;1llıyetıne ugramış, hususı tiibıri- \erin geçirdiği mana tekamülünü, ş h d b b • .A.. 1 d • ' RİTEHLIKELI SiYASET Donald ın yarın Nevyorka ııııı , b 
yle tabu olmuş, böylece unudulmı§ bilmiş olsa bile, unutur. Kelimelerin e za 0 aşı ır a em ır 1:'~ ~· 3

· A. f':·. - Temps gııze- tı bekleniyor. ' ct·& 
. gitmiştir. Şüphesiz bir zamanlar ta- daima aktüel, yani kullanıldıkları za- ~ • tesının bır muh~bınne. beyanatt;a bu- M. Hoover aon yağmurlaf~ / ~tıı 
. vııkan söziylc beraber zihinde hiııve- mana münhasır bir kıymetleri var- lu~an Sovyetlerın Parıs sefare~ baş- zulmuf olması muhtemet ~n~ . ~ 
banket mefhumu hayvanın heyaliyle d musteşarı M. Besedovsky, Bır kaç kendisinin Virzinyideki av k _,,,j ~ lf 
beraber .uya~akta !>"r~e.vam olmuş- ıi~bil, tarihi eserleri okuyup an- Ha ika gü lmeg'"' i ni~in, kimlere gülünecenini zamandanb_eri ~oskovaya Çin tara= hına _gi~cn dağ yollannm tefUF ·~,, 
tur. Kelıme hır temsil gıbı anlaşılıru§- lamak için eski manalarmt bilme- J Y U, fmdan tezi~ .edılecek .d;recedc ~usl'. retmıştir. • 
tır. Fakat bu hal rok sürmemiş on- • !üz ~... f kat b. lı: liın ·ı •• v t b h •t /d ayı zafa duşuren hancı ve dahili bır RESMi KABUL f.. ı\ ' ge um varuu, a ır e eyı og .. e en •• mu l o u . . hlik 1 . . bildir kt '-':.,, ,dan wnra eski tasviri ve temsili sı- terkolunmuı , her hangi bir tarihi • ' a. sıyas;tın ~~ ~ ·~·mı me e NEVYORK, 4. A. A. - ';j,ı-j 
fat hakıkı btr isim olmuş. artık his manasile kullanmak mümkün de-\ d. . • 

1 

oldugun~ ıoylemıştır: • Donald m karaya çıkması ra.f''I, 
ve hamlı.et mefhumu ortaya girerek ğildir. Onu yalnız 0 tarihi manasi- ısi içın küçük görerek. beğen- Mıuna~yh, zevcesı ve ~~luqu kur ça Amcri~da mumailcyhin ~ıf· ~ 
zıhnı teşvı~ etmez olmuştur. le bilen filologlar anhyabilir. / memiş. O tarihte Edirnede va- tarmas•.~~ın Fr_~sız polisıne müra- ne gösterılcn a1ıika a~~~.ııı 1 

Rüzgiınn menşei farisidir. Aynen Lugati açıp içindeki kelimeleri bi- lilik eden o~lu Şehzade Meh-

1 

caa~ ;ttıg~ ve ~yle yapmamı§ ve ııev rcngaria karantina r•.rınc sa~ t 
manası gunyapan dır. Fariside bu ke- rer birer tetkik ettiğimiz zaman bir medin adını vermiş. Şehzade cesı ile oglu bır gece daha sefaret- tısmda varacak ve ilri saat "° ~I 
limeni" manası (zaman) dır. Bir- çoğunun bizim için tamamile kıy- Mehmet babasının hayatında , hane?~ ~alm~ş 01"..alardı onların d~ giliz. ba1veJ.;ili_r~men beyaDleıl' 
kaç asır Pvelki edebiyatımızda bu kc- metsiz lafızlar olduklarını ve ancak kendısını~ !'gradıgı ~~ maruz kala medi meras~ ~ukadde~ 1 

lime fariside olduğu gibi zaman ma- yanlaFindaki tarif ve izahatları oku- ' ölmüştür. Mezarı, caminin ya- cakPIEanKtnıNıla3veAeyAlemıştır.O .. d . mak üzre belediyenın. vap~''' ~ 
nasıyle kullanılmaktadır. Daha son- yarak manaları hakkında bir fikir e- ' nmdadır. Bunları caminin İkin- . • · · · . . n gun ~n nerek karaya çıkacaktir. M. '" .-ı:, 
ra bunun yel yerine kullanılmasına dindiğimizi görürüz. o kelimeler ta- ' ci müezzini Kamil efendi anla- berı 86 numaralı Ç~n ıstasy?nu ı~e nald burada pek az ka)acalcV-"" 
başlandığı görülmektedir. Halbuki [ rihi birer devirde o manalarla kulla- tıyor: ?ransbaykalda kiin ~atsıvskaıa resmi kabul yaptıktan .sonra /. 
yel isminden eve! rüzgara esin ismi-ı rulmı•, veya kullanılmamı•, bizim i- 1 ıstasyonu arasında topçu duelloıu ba- gtona hareket edecektir. 

• • - Dışardan iyice görünmez. şta~ .. tır ..• ~ 
verilirdi. Gerek eıin, gerek yel hare- çin şimdiki halde hiç bir ehemmi- Ş h d · h b" . --•VATIKAN VE RUSYA ı•UllUUUlllU.......,.. 
ket ifade ederler: eıin in esmekten,'yeti yoktur; çünkü dimağlarda ya- ~ za e~ın mezarı, ta t. ıçı- '/il. kt ı •ı ,'I' 
yel in de. şimdi terkedilmiş bulunan amı an o sözleri kullanama ız. _ . . ! mınde hır kaç başamaklı hır tü- ROMA, 3· A :A.-: Ob.servatore lr.ıe ep l eı 
yelmek ( kuşmak tan yapılmış ol- 1 ş L ! tin nl d - k ry 1 . ~araguz burada şcm asın yakcı 'mseg"' .. . dedir B b h Uru oyunu bur.ı da Orl.l)J '''" Romano gazetesı, Vatikan ile Rusya .ı 

• . . . İ . . . . . uga a a ıgımız e ıme erıne 1 ın uzenn . a ası ma . arasında bir itilaf akdi znnnında mü- Jı ar 
d~ıgu .aşık_drdır. htıma_ı bu ıki ~sun- gelince, bunlar'.'.' da me.nşeini asta •. Ş~hzadeb~şı.bir mahalle d~ 1 ~us_öyle yap~ş. Şehzade sa- bır .kısın!. gec~yi Beyoğlunda zakerata girişildiğine dair olan şayi- miJsabB P 

~~n ~-r bı~ı ayr~ b.ır turk 0~·r~ 1 araştırmayız. Lugat!a~ ~ıle, çok de- gıl hır muhittır. Memleketın glıgında Padışah olmağa tahta geçırmegı tercıh ederler. Böyle- ayı tekzip ediyor. 8 22 in 1 b ft• tJlf. 
~einç~~~~~Ya~:::;da t~~:~ü~ar:d~:e~:~ı fa, f~u~n ::.nşebı·7' g~:term~ktd~n edebiyatına, şahne hayatına, 1 çıkmağa pek meraklı imiş. Bu leri için "Şehzade" vakit geçiri- ROMANYA NAİBİ 1 d u CllF uk t 21c1 1• b•'~ 

1 

ve ı o og ar ı ı me en acız ır. h ·ı . h k . f b.l b b d.. r ·ı ·ı· b. d -·ıd· N ' HÜ ÜME İ • ı. a a ne ·" 
ihümal_ b.u s7b~ptendir. - Şündi dü- Bizim için o menşein bir faidesi ve ~zı ve mıza ına arışmış ~ce za ın~ .. ~.en a ası unya~a ır, eg enı ır ır yer .. eg~. .':· .. e K T . . • alt cevaplan bu glla 11 .. t ı..-
şunebılmz kı yel varken, edıpler ta- ya zararı yoktur. Bir kelime zihni- kımselere adeta mektep vazıfe- kendı yuzunden kavuşamadıgı varsa, hep orada, koprunun ote Btl'KREŞ, 4. A.A. - Naıbi hüku- lı. d tb eti",..' 
rafmd~~ ı~ma.n manasında kullanı~- mizde derhal bir mefhum uyandm- sini görmüş bir miıhit. .. Hal- 1 tahtın mermerden bir nümu yakasındadır. Gece saat sekiz- met Duzdu~nan ın gerek .umumi ve 

11 
u ına aamıza g 

an famı ruzgar ın aynı . mefhuma ı- yor mu, 0 bizim için hakiki bir lisan ka inmiş ve yahut bizzat bu ta- ' nesini yaptırıp mezarının anı- den itibaren Fatih _ Harbiye gerek mevzu sıhhi vaziyetinde tcvakl l&zımdır. 
sımverılm:sınc sebep nedır? Bu sebep işaretidir; bu da bizim için kafidir. b k d d • b .... 1 Y f · · " kuf vardır. •••••• ............ ~") 
bizce meçhuldur. Ancak zaman ve AHMET CEVAT ~. a ara~ın a ?gmuş. uyu- na koydurmuş, derler. se ennı yap'.ffi tramvaylar kar- ::>~~ 
hava ?'efhuı:nta~ı?m camaatlar zihni- .•. muş, garıp hususıyetlenle şöh-: Yine Kamil efendinin anlat- şı" yolcu~an~e doludur •.. Fakat mino ki.rallığını~ ~i~dilik e~ İş~e Şehza?ebaşının ~ 
:yefürınde_bı~ıbırıne pek yakın old~- Yogos/avyada ret almış pek çok adamlar, mu- tığına göre şu caddeye nazır bunlar, .hıç hır zaman goze çar- kuvvetlı namzedi hızım gazetecı teşkil edenlen ••• Bun~~ 
gu şuphesız:.ır ( ~~~nsızca temı:;ı:ı 1~ tlaka bir kere bu muhite düş- 1 türbede kanuninin veziriazaıru pacak hır yekun teşkil etmezler. arkadaşlardan Avni bey olduğu- cinde bir smıf da vardıt 10 piı" ıl 
~:~z:~~:;ir.u~unulurse bu ya ı Şakiler 9 talebeyi öldürdüler müş, biri.birlerile burada tan~ş- 1 

Makbul İbrahim ~aşa yatarmış: ~ksenyet yine Şehzade'cilerde- nu söylüyorl~. Biz yine kır~at- 1ar sadece, ti~.a~~. saııtl />~.~ 
Şimdi rligar (hatla rüzger) denin- BELGRAT, 3. A. A. _ Deveran m~ş ve ~ıhayet buradan yetış- Meşhur dokuz tuglu vezir bu i- dır. . . . haneye gelelin;ı. Devamlı zıya- ~eydanda gorunurler. 9t<rı 

:c ne ilk gıinyapan hayali, ne de son- eden bir şayiaya göre bir takım ar- mışlerdır. Şehzade başında ta- : miş. Türbenin dokuz köşeli ol- Kıraathaneler ıçınde en bellı retçilerinden bıri anlattı: tıyatrolar, ah bu t';11~ tıi' 
r~ki. zaman m~nası zihi.nd~ . uyana~- nav;ıt ~kileri Dram.ada imtihan ol- baka ve sınıf farkı gözetilmez .. ması da dokuz tuğlu olmasına başlısı ve ~n. enteresanı Halk - Bazen laf o kadar uzar ki, Onlardan ne çektiklerıfll ıl' 
lır. Vasıtası~, an geçmeksızın, eski- maga g~den 12 koleı talebesine taar- Zat"n bu farkı gözeten adamla-! alamet sayılırmış. kırathanesıdır. Burası, bir ne- mubahase bitmeden tan yeri a- gidip civar mahalleler )ı /. 
den yel demlen şey anlaşılır. - Yel ruz etmişler bunlardan dokuzunu öl · b d ""ld' B 1 'kul .. t.. B t D rül. f 0

' • • d alı. 
e gelince, bu da lisandan kalkmamış- dürmüşler ~e diğer üçüncü vahi~ 1"1;11 ye~. ur:ı~ı egı , ır. urad:1

1 
.. Şadırvanın karşı~ında şu gö- :.. u? ur.. aş a a . ~ garı:. ~aathanenın kapanma an sorm . si~~J 

tır. _Anadolunun bazı yerlerinde yelin surette yaralamışlardır. kimse otekını. Y?~ırgaın?z· Tı- runen harap kubbelı yerde, Des- udemslerı s~~~· tarı~çıler, saat~. gelır: Fakat dah~. ne ~ev- G~ç vakitlere kadat 01l?'( 
hala kullanılmakta olduğu - mu- YENi TEŞKiLAT yatronun, musıkının, basıt, ruh- tari Mustafa paşanın mezarı i- daha so~ra Darulfunun asıstan- zu tukenınış ne de soz soyle- ve tiyatroların kapdat1 ·pl~ 
hakkaktır. Fakat rüzğarı çoktan .ka- B~LGRAT, 3. A. A. - Yeni idari lara hitap eden kismi buradadır. miş. Bu zat Kanuninin seneler- lan, Paı:ıs'te tahsil gören genç- mekten kimse usanmıştır. Bah- müşteri davet eden faııf~ııı 
bul etmış olan yerlerde.ve hususıyle tak~ımata nazaran ~rallık . ~ahilinde Kavuklu Haındilel', Ahdürre- ce kavukçu başrlık hizmetinde ler ve dığer muhtelif meslekler sin bundan sonrası artık yolda rültüsünden acaba göı!efl 'i' 1 
!!~~,~~~a ~:ı•ı:,,~:~ata~aaz ~ ~~~;) '::~~:~J:~~~e 9 vılayet (Ba z~~lar, Manakyanlıır: Naşitler, bulunmuş imiş.". . . erba~ı, kıraath":11e!1in .. bir ~n devam eder. 9uru~. ı;~p, Edir- ~olsun uyku girer mı? .. ~..I 
ayaklarda peyda olan bir nevi'ıızıya YUGOSLAVYA KRALLICI dıger taraftat> Muhsınlf'r. bora- Şehzade Camısının hemen s~ktınn~yen daımı muştenle- nekapıya dogru yurunur. Artık koşe başı pazarlıkları. eJI'/ 
yel de_nm~ktedir. B~n~an .. batka .. ~ . ~ELGRAT, 4. A. A. _Kral tim- ~n Tevfi~l.er. J(lti~·.Şalihlerilk yanında aralarını dar bir sokak n_ı:ıdendır. Akşamlan! .körürsü- munakasa, nerede biterse ce- ~pek iğrenç s_ahJI etW 
ra_yel ısmın~~· .. (yel ufürdu ıe_t ıotur- dıki Sırp - Hırvat - Sloven krallığı- şohretlennı P...ı mtıhıt<? borçlu- ayıran ikinci bi.r cami var. Bu nuz. Guruplar yerlennı almış- maat orada durur. Yoksa yor- Bu cıvarda oturan bir g 
du) atalar so.unde de bu kelıme kal- nı? adını '.'Yugoslavya krallığı" fC· durlar. küçük cami Damat İbrahim pa- lardır. Bu meyanda İstanbulu- gunluk fil!n ayrılmak ve ya ge- lattı: ıf111<J 
mıı:~niyatçılar umumiyetle kabul ~~· tahvıl eden kanunu imzalamt§- Karagöz, ilk ten? 'asını hurada şanındır. Hani, şu meşhur Lale ~u~ _çok .zarif ve cid~en şe- ri.ye dö~;k için bir sebep teş- - Gece saat 1~ old~rıi ".İ 
ediyorlar ki bir lisanda bir ~·~"!"un yaktı Orta oyı.ın•ı ılk de~a. b~n. ·, devri kahramanı İbrahim paşa- vım.lı tıplennden Nazmı Acar kil etmez. . kadar yan;~. ~~n salı: ır?; 
iki ismi peyda olmuş olsa ı~~ı gc- Mısırda da ortaya çıktı Heı !kısmı de ' nm. .• Caminin çok sanatkara- beyı,. bu.~ruplarm ortasında, İzahat vermekte devam edı- caddeye dokülurler. ~ef1'''~ 
le_n ve b_ir~?cire. galebe çalan ısım o- f f . . . bugüne kadar y af atan, yine bu· ' ne kabartmalarla, türlü çiçek n~rgılesını. ~ekerken görürsü- yorlar, diyorlarki: nin yanında bir veya bır i~tel".i 
nu buıbu~~n ı~tıymaldc~. eh~!' ı:;- Ae d ırkası reısının beyanatı rasıdır. Halka gtilmeğl. niçin, 1 resimlerile süslü kapısına bak- nuz. Çenesını çerçeveli yen bir - Pariste ruhiyat tahsil et- sma bulunur. Rasgeld:iJ1' ' ' 
maz ;b e~kı ~~ı d".ıak~nd~~· ır. J0!1İRE, 3. A. A. -:- Vcfd faka- kimlere, nasıl gUlilneceğinl ö- ' makla doyulrnıyor. Caminin ya- kaç aylık taze sakalı, onu hiç miş bir doktorumuz vardır: Bu dirsek vurarak geçerler ti ~1 
~ .. ~~r~:ıa...u~~~imle~ş ve at~larsöz· fsı rkeısı ve ~sbak. ~§vfkc~I Nuh

1 
as paşa ğreten bu mühit <lldu. Şeh~a;Se- 1 nında yine İbrahim paşaya ait olmazsa on sene gençleştirmiş- zatın kanaatına göre kıraatha- kadınların mekruh tic3~: c>ıl"J 

. . .... ır anın mureccıeı c .... rı o an gaze- . . t · N · A h b h · • • 'f"' f'., 
!eri. eskimiş kelimelerin bannabıldigı te muharririne beyanatta bulunarak başı hususıyet!enııdc.ıı bit çok· ı medrese var. Bur.ada şimdi ta- ır. azını car, er a. se ka- neye to~lananlann ~kserısı .ı:u- y~de revaç~a oldugu ·ııe \C f 
şahıtl.~rd'.r. . . . sabık idarenin sukutundan mütchas- !arını kaybetmış <>labıllr [!ebe efendiler ·oturuyor. ~şır ~e. mutl~ka her .bahışte ka- 1 han maluldur. ve iddıasıruı .g~re nın _vezııecılerden Fatı.111' ~~ •. 

Üçu.ncu mısalımu: olan, fe~ n.ın sh memnuniyetini izhar etmittir. Yalnız orası 1 staııbul ıarafm-1 Damat .İbrahim paşanın me- rıkaturıze e.dılecek hır nokta bu-1 bunları tedavı eden kendısıdr. kısmıdır. Karanlık sol<: tl~l, \ ~. 
me~ş~ı ~rapçadır. _Manası faniliktır. İngiliz fevkalade komiseri ile yap- da geceleri uyanık duran bin-lzarı üzerindeki manzum vefat lur. Öyle ki en ciddi mevzular Bilhassa Nazmi Acar B. üzerin- rinda ise, manzara dalt1~f 9~1 111\at 
Sekızıncı asır edebıyatında bu ke- t • .. lik ti d b h d N h ·k · · 1 · · • . . b d b. · · · · · • • · · • K d l r8 ~ ""/' 

1~' . . d k 
11 

tmı ( t ıgı mu a ar an a se en u as cı şemtımız o mak nıevkıını tarıhı şudur' ura a ır nevı varyete çeşnısı dekı tedavısınde muvaffak ol- dıncıdir.' a ın a ç9 •o 
lıme aynı mana a u anı ştır 1 paşa bu mülakatların gayet açık bir • • h f d. ' . · · G l d " · · · d'kl yefl (e, "' Şöyle reva görüldü ki oğluna bir li 

1 
. • b. hala mu a aza e ıyor 

1 

Etti İbrahim pa,a çün vefat Rahmet venr. urup aza arı arasın ata- dugu kanaatını taşır. Doktorun kol, bacak çım ı e ••• o r• ı.ı:'' 
1 sana ve samımı ır surette cereyan * " * •t · uh bbill ibat s d - ·h t tk'kl · b f d F • A • ·· kk sıl<P' ı · "'1 mürşit bula kim his fenau olmaya t ·• ld - t gilt ·ı . bir ım !. una ra • raıazam ol- rı e ı en aş sa ta ır. a- nazarınd:ı Nazmı car şarkka- !ara mor mure ep .• rl"e 1 ~ ~' K . 1 e mı~ o ugunu, n ere ı e yenı . • mas ıdi sabıka, Nice hayrat eyledi ol k k b · . . ... . • . ' . .. .. .. bw·'-"' (' ."'t ~. Kap~sname, y-3). Y'?-e .bu asrm
1 
dostluk ve itilaf devrinin baglaması- Şehzadebaşı.. . ona bu ısım, 1 ı.o~nibat . • • . . . . . . at, ço geçmez ahıs bırden hı- n bir tıp ımış te o modernıze et- ler çok şukür Cu~ . ııa"· 'ı. 

edebıyatmd~. hatta afnı kitapta bu l na müsaade verecek mahiyette oldu- sıra çayhanelerin bittiği \'erde Ve son iki mısra geliyor· re felsefeye ve bazen de masala miş mesela kendisini bara gö- nunlarının kuvvetlı bır 1ıcı1 • ıı ~ 
dkelım1 e df~ru-fenak.d~u anD haınanasm~ ğunu ~y!emiş, netice olarak Mısır- zarif kubbesi fiİneşe karşr işi!-: Mevtine ARll dedim tarih anın • fıkraya dökülür. Kahvenin üst t~üş. Fakat Acar Bey bu id- le tamamen ortadan l<~.80~':..> ~L 

a a mı ıgı va ı ır. a sonra ı- ı ııtarı sukı'.\na devet ve teşvik t . , ' R h İb la t k f l 1 1 • 1 ile " IJ3~ 'it 
yinin zıddı olarak kullanılmış, ve tir. e mıt- dıyan meşhur caminin y~ni~~n- u ıın rahim~ 0 ı t! . a~ pro esyon~ oyunc~ arın d~ayı kol~Y_~ık~~ çürütüyor: "Be . Şimd~ namusu a l:tlıt ııı·~ ~ l( 
lisanda öylece kalmıştır. J.akat a- ı ---• eııe •, __ dır: Şehzade Meh111et camısı . Şehzadebaşr diyınce hatıra ılk yendır. Bunlar arasında hır ta- nı bara goturdu ama orada dans hıç çekirımeden ya V ~ 
caba o zamana kadar Türkçede "iyi.. KUDÜSTE TAHKiKAT Camiyi kanuni oğlu Mehmet ' gelen şey, çayhaneleridir. Bu kım kırallar vardır: Tavla kıra- edeceaime bağıra bağıra alatur- gezip dolaşabiliyorl~[' g.C~~ 
mef~u.mu ile karşılaştırılacak söz yok' KU.DÜS, 2 - Ala_kadarların .tika- namn~~ t022 t~rihind" vaptır_lçayhaneler, başlı başına bira- lı, Poker kıralı, Aznif Kıralı .•. ka şarlcı söyledim!' diyor. Kah- nın ufak bir himrne~ı e aP"'ı 
mu ıdı? ıyetlerını beyan etmcge daha zıyade · .· i l d. B•·t·· "l ·ı · (·1·h· ) T 1 k il· b · · - • · d l f h · etı Y '(' 

Y 1 k
.. .. k' b 1 b'l 1 . . . F·ı· . ı ınıştn Mıınarı Koca Sınandır. , em ır. u un gece eg entı erı- ı a ır . . . av a ıra ıgı u-

1 
venın bellı başlı hır şıması a- enen u uş tıcar d ı:ıı J 

_Vardı: at u, yavuz, otu veıva ıt u a ı me erı ıçın, son ı ısım . . .. 1 • l k · b ·· · · "F" b d b. • ·· ·· 1 a ır 
b zı lehçelerde yaman kelimeleri hadiseleri hakkında tahkikat yapa- 1 Bır rwa vet" gor<' Kanunt bu ca nm ?r.°!iram arı e sen ya ura- gun ıçın : ey namın a ır l ha vardır: Hamamı zade •• · \ duşkun kadın arın ') 
ş;mdi fena dediğimiz mefhumun ~-!cak b~yetin Kudüs~ mu_vasalatı on lmiye. pv,·e~a k_~ndi i~mini ver.lda .ç~zılır. Randevular burada zatın uhdesınd.edır. P~ker kı- Nazmi Acar'la ikisi kiraathane- , sine bakılamaz mı? J.Bp.1 
... 4 t1Ac; idi Buvün vatlu tamamı- ! beş gun kadar gecıkecektır. j mek ıstemı§. ~ akat ~onra ken- ~venlir. Şehzadebaşı halkından ralı (K.) beydır. Aznıf ve do- 1 nin canlı neşesidirler." M. SAL 
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MILLlYET CU\IARTESI 5 TE 'RlNIEVEL 1929 -
ensucat sanayii çok 
terakki etmistir l MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ] 

• ' ı·fterdar -ıı-ıt-~ı-ı-st-t<-·a_t_· -fa-hrj kasıııda Emanette 

ııası l çalış ılı yor? Taksim meydanı 
ihracatımız 

artıyor 
birka - . . fta t b .L. f;!.i111i ve Taksim ç sene zarfında mil- Hakikaten hır tara n • rı .... ga- Y ır Geçen senenin aiti ayına 
~ larnnız büyük bit· ta- "''rken diğer taraftan yeni.gelen ma hattında inşaat nispetle mUhlm 

Milteferrlk H. 

Ormanlarımız 
Yabani ağaçların 
hepsi aşılanacak 

t tekam"I h I kinalar kuruluyor. Bu malrinalar ku-
. u e maz ar 0 - maşın cinsine göre sekiz saatte 8 me Taksim meydanının tevsii işi fazlalık vardır Devlet ormanlarında bulunan ya-

"ııiıı . treden 25 metreye kadar işleyecek h li .1 1 . . bani a"adann a•tlanmaar L-klan-
Cd ld' - · ay ı er emıştır. .. • • "" 

ıtıHı- 1 ıgıne nazaran bir kabiliyette imiş. 1 İZMİR, 3 (A.A) _ Ticaret oda- d.aki kanun Dahiliye vekletinden vi-
ııı,, 1 fabrikalar derhal VARGEL NEDiR .. ? Tramvay şirketi burada a tı sının tanzim eylediği bir istatiıtiğe !ayetlere göndcrilmittir. Bu aknu-
~~ kuUanılmağa başlan- Bu dairenin yanında "Vargel" ip- betonlu büyük bir kavis vücude nazaran İzmir limamnm bu senenin na !l'öre blr ormanda yüzde (50) nia-

ırde de bütün ihtiya- tik .ö~e kı~mı uzunuyor_. ZeMyr ~e· getirmiştir. ilk altı ayı zarfında ecnebi memle- betınde a§ıya müsait yabani ağaç bu-
tt 1 teınin ed b.l ek bir ~erın bır mucıze ı: Oç yuz seksen ıp· Şirket Taksimden Şişliye ka- ketlerine olan ihracatı 28 milyon 741 lunursa aşı için müracaat eden şah-
!tıfir B 'lh e 1 ec lik bır dakikada kendi kendine örü- dar olan hattı da betonlu yap- bin 983 lira kıymetinde 68 milyon ııa müsaade edilir. 

,, dura ·s 1 ~~sa ınensu1cat lüyor. mağa başlayacaktır. 350 bin 555 kilodur. Ya~ni zeytin, harnup, badem, el- !. 
·~ııuk b' anayıı son sene er- Fabrikanın demirhanesi marangoz- • 5 Bu senenin ilk altı ayında geçen ma, !at, övez, lutılcrk, alıç, gü-
fıı v tr tarakkiye mazhar hanesi her şeyi içinde. itfaiye mütehasaıaı hala senenin ilk altı ayma nazaran 7 mil· ven, kestane, menengiç, idris, incir 
ıııı ~&eni !emiştir. En son kazan dairesine girdik. gelmedi yon 649 bin 287 lira fadalık vardır. filarya v.s. gibi ağaçlara aşı ayapan-
~ abrikal h .. h Boyahane ve kurutma kazanlarını Bu fazlalık başlıca şu maddelerde· !ar bu ağaçların meyvalarıru kendile-

3 

lstanbul cuma zUnlerl nasıl eğleniyor? 

Bu cuma da mevsimsiz 
kış benimle eğlendi 

Me,rsiın lıastalıkları haşladt, 
üşütıneıııeğe dikkat etıneli 

'ı tn bij .. - ~rın u; .~up e idare eden ceoim kazanlar ağızlarım İstanbul itfaiyesini islah için cel dir. Zeytin yağından geçen seneden ri tophyacaklardır. 
0411 {) }'ugu ve en muteka- birer ejder gibi açmış alev saçıyorlar. bedilecek olan Viyana itfaiye mü- 3 milyon 937 bin lira, üzümde 1 mil- Yalnız ormanın tarla yapılmasın- C . l . İ b l tl E "' b . • .. d d 
ı>.tıı. efterdar mensucat Fabrikanın 7n senelik emektarı dür muavininin harcırahı gönderil- dan ve bu suretle heyelin, seylip « uma gtln erı stan u nas vve...,, eynımın ıçın e e-
:"ll ., , E yon 177 bin 400, aiyonda 1 milyon · ı · ' B · b d ki ' b' bo 1 k ld be h llıtib ı gezen bir muharriri- ı\hmet Babası karşımıza çıktı. Fahri· diği halde el an gelmemeıi manet 82 bin 867, tütünde 986 bin, incirde menba suyunun çekilmesi gibi mah- eg enıyor. » . . enım u a - nn ır Ş u açı ı ve n ay 
, alarını şöyle anlatmak kanm tarihcesıni şöyle anlatryor: mahalilinde hakh bir ~ndişe uyan- 114 bin 880 lira fazlahlı: vardır. zur!ardan teveklri edilecektir. kadaki halime karşı bu soruş, di cümbürlop o boşluğun içine ... 
k". - ızss tarihine kadar burada Ne- dırmışttr. ---- -· • Mühendiı mektebi müdürü: talihin ne acı bir istihzasıdır. İnsan rüyayı uyurken görür de 
~ f Emanet Viy.ına Şehremanetine bir 1 • f 
'."'lı., abrilca!ann en bıiyüğü o- şatabat köşkü namında bir köşk var- mektup yazarak bu teehhürlin esba ngİllZ ilOSU iıtifa etti Bakın bu hafta Istanbul, hayır ğil mi? Hasta olunca ne dersi-
t~ dar mensucat fabrikası gü- dı. O vakit Fatihte fabrikası bir yer- bınr sormuştur. Mühendis mektebi rektörü istifa Istanbul değil ben nasıl eğleni niz uyanıkken rüya görüyor. 

pırı nihayetlerindc Defterdar el tezgahl~rmda kumaş yaprl~yordu. _ , • uu geliyor. etmiş ve. is~if~at Nafia Veklletince yorum. Od~ içinde bakır bir ~a bu rüya, bizim rüyalarnnı 
y~•sında bir kilometroluk Bu tezgah.la~ bu sarayın fenye .kıs· Jktısadi H. kabul edılmiıtır. l ,~ .. d k'' .. k b' .. be . 
q Qplayor. mına nakledıldı ve Avrupada yenı _ta- Muallimler meclisi yeni rektörü in- ~:ınga · u.stun e uçu ır gu- za nzemıyor.. . . • 

>a nrıı biiyuk k da . ammlime başlayan bır buharh makina FJ d k Filo Kumandanı Pazarteai tihap ıçin vekaletten talimat bekleme gurn.İncecık bacasından duman Bakarsınız hır kedinın zor gı 
'1, ~n hiıyük ~r:s::ali;etg~; da getirtildi. tn l 8Z günü Ankaraya aidcocek ktediler. _ püskürüp duruyor. Bu güğüm receği bir takım aralıklar. Sizi 
"'t rıılaştım . Kumaş topları Günün birinde çıkan bir yangında - .. - - -· ---- MALÜL GAZİLER KONGRESİ ıhlamur güğümüdür. bunların önünde getirip içeriye 
~lar gidip geliyor, yakın· bina ahşap ?1d~ğundan yan~ı ve yal- Gireson Ticaret odası Ayın on ikinci Cwnartui günü li Maıuı. gaziler .ce.miyetinin aenelik Yerde bir sepet. İçinde kırık itiyorlar. Masallardaki ceviz ka 
k\iıı lan lllakina gürültüleri ka- ruz bu makına '<Urtarılabildı. Bu ma manrmıza gelecek olan İngiliz filo· k b d A k d 
~y0 •• 1,, ~· işidiliyordu. ki. 'nanın hatrrı için ~imdi ki fab. rlkanın fors maJ· Of iJan etti su için bir istikbal proğramı hazır- ongresı u ay ıçın e n ara a top dökük bir kaç tane vanduz, uç- buğuna giren peri padişahının 
ıı... ·-. b ı d 23 h b kt ,. !anmaktadır. ıar:,~caı~ıtır. .1 . t' . A d lan yanmış sekiz on tane kirbit oğlu gibi derlenip toplanıp ezile ; ...,. ·ıi, · Ev ela hariçten gelen ınşasına as a ı. ar 1 çı '•' Bu sene fındık mahsulünün müte· k C "'" u gazı er cerruye ımn na O· .. •• • 
~ da·' .ı: ldiği daireye girdık.l'aman fahrlkı Hazinei hassadan ci- madi kışın ve son seyl5.nbın tesirile Filo gelece umarte~ iiğleden e- luda 18 şubesi bulurunaktadrr. Kon· çöpü ve pamuk, pamuk, pamuk. b.uzül~, .ıkına sıkma zarzo~ ıc;e-

lıit ~ı) d•tli!er. Son sistem beti askeriyeye geçti ve 341 senesine dL olduğu malı'.lmdur . ve! şehrimize ı;:ı;cek Vt Saraybur- greye 18 şubeden birer murabhaa it- Bütün bir evi ateşlemeğe kifi nye gınyorsunuz. Fakat bır sa-
inrıı, içinde bir baştan kadar askeri idar•de ç~lrştı." Mahsulün evelce tahmin edildiğin- nu açığına geldıgı csnadı şehri top tirak edecektir at sonra ondan daha küçük bir 

h~,',1rtınd.,. kırkıldı .. , gibi gi- Ahmet baba şimdi fabrikanın ıplik la selil.ınlayacaktrr. Bu ••Hma Seli· · · · . gelecek kadar pamuk. Ve ben 
• 'ak " ' 1 d den pek az olması ve olanın da boş miycden mukabele edilec•l<tir. hu.~mbelttgeazn ıbalerzrbtuemseennıne.kyıattakonbgulreud-e yatag· ımdayım. Kulağımın ya- kapı kar. şınıza çıkıyar: • 

ız gibi tertemiz çrkr- .contro memuru ur. ve kof çıkm.ıaı evclce alivre satış ya- •m 
l.._~.\sı Defterdar mensucat fabrikası tam pan mutavas>ıt tüccarı şaşırtmıştı. O gün ve ertesi Paz;ır &ünü müte nacaklardrr ki bunlardan birisi Istan- nında sesler: - Giremem, buradan gıre-
~-!'~ BOYANIYOR? bir fabrika olarak yaptlrruş. Yalnız Bu v.ıziyetin önüne geçmek ve he- kabil ziyaretler yapıla~k ve Pazar- bullu mahUgazilere mahsus bir yurt - Çocuklar aspirin bitmiş ... mem ! diye çırpınmağa başlıyor 

~~t bGb"lı:e geçtik. Türkiyenin en bir mesele var: fabrika çok vaıi. Bu- m mu··stahsil hem de mutavassrt tile- tesi günü filo kumandan, ;ımiral F- tesis edilmesidir Malillgaziler ka sunuz Çırpınıyorsunuz ama ra 
,u bo redrı'k Fı'eld Ankar·ya "~ecek Gazı· · - - Limonata ısıtın da öyle ve · " ı...· Q•· _ Yahanesi imif. Bü- nun için fabrika bir tarafta tedricen ·· k''l · etten kurtarmak i • "" nununda yurt tesisi irin bir madde k • ks' • .~y oerın carı muş u vazıy - Hazretlerine arzı tazimat edecek ve • rin re yo gırece ımz. 

'it aıı,Yor ıçinde yün ve kuma•· temerküz ettitiliyor. çin bir çare görülüyordu: Fors ma- olduğu halde bu yurt şimdiye kadar · · , . . .. • , , 
ttraıı i,!<•z;onıardan çıkan bu- İtletmc mühendisinin odasında ku jor ilanı. Yani alivre ıatl§la yapdan erkanı hükmeti de ziyarıt edecek- tesis edilmemi§tir. - Yatarken mutlak ıkı tane . Sız bo~le k~buslar ıçınde de-
~ ır sıs tabakasına boğ- maş kataloğuDd bakarken hem hay. vadin gelecek sene itası. Gelen malil- tir. İ Bundan başka Ziraat bankaıındaki kinin alsın. . lıklere sıgacagan diye uğraşır-

~l\\Jıı... ret ettiın. hem de iftihar ... Mağza. mata göre Gireson Ticaret odası bu Aym 18 inde ngiliz f!oıu takı- SOO bin liranın da bir an evci dağı· Gah titriyorum, gah birdenbi ken bir taraftan da bağırıp çağı 
.,_ •'U\ DAiRE.SiNDE f da A il dl t~kı b . . mile Galatasaray arasında ıir mar ya ~1ın b h 1 ktır f dakil . l~ft~ ""Ylilt b' ar vrupa m r ye sa " arı u kararı vermıştir. pılacaktır. • " ası mevzu a so aca · re ateşler içinde kalıyorum: nyor etra ınız erı te 09"' ve-

tıı •. daircai '~ ~•ıireye giriyoruz. kum.,.ıar bizim memleketimizde çr- GİRESON, 4 - Greson fındık buh- Gelecek filo anıiral '"-\ile beraber FORD TAYYARESi GiTTi Mevsim salgını, boğaz.... riyorsunuz. Sonra birdenbir' 
""' bur ımış. İnsan sanayiin kıyordu ve türk amelesi yapıyordu da ranı hakkında Ticaret odaat Fors " · · ı 
n lda B k 'ki 5 parçadan.mıire. kkep vt İngiltere- Çarşamba günü şehrırruze ge en Tevekl·.ft_li deg·ı·ı can boğazdan kanter içinde uyanıyorsunuz: •n ÇtL- anlayor. Yüzlere~ biz onu Avrupa malı diye alıyorduk. maı·ör kararı vermiştir. u arara ı F d · d'' A ~ .. ""rdığ nin Akdenız fılosuna 1tnsuptur. or tayyaresı un vrupa sema-n- A b' d 1 

ıj "'<lıiı, ' büyült bir gü- Kapıdan çıkarken makina se•lcsi tacir iştirak etmemiştir. Harp gemileri Köyn Eliıbet dirit- da yaptığı seyahati itmam etmek uz- gelirmiş derler. Can boğazdan -. man . 1~ Y~ um su 
ı-.tıı.ı Ycn~~rttları. · . Türk sanayiinin günden güne yüksel- L>.CVINI iSTiYORLAR notu ve Karajös tayyare ·emisi ile re öğle üzeri Sofyaya müteveccihen geldiği gibi galilıa yine boğaz- _ Aı:-~ınrzın ıçı. hır zamk çana-

· l?..ı &on' ~r bu makinalann ; mekte olduğunu ispat etmek ilter gi Gireson Ticaret oda1rna fındık ta- ilci torpito muhribidir. hareket etmiJtir. . . dan çıkıp gidiyor. gı gıbı yapışkan yapışkan ol-
A sıstem, bi daha hızh ve sert geliyordu." cirlerinden bazıları borsamız hakkın· 33 bin ton hacmi iatiabi•ıde olan .Tayyare hare~~tınden aonra ıehn- Her ne ise üzerinize afiyet mut burnunuz: 
~lnk da bir mazbata vermişlerdir. Bu maz- Köyn Elizabet, İngiliz doanrna1ı- mu: semaamda ılri tur yapmıt ve on- . 1 dık M' inh. "Eşk:i çeşmin bir küçük mus-ara Tu· · rku· · n yaratmak hatada ticaret borsasının liğvi isten- mn en kuvvetli gemilerinan biri· dan aonra tam aaat l3 30 da Sofyaya namızaç an . ızacnnız ı- .. 

mektedir. dir. Sür'ati zs mildir ve 8tan 38 ilk doğru yol alma1'a bat~tmftrr. raf etti. Tetiği bozduk, kafayı 1~~ .~bı .dunnaz akar" mı~rama 

aşkının tezahu
··ru·· du··r BUGDAY RESMi topu vardır. BEYNELMILELSEYAHAT yere vurduk, yorgan döşek se- kuçuk hır farkla uygun~ ;'tal-

Yeni ı:ümrük tarifesinde un ve Pek yeni bir gemi olan llyya-e ge- KONGRESi rildik. de akıp durmaktadır. Elinizde 
buğday resimleri W:erine zam yapd- misi 27 bin tonluk ve 31 ali ıüt'atin Tctrinievvelin on befİllci günü Tu- Görüyorsunuz ya şu hastalı- çarşaf kadar bir mendil aksırır, 
mrıtır. Eski tarifeye nazaran buf~a- dedir. Torpidoların isimlei Vetıran nuıta toplanacak olan berne~~el.se- ğın kaç tane ismi 'var. Aq,.g"ı sümkürür ve öksürürsünüz. 

~ / Birinci sahi/tdtn mabad J yın 100 kiloıundan 360 kurut resı~ ve Vild Suvandır. Sür'atlti 34 ınil· yahat acentaları kongresıne Turkiye • . :ır- * * * 
,~• ıli>ot ~'..ni ıöyledifini yazı- yor ve su mühendisinin tunlan SÖy• alrnırken bu resim 630, unun 100 kı- dir. de davet edilmiştir. Türk seyahat a· yul,arı sıze bu cuma nasıl eğle- s· b • • , 

"'1 lıi '"' lediiini ilan ediyor: !osundan 552 kuruş alrnrrken 950 ku- EDGARKİNE ZIRILISI centaları namına milli Türk seyahat nilidiğini atlatmış oldum sanı- d ıze da u J'a~ .rata{anm ıçıt ~ 
;::.ı::" "1.tenka bu bot toprak- - Ankara, Berlin n Londra de- ruşa çrkarılı:ruştrr. ah d !erinde un GELİYOR acentalığı müdürlerinden Ziya bey ron. Fakat durun bakalmı. Bu- boe :arka .. ırıhl surere • '~di o 
·'~ ~· tabiat ile cürc mi ve ğil, amma ne yapalım? Bizim eıeri- Yapılan tı<;"re~ ~u . e e . . . kongreye i§tirak etmek üzre yarın dalı H tal - t tul n e, sut, aınur tentur yot 

..._·~-....,."-!fer olmuıtur \..J. te ınizdir. lnaan kendi yaptığı ıeyi ..,.. ve buğ~a>'. içın ıstıanaıyet kabul e- , Fran~rz Harbıye za.bıt n~e.tlerı- hareket edecektir. nu~ .ası var. :18 ıga u kokuları arasında yazıyorum. 
,.,.. İfittle ayni rubla ~eı.... vw. dilmemıştır. nı ha:nil olan Edgarkine zulisı teş· MERSiN TARSUS_ HATTINDA dufi~m .'Ik gecey~. Sofra başın Siz bu şerait altında yazılan bir 

l-l'~ ..,..dtnııtır p· tarlık s;:'ndan sonra ıöyle devam ediyor- Geçen sene kuraklık ve ~arlı\ sa- rinievelin onuncu perşembe .Unü li- ISLAHAT d~ uze~e hafi~ _hır kırıklık g~l yazıda zevkinizi okşayacak bir 
"> ""1.etin lllilli h • ~'daf bü "I t A kar , üh' di • • hasının un ibtiyacatrnı tehvın ma ııa- mammrza gelecektir. d 1 di Bo azanda ıgne batmış gı 
~"',...,,İdi T ayaua. . - ! e . n ~ nın .~ırn m en un dıle un resminin tenzili hakkında ka- Edgarkine zrrbhSt burada ki gün Mersin-T~us· Adana hattı ev et . · .g . • - şey bulamazsanız kabahat ben-
tltih~I fatih ~ :m~ P!I- ~~ndedı(~~;rt:~ Avr;::: ~e bul edilen layiha da bu sene tatbike- kaldıktan sonra Amerika bi tetkik demir yolları ıdaresıne geçtıkten aon- bı hafif hır sızı başladı. Yataga de değil. Eğer hasWarunamak 

· "" ile • 0 ar lrlrmlf- n~ . t ıca en- d ı · ktir. seyahatı yapmağa gidecektir ra tı:at~ ıs.lahata bal tl~ı'!tır. tal girerken bir kadeh sıc;ak bir şey insanların arzuswıa tabi bir cey 
· 1'iııa,. .Pıttarl.k ayrı ayn ka'nın) teıın altında yarabnak ar- 1 rruyece(:IN FIA Ti DÜŞEMEZ Bır turlu duze emıyen pos ar . · d dim ed" " N' tiil ~hır .sahaya ııid~ ~e ";'•unu_ duy!"uılardrr. Fatihlikten EKME MI? İNGİLİZ SEFİRİ CELYOR intizama sokulmuş. hattın ve köprü- ıçenm, ~eçer e • geçm 1• olsaydı. simdi ben de sizinle her 

•, l.afı..ı.;.~eao Y~: .Fa~m pııtamııa ııeçayorlar. Bunu h~bu.~- Anadolunun hemen her istasyonu~ Ge.,on hafta Romanyay giqn İn- !erin tamirine başlanmıştır. _ . G~edıkten maada ~~r t~rafı- hafta yaptığım bu hasb;hali böy 
· l'·' d. tlti! nın ektigını biçer. ! da kalmakla yapamazlardı. Çunku b'lb Ankara Konya ve Esiri- giliz sefirı Sir Corc Klaıt ıenap- Hat memurlanrun ihtisasları kafı mı bır ateş sardı. Gözlenmde le tatsız tutsuz bitinnezdim. I-
't l~•ı.ı .. b-•en Yeri a.ahraya çe- htanbul mazinin bir ahideıi idi. Bu- da . 

1. assa nlarınd'a buğday yığılı lan rarşamba güniı •ehrimıe ...,ccek görlilmediğinden seyyar bir kurs ta r~ı..~ak çakıyor gibi bir haller .• çinizde benim gı'bi vakıtsız \ e 
,..... ""'kı da "ha bi · · d' ki A d 1 • d şchır ıstasyo ' • . •• ~ .. ~ ... ., d . n 1 1 yer- nun ıçın ır na 0 unun orta1tn a ld - h ide sehrimize buğday gel· ve İngiliz filosu amiralı ıı birlikte açtlmrştır. .~.,...,. Dudaklarnnda bir kavrukluk mevsimsiz kışın sitemine ug· ra-

.. .,, .~ 1crn.ı,lerdi. Bu sözlen bir eser yaratmağa koyulmutlardn-. 0 ugukt da. Ankaraya gidecektir ~ iTTi 
ı ·· ~Y edı"' d d "-· d 8 ... "ı- k ebh .. ı · d aff k meme e ır. · BEL~IKALI '.'l~IR G . her zamanki susuzluğa benze- yanlar varsa: 

ı_;;o- ~•itler t<".:n en o.~·;_-~ 
1
u 7-kl ıe ~.ph uıdil":"n e muv a Buna da sebep fiatlerı duşürme- Evelki gün şchrımıze gelen Belçı· . b' k l k b l d B" .. k . l 1 .,., ""hı. y runu •uı~ o aca arına ıu e e emez.,, mek i in tacirlerin buğday celbetme- , " ka nazırlarından Konte Henry Kar- mı yen ır uru u. aş a ı: - uyu geçmıs o sun. 

'1t h· teı;, akın Şarkta mzam Profeıör Toynbee, bundan sonra ı ~d · ton de Vinrt dün sabah Abazya va· - Aman bir limonata 1. Ne diyelim, bu cuma da km 
1,... •ı~ ~~erinden mede- htanhul'da bir "ilim,, in? kendiıine m°E:e:;r ·~~ buğdaylar sebrimize gelse . puruyla Köstenceye hareket etmiştir. Limonatayı bir hamlede içip bizimle eğlendi. 
~ L. ! erdir. Ankara'da su olmadığını binaenaleyh k k f'ıatlerı'nı'n kırk ·para kadar in· ı 'kal B ·k te toplanması · ... ,,.he c me 1 Be çı ' nazrr, u reş yattım. Yattım ama ne yatış ... 
~ili Ahı.-~~ Türk, hükfunet d!:kile": -~~açların kur~yacak_larını eceği temin edilmektedir. •• •• mukarrer beynelmilel "Ceza hukuku ---=--•....ı ... '4----
't~:cr~d~a kuruncaya ka- aoyledigını yazıyor ve dıyor ki: lZMIRDEN HARiCE SEVKEDI- MEZE YUZUND tatbikatı., kongresine iştirak edecek· CEMİYETLERDE 
S~ lıta,; ı. M....iıinin bu "Fakat ilim doıtum yanıhyor. N iNCiR ve OzOM -- tir. 

M. S. 

t' "'· l' .. bula kartı vaziyetin- Çünkü tarihıinaı aıfatile Ankara ve LE M ·m ipti- M h d b• 1 ~· • -

l...""-t .... ""k.htanbulu seviyor- etrafının aiaç11z olmadıiinı biliyo- İZMİR, .3 (A .A.) -r ı;~ir piya- ey ane e If cen KOYLoNuN BORCL Dı·_fi:.l"l·ler dün to•nlanmadılar 
~~u1 en Yapmanuıb. Şeh- rum. Anadolu'da "Aııylon,, yani•· dasından şir?<1ıye ~;cı:. 876 dilo in- k' ldL Y'Y r 
~,_,_dı, ldu. Fethetti Ye o- ğaçaız denilen bir mıntaka olduğunu sasrna 1~ mılyon d ~~ milyon 133 va ası o Ziraat bankası, ted.l 1. 1111 •• 

l'İittı tarih kitaplara yazıyor. Fakat bu mın cir gelmış. ve bun~trr Aydın in- Şoför Refik ile arkadaşı Fat e'el- C • • d ğ } } h• d rf 
!ıi..~~""-linin Ankara'yı hü- ~Ankara etrafı ~eiiJdir. Konya b.ın 3~0 kı~~r':8kooperatlfine ait in- ki gece Galatada Enverin b~~e- katan yol\, diyor emıyetJil a 1 ffiaSl e Jil e Ceteyan Va 
~. ıı..dYapmaı. iıtemeti bu- ıle Ankara araıındaki tuz~u. mm~- cır mustahd hari tir Geçen sene sinde rakı içerlerken meze Y:iltıden Bazı gazeteler Ziraat bankaaının . b. 1 · · · h 1 kilind ı ilmt aah da 
~. llıill~t detea ve aıanea ye- kanın bir kmmdn-. Bu_ ~. °!"1u: cırl~r b17n anlzrru'r ç i ·a.asına 20 mil- Refik ile Enver arasında ka".ı çık- zürraın banakaya olan borçlarını bu Türk Dış ta tp en cemıyeti eye- en sonra, ya ruz a 

lıi; .._ Yabani bir ova için- mat ile mücehhez olduııum ıçındir ki aynı tarih~e 707 kS: incir gelınit ve mış ve Enver tabanca ile Rcfı baca- sene tecil ettiğini yazmtflardı. ti umumiyesi dün ııabah fevkalide çalqmaama ve beyhude mllcadelelerle 
. l'İitlt .. 1aratmaı. iıtemiıtir. Ankara'da dikilen afaçlann .:raıı~- yon 466 bınmil n 

908 
bin 368 kilo ğmdan yaralamıştır. Bankaca verilmiş böyle bir karar bir kongre halinde toplanarak cc~- meu.uı. ol~ğa taraf~rdrr. Sıhhiye 

ılıi.. 1111 Yaratmak atlanın caiına ıüphem yoktur. Turkienn bundan 12 yo E lillli son haf- r _ t kala d yetin tatili faaliy_eti ve ııhhire ve~I ~eldlinın, ceınıyet azalıgın~n afi~ 
.. ..,l' onu ne kadar itina ile ıuladddannr satılmıştır. Bu !°n_e fiaytlen·n a_,.en ı- HELVA YAPARKEN yoktur. Fakat ba.zı . mm a rha Refik beyin cemıyet fabd nyasetin- 11teyen azadan Haaan Hayn B. vazı-

.ı_ "Ylıbe Onlar ba • ualla da aatdan ıncır ··~ ~ mahsulün her hangı bır sebepten a- den affı hakkındaki takrirleri aıllza- yet hakkında tunları aöylemiftir: 
'llılıı.~ 1~ !>"od"'! !onra ııör.t.t·aeaıbolik ai~h:..ı..tta: ~~~ ayni haftaıında ııatrlan !-"c.ir~e- Kasımpaşa~a Bahriye cadd'.nde sara uğrayıp borcunu ödeyemiyecek kere edecekti. Fakat bu tekliflerin - Heyeti idarenin müddeti bltmlf 
~~ -~ ~ - rın .. .. k ti • . f tlerinden çok daha mllaaittir. helvacı 1zzetın 19 numaralı d'ti- bir vaziyete düten köylüniln tecil ta· ruznameye ithaline ~_eyhtar bir Ir:ı- ve kongre .to!>lanama~lı iç_in,yeni 

ile "'"L~ylu"?": Bar ıu lar. B~J'UT.~~ v.e0 ~v.ve ~I edi~aç- rMm ~ iptidasından timdiye kadar nında helva yapılırken yangın Ç'nış Iebi banka tubeleri tarafından huau- srm azanm te•kil ettıği akalllyetin heyet te ıntihap edilem~n .. •tif. o 
..._._nı aalatı- lar yem u .... mı etım teınaı yor. evsım 'braç olunan incı'r · d d hal so"ndürülm"•><;r kik dil ._..... ve bı'r ko • hald " --.. ~al ecnebi !imanlarına ı . . 11e e er ....-- · si ıurette tet e me .. -. - suf kongre aktina mani olmak için e paydoe 1" demekten bqka Jll• ar iyı,· fakkt Beyoğlu mal müdurlugunden: milı:tarı 10 milyon 161 buı 347 kilo- HAYATINDAN BIK\flŞ layhk gösterilmektedir. gelmemeleri yüzünden dlin toplanan pdacak bir teT yoktur." 

L. s' Mllzuedede bulundutu mukıd· dur. K'' nı· •. edrcil-d Tu·· rk -Yunan diı tabipleri nizamnamenin takyidatı Mamafi azaınn. mllblm bir laıım.ı "\.. IS ,.,.ar - edilml ı Bebekte Kt l 1 Beyazrtta opr u m - e I dolayııile resmi bir içtima yapmamrt- cemiyetin tatlli.ııe !Uzum görmemekte 
: ı.~ v dema Uln ' 0 an z y bahr yes irim Behiye namında kötürilmbir l lardrr. ve finıdllik meıılektqlara katfl ihdas 
,..._t ~dlir havalar iyi gidi- mektebi soblında Rus tabuından un an dm hayatından bıkarak pernuııc;uı ti Caretf Ma.mafi bu huausi toplanmadan bil edilen m11Jlı:iilitla ufraflnafa aleyh-

:. t~ aahatııan hiç ekalk madam Çarlltol Yarıya alt 7 numı· al -.Ten'-elOB SallJmlB içmek ıuretile intihara teıcbbia e . istifade mesleki meseleler .. ö·"·W- tar bulunmaktadır. Dit tabipleri ara-
d iiddeti hl ır•• r ı u d kurt im trr ATİN A, 4. A. A. - Kabıne er- • •.., . ..ı. •• 

~ tece daha ralı bınetıln mUzıye e m· - hl bnma- mipe e arı '1 • ••-·ndan müteıckkil komiıyon Tür- milt ve bilhasııa cemiyetin teıcbblla- ııında pe~ilileri c~may~ ,......-
~... aaat 11 de bat- tam bulmut ve verilen bedel ile zır .. ının a .am il . d mazharı müaaade !erine karp çıkarılan miltkillit etra- mak ıuretile tuflye terası ıçın ku•e-

\ . ~anı.fi ati!:n ka:r devam dermeyan otunın şerait bıttı lıyilı: BlnB muarız NIŞANCI OLSAYDI?. • ~fet :.::.:yam~ıtenit ticari mu- fmda çok hararetli mllnakafalar ce· tli bir cereyan me•cut olduğu ıöylen 
~~~tr. yrlleefer ıöru:e~lşl o~uğ~~dıneldo!~ =~: ATİNA, 3. - M. Venizelosun _a~- tu!~'::1J'':~~:C~ :=~= ;~ ;·fat b~r~ureti teıviye akdine ka- reb:U:~h..ııer netice~de cemi- m;~7=~ ODASINA MURAHHAS 

ı ~Ut llerı!'TE81 AÇILIYOR :;:: en n cb eş';" ~v Uzre bir haltı deti sırasında hur~ ~u::.ı;:ı.:ik ~ na halde kızarak eline geçirdiği bıça· ve~:':!ti tesviye üç ay için akte- yetin muallik ~!erini tctk~~ •e ıı;u- Üçüncü mrntakayr teşkil eden la-
tl:ı~b' rler cemiyetinin bir en mut . er 0 m Yunan er~iıu harbıycaı 8 - fı Muharremin üzerine atmıpa da dil'lc 'r kadderatrnı .~es.pıt etmek ~zre ge e- tanbul Etıbba odası intihabatma işti-

lt.'!'iı dtıı ,: açmak için Maarif dabı temdldine karar verildiği llln im için hır m~trra ~~rrlamaktadrr. pek te nifacı olmadıfın-Oan tala~- tr · cek cuma gunu f_ev~de bır kongre rak edecek 7 villlyette 2,50 diş tabibi 
ı~; tCdlği miiaaade dün olunur. Maınafi Yunamstan ıçın 11_tm ~~n- runıia muvaffa kolamarmttır. ~İTLİKLERİ İMAR aktrna karar veri!ınittrr. d ki vardır. Bunların 150 ai fstanbuldadrr. 
~hiııİı\ - mast ve hüsnü muhafazo11 büyU e- = - CE:Nı. Tİ ROZETLERİNE Dünkü hasbihaller canasın a, eı Oda idare mccliaine diş tabipleri 
• Yapıla lı:~ıat resminin hafta piyango mUdürl~g~nde~: dakirlıkları icap edecek olan Sa_llmis KIZCA~IZA TECA VOz MF' İLMEDI idare heyeti ıiddetli hücumlara ma- namına muallim Hüseyin Hamit be-
•ıq bilrncaine çaltıdmak- Numune.;! veçhue ilç milyon zarf zrhlısınm almmaama M. Venu:eloı .. .. , . n ı\ADE. ~D , _ ruz kalmıştrr. yin namzet gösterilmesi muhtemel-

·~tt ı.ab ettlrileceğinden taba talip olacak· absen muariz bulunmaktadır. Ortakoyde tutun .amel~den Ah- Dli .ıaJtliklen ~r cemıy!tl uı- Azadan Feyzu~. B. ve arkadaşla- dir. 
ttııtbi"'u•ııirnlik yapmak . . !arın pey akçeleri Ue birlikte 7 ı ıo;929 ş Tamirine karar verilen Limni zıh- met kendi mahalleaınde ~ır genç kı; rafı_n d .. ~et tevzı edilecekti. Ne· n bu idare heyetinın, kongre aktına ---------------
. , . •an'atkarlar angaje ~~ ıırib p~tesl gllnU saat 15 te pi· hsı ue bugünlerde Maltar.a hare~et za te~".~z etti~inde'.' bahıale Müddeı te~er ~~bah daha erkenden mek meydan vermemek için çalış~~rnı, 

•I: L. . .. .. . . d ktir Ay ortaıında donecektrr. umumilıge verılmiıtir. tep ~ başlanmlflardr · bu suretle Etıbba odasının teşkili sr-
~~ra ""drn ııaçlarr i in ü yın~o müdurluJtilnde müteşekkil tıy · e ~~tNA 3 _ Kilkiş, Limni :ııhh- _ __, _Fak.at r tevzii için Viliyetten rasında bir emri vakı icrasr istihdaf 
r hır ~Çılaeaktır. Bçu ku~:I~ yare cemiyeti mübıyaaı koınlsvonunı lan ile Arls ~elrtep gemiai v~ iki t~r TRAMVAYIN CAMLARIKIRILDI %,ı;:ı:d!t~fdıtm.dan polis i~ n;ıu edildiğini, fakat, -~a me~liaine diş 
il ne tatbikat görecek! _ !f'Uracaatlan llln otunur. 'todan mürekkep olmak üzre bır h u.tevzıatt menetml§tir. tabipleri namına ıntihap edilecek mu-

~~"tr •tıı 
11
' er ~:a_j filosu vücuda getirilmittir. Tak.imde 14_9 nu.mard :~· 

3 
t~~:;'vay d !~.ti~'ıd". !is müdilrU Şerif B. rahhas, bütün • alakadarların reyleri 

~~ o~: \'e nazari olmak üzre Müderris Kömürciyan Beyin Yunan bahriye zabitanı bu filoda şoför Kenanın ıdar.esın e ı - nu- e~..,.Bu ~ ro alınarak intihap edileceği için bu gi-
•p iç· alttır, · Yeni muhasebe usulü 175 talim ve terbiyelerini ikmal edecek- maralı kamyonla şıddetl ÇB;".P'tm'I - g tır tevzii için mliııa~- zli tertibin suya düşeceğini söyle· 
ltııllıı~llt Ga!atasarayda bir bi· Amel! ve tatbiki kambiyo 50 !erdir. Bu filonun kumandahğına mi- ve müııademeden tramvayın on cam· de a~ınmamıtetntlım için zabıta mi•lerdir. Azanın ekserisi cemiyetin 

• ır . .. d'I · 1 •-- lmr•tır tevz•atr men ' • • \;rı ikbal Kütüph•ni:slndedir. ralay Teoharıs tayın e ı mıştır. arı ""' • feshedilmiyerek, etıbba odalarının te~ 

Jandarma lmallthaPesi müdüri
yetinden : 

4400 Kaputun maa blçl<l lmıliye 

miloıka;ası 10·10·29 pcr~mbe günu 
saat 14 te alenı 'olarak lstınbul ge· 
dikpaşada jandarma imalAthınosinde 

yıpılacaktır şartname imalı<thaneden 

verilir . 
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iLLiYETiN EGLENCELERI DUGLAS FAYİRBANKS ipek yakında 
~1 E L EK S 1 N EM A S l N DA 

ÜÇ SiLAlf~OR 1<11 

filminde göreceksınız. Bu fı'.m Alek •ndr Damanın romanındl0 ~-ı 
sen 111~:\' llUR un rejisllrü FRr:rı NIBl.O tarafından ifa olun•n .(,, 
ad' tasrnnadur. Filmin azunıuı:-.;na raıtmcn rckın!ll birden ~osrerı 

ittihadı Milli 
Muharriri: Edmond See Türk sigorta şirketi 

c ktır, İşinin ehli bir v~e d~ ~aı:ıbr, Kumandan koltuğa oturdu. H 'k . e 

Dün hararet azami 22 asgari 12 
derece idi. Bugün rUzgtr lodostan 
esecek hava ekseriyetle •çık ola-

ı..::..=:.:.....--------~ıkumandan Forestıyeyı ıntız:~ Madam Marüel, dikkatla dişleri arı ve hayat Üzerine sıgorta muanı . 

r
Haftsının • - salonunaalmca,kumandanmı~ı muayene etti. İlaçlar koydu. Bugünkü yeni Dünkü bllmecemlzla icra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsıl 

1 rahatladı. Ço~ beklemeyece~b . Yarım saat oğraşu. Forestiye bllmecemlz hıılledilmlf şekil şeraiti havidir 2 
yazısı Salonda kendınden başka kim- Koltuktan indikten sonra, dişçi, SOLDAN SAGA: YUKARDAN AŞAÔI: 

•:•---------·~ se yoktu· ertesi gün için randevu verdi. 1-Yol gösteren (7) 1 -Askeri nöbet merkezi (7) ~1erkezi 1daresi: Gala tada Ünyon Hanın 
1 Ok / Bu dişçiyi ona hemşiresi tav- * * * 2 - Küçükçe (6) 2 - Aksi (S) ,\ rnı•·<' ,., ıı-nmnynn şelıirll'rılt· uccıtle nr:n ,,., ıı 

Umagınız sıye etmişti. Kahraman bir tay- 0 .. l "k k d 3 - Yavru at (3) Yokuş (3) 3 - Peygamberlerden biri (3) His- ~ ..._ Telefon: fleyoalu • 200J 
Ben acele acele gidiyorum, b" · 1 F · d" un er geçtı çe, uman an 4 - Kırmızı (2) köpekte bulunan se (3) ...- " 
k d bi ·ha kınyor Ben ya~e.za ıti .0 ~ orestı~e •. ış- doktoriyle konuşmaktan haz hayvan (4) 4 - Yaramaz (6) ----------------------
~ ~ a~ d n 1 Y l • d lennı tedavı ettırmekte sınırle- duymağa ba ladı. Kadın fevkal- s - Harbi umumide ortadan kal- S - Nida (3) Gülün çivisi (S) o 

11 
~ il 1 1 ~ ' 

y e ar a an ge .. en ıe~ er en nir, hele çektirmekten nefret ade hoşuna gıtlivordu. Randevu kan devlet (7) 6 - Şiş (2) Bardak (S) ev e enıı'r yo arı ve ı'ınan arı nınuın411' aruı 
hoşlanmam. Omrumde hır men· ederdi. Hemşiresi: günlenni ıple çekiyo du 6 - Raklı:am (2) Seslenmek (4) 7 - Asılzadeler (7) 
dil düşürüp te başkasının haber _Sen dedi madam Marüe· . .. r .: 7 Nida (2) Nida (2) 8 - Garez (3) 
verdiğine rast gelmediğim için 1' 't K' as/gibi 0 da dişçidir. Bır gun, madam Maruel: 9 ~- !{enar (3) Güzel (3) 9 - Dertli 

bilirim ki b~ nida ya _bir ~ga~- ,;elf:t;pte
0

~ken sevişip evlendi· • -;- Yarın .b~tuıı t; laviniz biti- mek ben demektir - 1 TASHİH: Dün ;;,~ktepÜle~ aütu-
ye yahut hır zevzeklık ıçındır. Jer. Ama kendisi kocasından :ı;or. Habennı verdı · F · · · · ·t k nund k" masalm sonuna BlTTl ya-
Seıi itidir itilmez sür'atimi ar- mahirdir, Forestiye, b:.ı haberi alınca öy obresktıye ıçınl çıkı ıp gı mkte • zılac:k 'yerde yanlışlıkla Bitmedi ya 

d l 'ki b. · d ku tul . . . ı ld k" k d • k ten aş a yapı aca { şey yo u br nn, a n ırın en • r. • İşte bunun üzenne, Forestıye e m;yvs 0 u 1• «. ına aşı D k .1 r · k ıktı zılnuıtır. İtizar ederiz. 
mak isteyenlere mahsuı ısmı ol madam Marüel'in ınuayeneha- oldugunu anladı .. Bu aşkını ne- 0 toı arın e mı sı ıp ç · 
mıyan bir hisle anlıyorum ki ae nesine geldi. den itiraf etmiyordu sanki? Her ' * * 
ri adımlarnna rağmen arkam· * * * halde kadın, bu aşkı sezmiş ola- Sokakta düşünüyordu: Ka·fır' 

· · d 'h t k - Buna müstahaktım. dan gelen yetıfıyor u, nı ~ye Tahmin;nde aldanmamıştı ca tı... . . . d" 

lsıanbul ikinci ticaret mahkeme
sinden : 

Milddel Tiınoleyon vasllyıdls 

efendt tarafından ınüddeiıleyh Ay· Sirkecinin l<alabalık bir yennde Pek az bekledikten sonra kapı Forestiye, ertesi gün, ilanı kadı~ bana ıyı bGır .. d~rls ver dı. 
kkuf tt. -· n beriki . a·şk t - k d" « ş acısı... onu acısı ır• b d E ı .. h il . teva e ıgım zama açıldı, mütenasip endamlı, zanf, e mege arar ver ı . d 1 D • "lk .1 be _ na çeşıne e ın ncaınıı ını a esın-

geldi. Bu zat, t8?ıdıklarımdan güzel, genç bir kadın: Buyuru- Ertesi gün, elinde bir demet b er~~· . ~ 1 . fcrı~ e, ra de 17 nümerolu Haşiın hanım bı-
iyi bir çocuktur, bıraz geveze ol nu~• Dedi gülle geldi ve tam söze başl.ıy;.- er0ı ncdı .. a':.1 d~-~aı 0 u... nında ınuklın Yorgl Diyonenldl efen-

ak h · · · ·· t 1. · · ene uşun u d' ı ı k m tan ve epımızın mup e a ·- ______ ___ _ _ _ -. cağı zaman, madam Marüei de- y 
1 

b" · . 
1 

k ı a cyhlne ikame olunan e iti haciz 
olduğumuz züğürtlük hastalı- nesinde memurum. Oranın tabı di ki: . - . a ruz ır şeyı an ama ve zarar ziyan davasının gıyaben de-
g" mdan baAka kusuru da yoktur bi 1 Hay anasını yanlıı atladım L K d · b" ·u· ısterdım ·Acaba kadın bana kız. vamı icra kılınan muh~kemesinde ınil· • • . 1 ı - uman an, sıı:e ır şey ı - d ğ . . ıni bun t yoksa 

Y etitir yetiımez koluma Y•· - Ne aöylüyoraun oğ um· raf edeceğim. 1 1 ıçın. 11: yap ı.. . . ddeialeyh mumaileyhin gıyabında 
pııtı: Neyi yanlı, atladın? • - ? ! . . korkaklıgl?Ill. geçırmek ıçın mı, evrak dava temamen okunınuş ve 

--Bu ne ıür'at yahu? Nere- . -.. Hiç camı~, ıu trotuvar çız - Evet, sizden bir şey sakla- ~~çtı da, !enne kocasını bırak- 340-39 nümero dosyı<lı teılı:ik edil-
ye böyle? gıaını •ağ 'lyagımla atlıyacak mak mecburiyetinde kalmıştım. · . . mlş ve işbu ınuımcle üzerine davı 

- Vapura gidiyorum! yere solla a.ladım, ben pek U· Dişlerinizden biri gayri kabili Durdu,sıgaras~ı y~ktı. hüküm derecesine gelınlş olduıundan 
· _ Ala" L -- de -apura ...idiyo lh•r ıaymaın. Sen ~urada dur ri t d· "d" Ç k k 1• - İşte bunu hiç bır zaman h k k k • oen • o· 0 - • e avı ır ı arma azıın u u usulü muhakemeleri anununan 

Haydarpaşa ve Konya işletme müfettişlikleri meınut_d 
tahdemleri için imal edilecek Elbise, palto ve serpuş kal"'" 
la münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26/10/29 Cumartesi günü saat 15,30 da 
da Devlet Deıniryollan idaresinde yapılacaktır • 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupiarJlll 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar 
dürlük kalemine vermeleri taznndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabİ 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
smdan tedarik edebilirler . 

Emvali metruke müdüriyetinden :.J 
Satılık matbaa makin"' 

Avushark fabrikası mamulStm- müzayedesi mukarrerdil'· 
jdan olup Galatada Soma hanın- terin % 150 hesabile 
da mevcut matbaa makinası- k 

1 
'.

1 
. 

nm 5500 lira kıymeti mtiham- me ~p arı e y~vmı 
mene ile ve kapalı zarf usUlile saatı muayyenınden e~ 
19, 10, 929 tarihine müsadif cu- li metnike satiş k 
martesi günü saat 15 te icrayi müracaat eylimeleri. 

rum beraber gideriz Yürüme- ca ederim! Ben tekrar atlayıp F t" · · .. 1 · d'" · d"" öğrenemeyeceğim · · · Amma 

. ye batladık. Kolum~ ıirdi ve gelirim. . . ~ı:ı:r:~~::,ob~ n:ınol~: isabet ... 1zzeti nefsim için isa- ~2,~~~~~gil:ci ~!~~·~~ lslao"ul Naf ı·a ba, ınübendı'slı'~ı·uden •• 
söyledi: Cevabımı beklemeden koftu, marn bet 1 ' • muaınelata ı'u·ru: ile muhakeme "';nü il U 

B. d b' k dır d'klı: t tt" ·· led" "' · • · · Nakleden ~-
- ıra er ır aç zaman • 1 a ~. ım 0 soy 1151 çız.gıyı - Bir sahlyelik mesele. Hiç A t t · tayin ve yevınil ınezk()rde hazır Aydın Vilayetinde döşemesi ve ayaklan betondan 86 ıneıro ıuJdl 

ben~ batımda bir hal Yer, .~ır sol ayagıl~ atladı v~ kotarak ya acı duymazsınız. !EL M ZZET bulunup itirazat vt müdafubnı be- ten döşemeil demir, ayaklan taştan 89 metro tuldc dalma ,,. ~ 
hal ~yorum ama bunu ~n .. aoy- nıma geldı ıordum; . . Fakat Forestiye öyle yalvardı HUSUSİ DERSLER yan etınedlgi takdirde badeına ınab· ayaklan betondan 7~ ınetro tulde kalaba köprillerinln lnf&lan k#"' 
le mıyorum, baıkalan ıoyluyor. - Sana Doktor ııtırabatı ne- ki kadın israr etmedi· uıullle münatıuyı konulınuşıur. 
Kuzum birader burnumda bir den tavıiye ediyor? ' Ş h ld .. 

1 
.:
1 

d di Birkaç ıaaıa agına, h~sap '!'" fran- keıneye kabul olunmayacağı ve has· _ . ...ı 
• 1 -Bilmem 1 Giiya benim ıinir - u a e .~ egu e,_ e , sizçıı lisanın•• ~e~e~_ıne bır sene mın derıneyan ettiği vakalan ikrar Münakasa ıs teşrinievvel 929 ulı gUıılJ sur ıs ıe Nafia V~ 

fCY mı var·, • . lik Sebe- bundan sonra goru.;emeyız. • i.;inde frana~çayı ogredup kunuştura- eunlş ad olunacagı hususunun ikl- t~rlık mabmında ınüteşekkll tomsiyon wafından icra tıbııa~ 
Baktım bir. ıey yoktu: ~~:e ~~lgın . Yj';.1!' M"" Bu söz kumanddllm kalbine bUınit oıdu~da:ı ücreti münasibile meıglhının mechuliyed bueblle bir !erin ınUnlkısa, müzayede ve lhallı kanunu ile olbabtakl ~ 
- HTayırkkü~ fedey Y,oklba IS :~·- ... ~}ı soy eye~r· :~r· def işledi. Kendine doğru uzanan de" almakar?.u =rin ıa!~oğlu ay müddetle lllnen tebligtne karar dalre&ir.dc hazırlayıcaklan tekllfnıınelerinl ınezlı:J)r saatten e..-.ı 
- eıe r enm na Y ,.....,..., aneye uru u.- u 1 li t ttu, k ->. b" d bi Solruı Al\aıP"ta 80 0 20 ,. __ , müsteşarlığına makbuz mukabllinde tevdi eyleınclcd ve şeraiti 

le ıeldi de •. , Doktorların aöy- aeliyor. Bunlardan biriıinin me e k ud ok şad':"' sdo~a ır ken k. de matmaH Bayana müracaat eyle- verilmiş olınagla kevflyet imuen lliıı . . ...Aıı 
re a mı en ıne ogru çe ere olunnr. llure lzaıir, Aydın ve lstaııbulda Nafta aıühendillerint JUıxao-:: 

lediklerine bakılına benim ıi- rakı •• Kardqim aana zahmet d ki d .. ru·· K d .dm ... ::el::e::ri:.:?::..·.+---------'-------------1 t' . l · bozukm · ade ed" cek ti' t -· uc.a arın an op . a m şı • - umum müdUrlügilne mllracut etmeleri llzımdır. Proje n fartnaınc 
nır enm Uf, zıy ça- ıyorum am fU e n e egı- d t1 · kild" • , • , Ura mukabilinde Ankar.da yollar uınuın mildürlügilndeu abııabilit. 

~:::yı:ıa:cİiyş:ı:ı~! 'i:i~:ai~~ ni dii2N1::e~üzelteyim bir fCY 1 eb_eı;; ~=gl"il ~? .. B~a böy- Vııltef ~enıırvolf arı DIDlllllİ ı~aresın~en Münakasaya lltirak edeceklerin ehliyet vesikalanııı bcrıyı ~ 
ed . b "-t"- _._ k ki e ır muame e yapmaga utan J mtlnahudan sekiz ilin evci Anlwada Yollu umum ııılldürldı-

ca enm umumun ... uoue ne yo · • ? Mahnxatlık odun nakliyatına mahsus ve Anadolu Bağdat eyleınelerl ıneşruttur. 
? Eh t ekkilr ederim B- mıyor musunuz . . "f . ----------------------Yar· . - • • et . · · · • Frırcstiye ayıldı. Af diledi ve D~mir yUarmda mer'i 3-303 numaralı tan e yerıne kalın ol-

- Bir ıey yok. Bırader! raYo, dikkat ettım, aen de 0ı ffed"ld" -· • ant ak· · _ mak üzce ve mezkfir tarifedeki ücretlerden yüzde on nisbetin- ) b 1 
-h'!eıe~t ederim, öyle hir ayağmsla atlaefdm.di b" . M"" :a bi~ ~:Cvu iıı::edi. ıç~l=k de tenziit yapılmak suretile tadilen yeni bir tarife ihdas edil- slan B Nafia Bat ınDbeo~isliniuden: ,, 

fCY ısaettim .. · • • • oııra en m, ızım u d" · · kt" •ti n1iş ve O teşrinievel 1929 tarihinden itibaren ana hatta mülte- Y Y " 
!"fe di!orum? Evet d~ktorlı1;r ,~h~d~ha~e gelenler içinde vex:ı.=:ç;e~rr~;:ai : sık runm Devlet demir yollarında tatbikı takarrür etmiştir. Balıkesir vilayetinde Balıkesir - Edremit yolunda 85, 

iatırahati mutlaka taY11ye edı- bir ıki tane entereaaruna raıt . .. Faz! tafsilat için istasyon ve anbarlarnmza müracaat edil- ro tCılinde Betonarme gün görmez köprüsünün inşası . 
yarlar. Halbuki benim •.• Par- :eldim. Bunlardan biriıi olduğu E~~sı gun Foresuye, hey~ melidiı usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 31 TqriıU 
don şu enı~mdeki nedir? yerde kaç delik olduğunu sayı- ~ ıçınde muayen~1>;=eye gıt- perşembe günü saat 13,30 da Nafia vekfileti müstqar~ 

- Bir ıey görmüyorum! yordu. Bu okadar güç değil:. ti. Faka~ karşısına ın yan,~ mrıda müteşekkil komisyon tarafından icra • 
- Hele hele dikkat et! Ben pek kolay yapıyorum. Bır bıyıklı bır erkek çıktı. Bu mos- 'f.ıblisiye Umumi müdürlüğünden: tiplerin münakasa, müzayede ve ihalit kanunu ile ol 
- .. Ettim! iBr ıey yok! batkası da yerdeki her hangi çiz yö ~aı:üe.l'~i. Kan_smın m~sta· 1 ~ Ko4 denlz sahilinde Tıhllılye mevüleri için şebrl 40 lira ücretle nameler tarifaU dairesinde hazırlayac:aklan teklif 
- Mersi! •• lıtirahat edelim, ıiyi sağ ayaiile atlamak iıtiyor cel _bır ış ıçı? ~okaga ?1'tıg~, roket ayla« alınacakur. makbw: mukabilinde vekalet müsteşarlığına tevdi eyJ.ef°fJ'~ 

Jikin ne iı, ne güç, ne clütünce ! du. Onu da pek ali yapıya- yerme kendim bıraktıgmı soy- 2 - 'J)llplerin; hizmeti askeriyelerini Ilı etııı1' ve llnnl otuzu tecavib: şeraiti öğrenmek üzre Istanbul ve Balıkesir Nafıa B 
Böyle ıey olur mu? Ben clütün rum. Bir de reki bir çocuk var- ledi · . . . . . . . etınnıil otı•mak ve denizclllğ'e vukufa bulanınak şartnr, ilklerine ve Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne ı:n .. 

d Y-- d 1n • • _.ı:•· bi D <'ektı kmişın 3 - "lllip olanların bir lstidanaınc ile Galata rıhtımında Marlıim hı· 1 · ıa dır 
meden yapabilir miyim? '• ~,ıaın a nı ıat.:uıgı r - ışınızı "·· rece nında Tali<iye umum müdürlüğüne müracaat etıneleri Jtzıındır. me en zım · 

Hem ben iıtirahata muhtaç yere baktırmak iıtiyor ... Ben - Hayır, henuz buna karar 4 _ tid•nam~ ile mürrcaaı edenlerin ınuayenderi ıo Teşrinievvel 929 Proje ve prtnameler Ankarada Yollar Umum Müd. 
olmak ... Sen 'u ırrt~ bir bak bımlan etüt ediyorum Doktor vermemiştik. Hareminiz size ıarihlnebüudif Perşembe günü saat 10 da icra edileceğinden ıallplerin den on bet lira bedel mukabilinde alınabilir. Münaka~ 
•ana! Şöyle iki kü,·eğimin orta- da beni deli ~nne_diyor, ~l~ söylemedi mi? . .. yevınü ı :üOrdc ve vakti_ ınuanenln~e nüf~s kAj!;ıtbnnı ve aske.rlik vul· edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı tetkik yemim.. ~ 
ıma doğru! aıkına ıöyle tımdi ben deli mı- - Kanın bana her şeyı soy- kalannmüsıashlben Marıtım hanındııkı Tıhlısı,e umuınf madurlilğü ıdue- llial·al sekiz gün eve! Ankarada Yollar Umum Müdüdill j 

- Bir fey görmüyorum! yim? Deli böyle mi olur? Eh, ha ler. sinde ızır bulunmaları ilan olunur. di rylemeleri meşruttur. _../ 

kü;-ed~':f!fver!. • H·~' Tefek ~k~!~ci~;:::!:.~·. ~n ~~- tu:; !:r~~~~~~0~:fı: ::~= 04\w ~emiryollan umumi i~aresin~en· --=-r.-=T-=T:-::L--'eY'--az-ım_m_e~-a-ni-mü-~-ürJ-nn-~e-n-· -
Ben bütün bu ıözlerden ıüp- Aynldık, aynldık ama o gun ra dış çıkU ... Agzını çalkadı... • . . 1 

• •• •• 
1 1 

• Y • 
helendim. Ve sorct-. bu gündür, ben de delikleri ıa- Bu esnada kapı açıldı, madam ,vlddu - Bagdat ~ryollarmda mer'ı ve m~d~ kömı_ıru Poeta telgraf ıdaresine on bin tekerlek zamklı, dört tıiJI 

Peki bunu ıana kim tavsiye yıyorum, yolun çizgilerini sol a Marüel içeri girdi: nakJYa1na mahsus tenzilat~ 25-325. numaralı tanfenın. yenne lek zamkau: hük bandı ile bin tekerlek seri ıioena ınil~ 
ediyor? yağımla atlıyorum ve ileme bur - Oldu mu? kai11 oh~ ve.ana h~tta m~tesık bıl~~ D<:vle~ demıf>'.oll~- kapalı zaıf usulile münakasaya vazedilmiştir. Mü~ -

- Bizim Doktor! numcla, ıırtımda hatta pantalo- - Evet. rmdil tt~ık .. c~ılme~ uzre. t:ıdile~ tenzılı bır tanfe .İl!das ~1§ rini evvel 929 tarihine müsadif pazartesi ıünü saat 14 
- Sizin Doktor kim? numda bir şey olup olmadığını Forestiyeye elini uzattı: ve. 1'?1Komuru nakliyatı ıçın tanfcde aynca teshilat gostenl- edil~ğin<le:ı;1 yevmi. mezkUrda muayyen olan uatte ~:A 
- Canım bizim Mü9abetlch• aö7lüyorum .•. Şimdi bu Yak'a- - Geçmi§ olaun. •• Müstacel mıştiı . . . . . havı ve usuline tevfikan kapatıhmf olan memhur sarıırul 

ne talıibi AJi Beyi Ha, prçelıı yı kimseye söyleyemiyorum. A- bir işim çıktı. Affedersiniz. Fa- D.:/2 nll11W1!11 °~ bu ~arife 10 teş";B!ev~. 1_929 ~ın- misyon riyaııetine teslimi ve olbaptald prtnameyi a~ 
senin malUnıatm yok! Ben iki aba ben deli miyim? kat yerime kocamı bıraktığım den ,haren tat~~k edilece~tır •. F:uta tafsıliit ıçın uıtasıyon ve her ıün yeni poatahane de levazım mübayaat ıubetiP' 
lıoçrık aydır T. A. Miiphedeha FELEK icin müsterihtim. Kocam de- anbıarıınua muracaat edılmelıdır. caatlan. 

"A-. llll11et • in edebi te/rilla8' : 6~ nn imanlanm tazelemeli, kanla -I~tanbul hüktmeti .. hem~ İ tilifçılann taraftar lan bulun- - Ey ahali ifte padipha kar- ben olmalıyım da Tilfl' -;J. 
mu harekete getirmeli. yeıbır k:ıı~am gonderır. maıından korkuluyor, Bu, Tür. şı koyaıılarm c:ezuı budur. . . nin filen verdifi c~ 

O 
• Ben bunlardan parça parça Fıat buradaki ne yapar bi!- ke dÜ§man çizmesini tercih Diye meydanlarda ahaliye re de afzmıla cıaa i 

AŞK G N Eş 1 onlara anlatırken öyle can kula mn ? Istanbulla alakayı kesı- eden _şuursuz ketle bellı:i bir is- teşhir edecek en -unda da Sa- ynn : fJ1 
ğiyle dinliyorlar ki !.. vıp te Ankar_aya telgraf hat- yan fılan da çıkarabilirler. O za- raya fÖtÜl'Üp: _ Hey! Badala .• l'i' ~ 

5 ikinci tepin.... laııI b8f lıya bil_ı,.e. meaele lra man bütün Türkler silah başına - İtte. • • ııana, diifmana deJil • ·~ 
Etem izzet Bir karışıklıktır ıidiyor ama laz. valruz vazıyeti ~afaza kotar, acaba bu isyanı bastıra- Diyecekler kellesini koparup tarihe kartı koyuy~.J 
·- bakalım sonu neye varacak ? ~elttnesele. Etraftakı kaza- ınaz, hiyaneti boğamazlar mı? ldızm kul '. ki de bizim tarihimiz lıiYJrJ 

Dün müdür anlatırken ifittiın.ar o).!un, sancakl~r olsun daha Budan mı korkuyorlar bunun ~ay budaıa:°::. a~'!.m:~ 1 
byac:ak anladın mı?. /t rYf 

25 Te§Tlll.. !kabiliyeti görmedim. Hoş bir Kaymakamla kaza meclisi biı'IC:P tstanbula bağlı· Çerkesi, için mi k~ek gidili~. Ben İşte buna derler y Bunla haİA ğmı ileri götürme, dOI'• ıJ 
Mektep hayatı çok iyi bir teY· birimizi dah3 i~ce ~dık birine girmiı. Delıtetli ~':' İtıltfçm ~olan yerlerde hala olsam: Türk ihtilalini Patrona r Halil Bak arslan bir millet,,,,-

' Çocuklarla meşgul o~, onla- ama perşemb_e~n gelişı çar- lar olmt11 1 Kaymakam mılli 1 ~ınat F::C ~~;:· ~: nu- - Hadi arkadaşlar ıilah ba- yahut ta Ali Süavi harek ti z : pabiliyor! . . 1"~ f 
ra nasıhat etmek zevkme do- şanbadan bellidir .. derler. Za- vvetlere yardım etmek, ~ çar ça mı · • · şma.. edi lar Herifi .. e b ~ 12 llııncı ~ 
yum olmayan bir şey. ten topu topu beş hoca, bir ~ü- içinde huS1J~i ~tçeden :ı~z . Müdür y.:ı ,..lıf düşünüyor. Ni- Emrini vermek için daha zi. ~Ü~~: f~kmd ı;;: 1~ -~~ Kulaktan kulağa d -,;i 

- Kızım onu öyle yapnıa ••• dür. Onların içinde de mnalh~ para almak ıstıl_'OCIJ?U§. ıs çın burUı da İstanbuldan ayni- yade gecikmC2!dim. oturmu la "tar"~ 1 ek ~'ıl er• sürü taf var. Azrıavot ~ 
Demenin bile bir bafka tatlı- mektebinden çıkını~ bir tanesı azası arasındaki hainler ' masm? Hasanm topladığı kuv- Kuvvet pıurdadırl cihan .Ju~ d"" 1 mu ~- er~t, bir Çerkes beyi bi~~.J 

lığı, hoşa gider, tarafı var! var, Hem çok eski okuyucuların - Olma.ı ... vetleri kaymakam hükumet ko- • ~n,. mutare e kişilik çeteleri ile pad}~ ~; 
Muıtlik böyle iken, hocalık dan. Çocuklara bunlar mi telkin DiyC: tutturmuş~. V.· . nağma indirip jandarmayı, poli- _ıo !~inci Te~n ... şartlan, düvelı ıf:ll_tfıye, mak~- zı hizmet" etmif. Oıı :~ I~ 

kim bilir daha nakadar hoşa gi- yapacaklar. Onlar maaflann iki - Bız onların ?ükOJJılU ta- si de onlara katıp düzenliği te- • Tevekkeli değ_ıl •. Muhalifle- mı saltanat • İnr,Iı~ • ha~metı., isminde gene bir çerlt~.} 
den bir şeydir. Daha derae ıir- üç aydır yarım çıkma11ndan ba· nımıyoruz. Pad~şaı:u.ıadıkız. min etti mi hemencecik: 1:ll ve Çer~eslenn bumu kafda- ~-~an .~rdusu ·· Fılan dıye hır Adapazar, Geyve ta! ~/. 
mek bana hiç kısmet olmadı. şka hiç bir şeyi düşüneceğe ben On para vermeyız ··· B mill' hük' • "d gmda! Meger "Kuvayı inziba- suru Turkçe olmıyan ve kulağı propoganda yapınıY~ . .ii~(., . · · · · · o d ıra i• ale - urası ı ıımet 1 a- ti " d P a· h aba 1 lak d · · · biır Beklıy~ıuın kı hocalar~an ~ z~_mıy'?rlar. Ç~1;1k.lara bu kara De~şlcr. n an • " . resine dahil olmu tur . ye enen a rşa ordusu ta- mıza Y ncı ge en ır ı~rı Çerkesler kendısın• iir11' 
gelmeaın de derse ben gıreyım künlenn geçecegını , memleke- vlenmış. gırtlak ıı:tga kelmı . . . _ ş arruza hazı~lanıyormuş. Bunlar sayıklayıp duruyorlar. Üstelik hürlerle karşılayor, 11 11ııJd' En büyük zevki bahçede grup tin kurtulacağını Osmanlılığın şler. Diye ~ .t~~lıg de ne~reder ve ~ar~ya gıdecck, Türkiye bil- bir de ordu ile Ankaraya yürü- yapıyorlarmış! tstafl : 
grup çocukları başmıa toplayıp battığım, yeni bir türkiyenin do Çerkesler mec!en ç~ meaeleyı ~tını:· Belki burada yuk mıllet mecliı,;ini dağıtacak, yoclar. Bu avanaklarla uzun bo bir konferans toplan11! 1~.Jıl 
onlara telkin yapmakta buluyo- ğduğmıu , hepimizin buna işci- lstanbula telgırar çekmıflcr. Çerkal~n Türklerden çok ol- Mustafa Kemali zincire vurup ylu uğraşmıya bile değmez. O _ Müstakil Çerke~,ı,,,-
nım. öteki hocalarda pek bu lik yapacağımızı anlatmalı onla müdür divor ki ınaıı, tenatçılann, İngilizci ve ıehir tehir dolattıracalr.: jpadişah olacak herifin yanında st 
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Caiata Karakuy 
P,ıı;açac ı f ı rını 

itti. .. ınd~ki 
m ~allef-ıicinin 

u,t_ dt 

Hanıın efondilere: 
Pardesüler Ckaş•) 

her renkte son moda 

14 ! llradan itibaren 
2 

Pardesüler (a-ench -coaı) 
bej , .e llcivert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (lpckıt) 

her 13 f liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(trench - coat) tan bej ve llclvert 

Pardesüler 
24 ~ liradan itibaren 

Beyfendilere: 
Spor kostümleri 

16 ~ liradan itibaren 

lng!liz k •• 1 
biçiminde ostum er 

14 ~ liradan itibaren 

Çocuklara: 
'giliM bl b~çım~ uşam a ar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
Muşambalar 

8 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
lnglltz p d "l 

gabardinloden ar esu eı 

14 ~ liradan itibaren 

Tiftik Paltolar 

I2i liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fanıazı Muşambalar 

9 ~ liradan itibaren 

ısmarlama kostümler 
3 O liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. ·-

BÜYÜK 
ELBİSE 

FABRİKASI~ 

OTOMOBİL SAHİPLERi E 

r-· Malul Gaziler Pazarı ~ 
Tasfiye hey'ellnden : 

Mağaza pek yakında kapanacağından 

Yeniden mühim tenzilat 
Balli ve Avrupa kadın iskarpinleri 500- 750 i Halli 5(ıp~r erke~ iska ~pın l~ ri 

Muhtelif kadın iskarpinleri 150- 300 i Erkek loun ve ıskarpınle rı 400-500 
Balli erkek fotin ve iskarpinleri 750-1200 ı Avrupa Çocuk ı;andalları 150-200 
Erkek Elbiseleri 500-1500 ı Çocuk elbiseleri - 225-600 

1 Trapez erkek lastikleri 100-250, Trapez kadın lastikleri 100 Çocuk lastikleri 75-150 
Tohaf!ye - Erkek elbise kumaşları - Çanta - Bavul - Gömüş takımları ve saire Hatlarından ayn i 

nlsbette tenzilat yapılarak sauşa ba~lanmıştır. 

Bahçe Kapı Birinci Vakıf han Tdefon lstanbul 40 ~ 

BAHÇE KAPIDA .. BAHÇB KAPIDA 

Ertuğrul 
BAZI 

mağazasından! 
DAİRELERİMİZİN 

Tasfiyesi 
Münasebetile 

Hakiki büyük tenzilat 

BÜYÜK TAYYARE PiY4NGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDlR 

Br .:uk ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
~bu keşldede c:.-em'an " 3,900 • numara kazanacaktır 

HariciJe vekaleti ınu~a1aat koınisJonuun~an : 
200 ton kok kömürü 

ŞEHREMANETi BU AK$A~ 

~ ~ saat 21 buçukta 
111 Mary Dugan 

3 perde 
Cuma gün

leri mıılne saat 
3 buçulctL Tem
;;llııhn sonra tra· 

mvı:r temin e
dtlmlşılr. 

Kadıköy Hllll •lnema•ı 
Mevsimin En iyi PorKfamı 
Şehvet kurbanı 
Emil Yanlks Tarafından 

Bu akşam Ferah sinemada 
4 sııaw tarafından akrobatlk 

numarılar ve iki filim. 

şark Malt hUl6sası 

iştiha, kuvvet ve sıhhat için 
en mUe!slr devadır. BllOmum 
eczahanelerde bulunur. Umumi 
depolan: Bomontl fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 58J, ve lstan· 
bulda Ekrem Necip ecza deposu. 
Telefon: lstanbul 78. 

EGZAMA 
Eski kaşınu ve yaralara 

en iyi de va 
Adanalı Dr. Şükrü beyin D E 

R M O Z merhemidir. 
Sirkeci merkeı eczanesi 

en zengin ve münutıap <;~iL1 crini 
1 

gayet ehven fi Hh lıulacak>ınll . ..Jj 



r 

HlırSÖZ 
BfR RESf\ıl 

ueırerdardakl mlllf mensucat fabrikası son zamanlarda bllyDk bir teralıki ıöstermektedlr. Resmimiz, lftih&ra 
gösteren müessesenin daİılldeo bir manzarasını göstermektedir. 

s 

Gaıatasarayla Rumlar arutnda Takıimde yapılan atletik mllsabalıaları çlllı heyecanlı oldu. Resmimiz bu müsabakalardan 1500 
metro koşusuuu göstermektedir. Köşede Galatasaray atletleri. 

Beyoğlu Beşinci Noterliği canibi 
ili sine 

Muhterem ef. 
Biz zirde vazıulimza Nomidiı Te

niıtokli ve Miltiyadis biraderler 
1918 senesinden beri Romanya kanu
,larma tebaen Romanya tabiıyetini 
ıbraz etmiş ve tarihi mezkrdan itiba 
ren Romanya tabiiyetinde bulundu
ğumuz Bükreş hariciye nezaretinin 
ıe Iatanbul Romanya Ceneral koneo 
atosundan yedimize verilen pasapo
t ve istihsal eylediğimiz vesaik Tü 
·kiye C. Tabiiyet müdüriyetince 
lerdesti tetkik olup balbu ki İ.V. de 
terdarhğınm beyaz Ruslar hakkın 
la hukuku tasarrufiyelerinin nez'i 
" emlaklerinin furuhtu gibi tatbiki
>e teveasül eylediği muamelat ve ·~
hası mezküre meyanında bizlerinde 
mlalrimizi mevkii furuhta vaz, ve 
.ı.ilzayedcye tevessül etmesinden na 
i sehk eden müracaat ve §ikayeti 
ıiz neticesinde T. C. hariciye V . 
ı.inci şube müdüriyetiden Maliye 
·<kaleti E. M. müdiriyetine Roman
a tabiiyetimizin neticci tetkikine 
eğ:in mallarımızın mevkii milzaye
.eden rcf edilmesine 70895-393 nu-
1arah tezkeresi emlaki milliye mü
Lriyetinc 8-8-929 tarihinde tevdi ve 

J-2991 numara ile kayd edilmiıti. 

Hukuku hususiyei düvel noktai na 
arından, ecnebi devlet tebaasından 
• iri diğer bir ecnebi devlet tebaah
,ına vechi intikal ve telsikı üçüncü 
.ir devleti alakadar edemiyeceğine 
e_ etse bile muamelei cemilei müte
;abile olacak o tabiiyetin tanınması 
d!Uri bulunduğuna ve hattızatında 
arihi intikal 918 olup buda muahe-
1ata tekaddüm ettikten kat'ınazar 
....ozan muahedenarneainin ahkamına 
~vfikan Romenler, mukabcletcn Tü 
~iye şehirlerinde emlak tasarruf ha 
la. u haiz bulundukları zikrolun
ıasına ve husus3.tı maruza T.C. hü
ümet C. sinince şayanı tasvip ve 
abu! buyurulacağı şüphesiz ise de 
nifülarz tabiiyetimizin tescili tetki 
atı henüz ikmal ve H.V.C. 2inci Ş. 
ıUC~.-~yetinin tehiri müzayede hak
ındakı tezkeresi istirdat edilmemiş 
.masına rağmen VilayetC.defterdar 
ğınca ve Beyoğlu mal müdüriyeti
ce Galatada Kalafat yerinde 1-2-74-
4 ve 82,76,78, N. kereste depomuz, 

cağl bedihidir. 1 
İşbu esbabı anifeyc musteniden iş- ~ 1 I 1 

bu protesto namemizin keşidesine lü BVPISe aın 
zum kanuni hissedilmiştir söyle ki: J 1 

ı .: - Te'hir müzayedeyi natık ve ı·-----------...,•I 
hadisenin _merci'i tetkik ve aidi olan 
Hariciye Vekaleti celilesinden Emlli 
ki milliye müdüriyeti umumiyesine 
mürsel teskerei resmiye. hilafında 
müzayedeye devam olunmasından . 
Romanya tabiiyetimiz, Bükreş bari 
ciye nezaretinden ve İ.R.C. Konso
latosunca tanınmış ve tesçil edilmiş 
bulunmasından. 

2 ; - Romanya tebaalarının Lo
zan muahedesi mucibince Türkiyede 
hukuku tasarrufiyeyi haiz olacakla
rı münderiç ve musarrah bulunması
ndan. 

Vlerkc, Acentası; Galatı köprü 
başında. Beyoğl ıı 2362 Şube 
ıcente11: Mahmudlve Hını ılnıdı 

lstanbul 274-0 . 

Bozcaada . poslası 
( Gelibolu ) vapuru 5 

Teşrinlevel cumartesi 17de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca
adaya gidecek YC Çanakkale 
Lap,cki ı;cliboluya uttrayarak 
gelecektir. ' Vilayeti cehle defterdarlığınca ic 

rası melhuz bulunalı muarnelei furu-
ht, kanunen ve ahden keenlemyekün TRJBZO~ Di8iNCi POSfJSj 
dir Binaenaleyh işbu protestoname ( J 
ile muamelat anif enin mahiyetine kes R~:~ TPAŞA vapuru 7 teş-
bi ıttıla edilmek ve badettetkik veli( rinevvel Pazarıe'i l 2de Galata 
tifsar tashihi muameleyi istirham ile rıhtımından hareketle loebolu 
beraber aksihalinde bu yüzden tevel- Samsun, Glreson, Trabz"n. Rize 
Jüt etmiş ve edecek zarar ve ziyan 
hakkımızı muhafaza eylediğimiz gi- Hopaya gidecek , .• dönüşte, 
bi keyfiyet bey ve furuhtan ve tes- Pazar iskeleı;iyle Rize, 'urmene 
cilden hukuku tasarrufiyemize ha- Trabzon, Gürele, Gireson, 
Jel gelmiyeccği kavanini müdevvene O ' f 
ahkamı iktizasından olduğu cihetle rdu, l nye, Samsun, ne bolu, 
ve su itibarla kanunu medeninin 927 Zonguldağıı ujtrayarak gelecek 
inci maddesine tevfikan her hanği tir. Hareket h'llnLİ yıik kabul 
bir müşterinin ilerude hüsnü niyete olunmaz . 
istinaden iştira ve teferruğ eylediği 
iddiasına mahal kalmamak ve aynı 7-9 Teşrinievel 929 kadınlara 
haklarımızın mahfuziyetine husul · 
ıttıla zımnında işbu protestoname- 8-IO • <ı29 Erkeklere: 
nin bir nushasının Milliyet gazetesi Tiirkhe seyri<ef•in idare'i mü· 
ile ilanını bir nushasının Istanbul V. tekaidin \e eytam ve erımilin Ey-
defterdarhğına bir nusbasının Beyo lül 929 maajları hal*da muhar· · 
ğlu Malmüdüriyetine tebliğini lıir rer günlerde Hrilccei\inden esha· 
nushasının Maliye V. Emlıik milli- bı maaşın ~imdiden yoklamalarını 
ye müdüriyetine berayı tebliğ Anka 
ra Noterliğine irsalini bir nushasının yapurarak mezkOr günlerde müra· 

hıfzı nushai asliycsinin badeltasdik :::c•:•:tl:a:rı:iÜ:n::o:lu:n:u:r.:::::= 
tarafımıza itasını reca eyleriz. • Galatada kalafat yerinde 74 nume SAUIK ZADE Hll\AllEf!-

roda Nomidis biraderler. 
2-10-929 LEH V APUH LA il 1 

No: 16378 Dairede mahfuz nüsha· 
ya mutabık olan bu nüsha neşir ve 
ilin edilmek üzre Türkçe Milliyet 
gazeteıine irsal kılındı. 

KARA IJEi\JZ 
MUl'.TAZAM VE LÜKS 

POSTASf 

! arasında mevcut hissei şayıamız 
• Beyoğhında Emekyemezde 52 N. 
anemiz ve Istanbulda Ş. Keylani 
ıahallesinde 1-3-5- ve 10 N.dükkan I' 
rdaki hisselerimiz ve diğer tapu na 
ımıza mukayyet em13kimizin müza 
-ele ve furuhtuna devam edile gel 

3 Teşrinievel 1929 
Beyo&lu Beşinci Noteri 

Mekle~ kila~ları 

Sakarya 
Pazar Yap uru 

6 tc~rinievel 

gUnü akşamı Sirkci rıhtı· 

mından hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon, ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

ekte ol~ugı· görülmüştür. Maarif \tkı\leti tarafından ka· 
Anifülarz şekil ve mahiyeti bul edilen pro~rama nıuvafık 

uhafaza eden hususatı resmiyeye kitaplar Turk '\'c~rıyat )Urdu 
gmcn emlakimizin k3ffcsi ve ya 
ı kısmı her ne şekilde olursa olsun ~ark \C :'\laarı[ kl tuphanclerindc 
ıcuht ve glıya tcscıl vC:tki olsa bile hJz1rlann11,uı _\h.:ltcplt!rc, mua·. 

I""! ı-ıu medeoir. in 929 uncu maddesi limlcre \ c toptan ılar.ı fc\ kal;ide 1 
...ı.c.bıncc haksız lıir sebebe müste· ık )Oto \c tc .. hiL\t \·:ıpılır 
t tesçil mahiyetim haiz olavıaya- •••••••-•••••• 

Tafsllllt için Sirkecide l\\es 
adet hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon:Istanbul 213 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, lüks karadenlz postası 

Bu .. lent vapuru 6 
Teşrinievvl 

Pazar günü akşamı 
saat 18 de 

Slrkecl rıhıımından hareketle 
[Zong uldak,İnebolu, ~:vrcnye, 
Samsun, Cnye, Ordu, Gireson, 
Trabizon, Rize ] ve ıridecektir. 

Muıacaat ınahali: Jsıaı.İbl 
Meymenet hanı altındaki yazı
hane. Telefon htanbui 1154 

ıııiliiıiiliıııııiııiiiiiıiıiiıı .... ıııiııiıııiiııiıiı .. 
Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 

Vapur Acantahtından: 

Edremit, İzmir postası 
G vapuru erze 6 T "'eı pazar 

akşamı saat 18 Sirkeci rıhtı
mından harakelle ( Gelibolu , 
Çanakkale, KUçllkkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Dikili ve lzmlr 
iskelelerine azimet ve aynı lıke-

lelere uğrayarak avdet edecektir • 
Tafsllllt için Sirkecide Yalı 

Kö~kU caddesinde KUçUk Kır 
zade Hanındaki acantasına mü
racaatları. Tel: fst, 3118 
Tllccarana teshilllt gösterlllr. 

NAl\J \' A PCRLARI 

f zmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olan 

ADNAN \8pUl1J 

Tşrinicv.ı 

7 inci PAZARTESİ 
gunn 16 da Galata nhnmından hare
kede ( lzmlre) 'e Çarşamba günü 
lzmirden lstınbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
t'ransez hanında 12 numarada Umu
mi acantılığına müracaat Telefon 
13eyo~luc 1041 

Kilis malmüdürlügünden 
Kilıs hııkılmcc konağının nok

>an i,alan on bq hin liralık in~a

atı kapalı zari usulile 6 10 1929 
tarihinden itibaren nıünaaksaya 

konularak 1 l 1 929 tarihinde 

ihale olunacağından talip olan
ların Kilis maliye>ine nılirncaac

ları. 

CUl\lARTESİ 
5 T. EvEL 1929 

lsıaıi,tik umum müdllrll M. Jakar dün Jlelçikaya müteveccihen şehrimizden hareket etllllşdt· 
M. Jakar istasyonda dostları tarafından teşyi edilmiştir. 

Dun Taksimde 
~,~ 

Galatasarayla Sporling Rum takımı bir futbol maçı yaptı. Galatasarayın bir • 
galebeslle biten bu maça alt bir safha resmlmizde gözükmektedir. 

Devlet ~emir JOlları ve lflllanları uınulDi i~aresin~eD 1 İZZETTKA~ıı 
Devlet demir yolları ve limanları umumi idaresinde Türk ve y 1 ld b 1 • klu~· '

1
. 

F 1. 1 b'h kk k f b .k. )' d kd'" . tn ve es e soou . t' 
ransız ısan ara ı a ın va ı ve u ı ı ısan an ye ıgenne razı cildiye ve frengi ıedaV1 ili':'. 

mükemmelen tercüme yapmağa muktedir bir mütercime ihtiyaç Bahçekspı ••kercl Hacı ~ il 
~ardır. Şeraiti anlamak için taliplerin U. M. Iük kalemine mü- karşısındald apartmanda ı-l • 
racaat etmeleri. Almancaya da vakıf olanlar tercih olunur. 6-112 I!• kadar. 

Devlet ~eınirJolları ve limanları uınnıni i~aresin~en: 
74 ton Sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 21 Teşrinievel pazartesi günü saat 15,30 da Anka

rada Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartHamesini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın 
d<>n tedarik edebilirler. 

-•Dr. Ihsan 

öksürük şurıı1~, ÖkeUrllk ve nefes dıır 1 

için pek tesirli 
... ilaçtır ~~ 

-;,-;;,r Seyfetti~ 
l ,., L 

Her nevi cilt, frengi, yen d<'~ 
belsoğuklu~u, idrar darlığı 8 

il•' 
iktidarı ağrısız en yeni v& 

lslao~ul Tuz in~imı ~aı nıüdirlülünden m"'::::.r.~::,:;:ı~;:,~~ 
28 Eylfıl 929 tarihinde kapa- halesi yapılacaktir. Taliplerin karşısında. ller gün saa ~~~ı 

lı zarfla münakasası ilan edilen mezkur günde Ankarada tuz T.. k. z· t barı~· 
Çamaltı Tuzlası Timpano ma- inhisar Umum müdürlüğüne ur ıye ıraa . d J1 : 
kineleri dişleri için verilen fiat müracaatları şartnameyi gör- lstanbul şubesın e . .,.~ 
haddilayik görülmediğinden mek isteyenler Ankarada U- Çatalca Zonguldak şub•1~r'0ıı 

1 mevcut şartnamesine tevfikan mum müdürlüğe İstanbul ve İz- münhal muhayyitliklere t•1'~1eıi,il' 
20 Teşrinievvel 929 Pazar günü mir de tuz baş müdüriyetlerine rın şehri halin beşinci C~ ... ~~ 

15 1 k · 1 · .. d b"J' 1 nü akşamına kadar şubeınlı saat te pazar ı suretıy e ı- muracaat e e ı ır er. fi" - . .. tları 
~--- -------- __. rat şe ıgıne muracaa · 

lstan~ul Nalia Ba~ ınünen~isH~in~en: 
Istanbul vilayetinde Üsküdar - Şile yolunda 72 metro tfilinde 

betonarme Ömerli köprüsünün inşası kapalı zarf usulile müna
kasaya konuhnuştur. Münakasa 31 Teşrinie~el 929 perşembe 
günü saat 15 te Nafia vekaleti müsteşarlık makamında müteşek 
kil komisyon tarafından icra kılınacağından taliplerin münakasa 
müzayede ve ihalat kanunu ile olbaptaki şartnameler tarifatı da 
iresinde hazırlıyacakları teklifnamelerini makbuz mukabilinde 
vek5let müsteşarlığına tevdi eylemelerini ve şaraiti öğrenmek 
üzre Istanbulda Nafia baş mühendisliğine Ankarada yollar u
mum ınüdürlüğüne müracaat etmeleri liizımdır. Proje, ve şart
nameler Ankarada yollar umum müıfürlüğünden on beş lira be
deli mukabilinde alınabilir. 
Münakasay~ iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı tet
kik yevmi münakasadan liiakal iRi gün eve! Ankarada yollar u
mum müdürlüğüne tevdi eylemeleri meşruttur. 

lstao~ul ~usla ve tel~raf Levazım ve ıne~ani ınü
~ürlü~ün~en; 

Le' azım an barı ihtiyacı lçm 2.300 ndı·ı muhtelif nevi kereste 
münaka-ayi alcrıiye şıırctik nıdıayaa olunacağından talipler ~nrt

nıınıcyi ııörnıtk için lıcr !(lİll mUdllriyete YC ınııııaka,aya i~tirak 
için ıle 20 Tcşrinkvvel 9211 tıırihiııc rnLi>aılH pazar gtinli saat l 4cc 

yıızde 7,i'i nislıtıiııılc teminau mıl\akkatclcrini hamilen mubayaat 
kıımisyonuıın murm:aatl•rı 

lzmir lisesi müdürlü~üden: ıtır 
ıı'' ~ lzmir eı kek füesinde 1r 'wı 

lecek olan 14 bin ktlsU .1 ~ 
bedeli lreşilli banyo dair~J~' 
palı zarfla münakasaya 

10 
oı 

muştur. Münakasa 13 1 ıf' 1 

Pazar günü saat ı 6 da ·~~il · ce;t 
maarif emanetinde nıU ,ıvıı'1 
komisyonda yapılacakur .. t•~~. 
kasaya iştirak cılccekleriı~sı 1 

· de · ,~ 
mektuplarını ayni !(un nı•'' 
huçu~a kadar teminarı rııc p\. 
kata akçelerile birlikte ıc'~ 

·ıe 
Lomisvona muracaat 1 ··o~~ı. 

, nı•'" ı ' 
edeceklerdir. Talipler idare-ı' ' 
'artnamesini mek cep 
' 
alabilirler. ~~JIP 
-------:-:-:::::i;'s>'oP 1 

Liseler mubayaat koırtI bi~dC ·p 
enekte 1 ıı N işantaşı kıır orta k o 3 ~ı . 

mucibi keşif yaptırılaca. pat•( ı · 
at teşrinievelin yirmıncı ı~11ı11ıf>. ı 

' · · ra ,... :ı" saat onaltıda ihalesı ıc .. 1 aJ.:.cı9' ~ 
f l ·Jc 111UI "f!ll• . re kapalı zar usu 1 • . kC:lt •. ,,. 

nulmuştur: T.~liph.:~ı~~·:~ }\:oıı1ı6 
~artnameyı gorn1ck ll -
nuza müracaatları. .. 
----· ürh!.P 

MESUL MÜDÜR· B 


