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l KiLABIMIZ 
HAKKINDA Istanbul, altı sene evel bugün kahraman ordu~ 

•!a~vrupada türk inkilabile alakadar 
Ç•ltt ilrın sayıaı, zannettitimizderi pek 
oabı uk Orada aı olan şey, bu inki
Y•t~; uhu~ Menbaı ve Hakiki mahi
~ .. ~avrıyanlardır. Bundan dolayı 
!tirat Yı ınuahazeye hakkımız yoktur. 
lıcnd· •.d~lırn ki biz şimdiye kadar 
!Çin ;:mzı o.lduğumuz ı:;ibi tarutmak 
lor; b~r şeyı değil, mümkün olan şey
't'ıirlti e yapmış değiliz. Bu ihmal, 
da b Ye ve Türk inkilaplan hakkın
lnsa ~ı Yanlış tehikkilere yol açıyor. 
~ile~ ar h~yük hareketlere, büyük e
htle ~ daıına güç ve ı:;eç inanırlar, 
lıcr; k u hareket ve eserler, öteden 
d<>ğnı 'Yr:>t vermedikleri muhitlerde 
ba 10~! ıse endişe ve tereddütleri da 

muzu hörmet ve minnetle bağrına basmıştı 

~ olur. 

ltı~nd.an. bi: kaç sene eve! Türk mil 
difi ::. IŞtıklal mücadelesinde göster
.0.ıke • rıkalara, en nihayet kazandığı 
U ve '::•re_:• inanmak, bunların ta
ra illi; sa~ufe değil, hesap ve vuku-
.ı.v, .. stenıt oldu«unu anlamak için fı k 

"!>al ı a Demir }ırkımın kalıramuıı sıivıırileri Vı' Bahçekapıdll yapılan bir Zll a ta ı ~,•anı 1 ar'..uzun bir tecrübe, tetkik ~ 
....... .. ana ı_uzum görmüşlerdi. M ' t b • 1 d •• •• •• 

lıır •arıı İnkiıap, Türkiye için hayati e S U ) r yı 0 fl Um U 
l~iuş ret ıdı, Türk milleti için kur
lırdl ~?lu, _Yalnız inkilap yolu olabi
bu, •tt?~•.ı ve içtimai sahada teşeb
~Udıet}'gını.z. her inkilap hareketinde, 
l?ıt1"af~kreıs1nizin enerjisi sayesinde 

oldunuz. 

ııa;:ı ~ncak bu keşif muvafikiyetlerı 
ıııu,un~ ~evam1ı telakki edebiliyor 
•tnı;Yor z. İnkiJabın atisinden endi~e 
•lıanıeti ınusunuz?" Avrupadaki son 
da~ ve~ ~•nasında Türkiyeyi yakın
deııuarı •çınden iyi tanımıyan bir çok 
ıııu!lardınıı, bana yukardaki suali sor 

1. 

ı;Ju •atlar ka J · · d ' J tey;t . . naat ennı ve en ışe e-
. -- "Si ıçı.'.' ~iyorlardı ki: 

lliııbtten Yası bır ikilabı başarmak, 
'~•tlerıe kolaydır; müşktil olan şey 
lihtla ç;. ananalerle, ruhiyatla ve his 
~"."affaı, 'P1§•n içtimai inkilaplarda 
l)l~Plar, c:lın~ktır. Fikri ve ruhi in-
UnYanın ~~ il~ tazyık ile yapılamaz . 

llıanevi ku ıç bır kuvveti, ruhlardaki 
b l'ürk ·"~,etleri yenemez. 
hır .karar'~.'la~cıları bir kanun ve 
n Utu~ •kid 1 h~tün maziyi yıktılar, 
ç~ :•r hanı~ •r.ı alt üst ettiler ve bu
'l'~ • Y•J>tı~ •le asgari bir zaman i
n."rk. tnillet;~· Acaba inkilapçılar. 
~ eyı ölçtülern lahammill kabiliyeti-
"•h illi,,, 
~la a eve] bun . 
'el n. Yalnız a benzer endişelere ka
•aa ctın İlga ecııebıler değildi: Medre 
lıı 81na id.81 

• ~e tedrisatın tevhidi 
lıa n kyr~ ildığı sıralarda idi. lnkila-

dar k •ndt;ki sür'atten ürkmüş, bu 
llıedec.'"'~ ıslahatı milletin nasıl haz
~ 01~1~ bir türlü akla sığdırama
d ~~ •de}' zı ~atandaşlar, - Heman 
•gu __ ~'." kı, irticai bir maksatla 
-.... li 1Yorlardı ki: 

~1 1~zını~~;ııMz var: medreslerin isla
llı •ltete ç k Cdrese zihniyeti bu me
ıı.~'°'•le~· fenalıklar yaptı. Fakat 
;.....,L •n heps · b' h ı d le . ~ nas 1 ını ır am e e ka-
l~p ilıtiyac: bolur? Memleketin mek
~ ltıevcııt U kadar çokken, iyi kö
ıııı,"'tıy0ru ~edreseleri ne için birden 
İ)j 'derek z · Bunların programını is-

•lnıa, tneltte be kalbetme k daha 
ş· tnı?" i 

'~ 'ıtıdi, Y~n · 
iti daha i"i ı 0 tarihten altı sene son-

•de , anlıyor ki " .. , tt.··' denildi". . uz , e5 er o me~ 
l<bb':'tacaat gı gıbi, yarım tedbirle

"• k etseydik belki b" t" t li aarn , uun e-
tı•r •kikat ete oğrayabilirdi. 
k, 

1
ldaki ~~~~r ki, Türk inkilabı e

Uı-;ti ~rk IDİIJ u~ ~ereddü~ ve endişe
ltn nı oldu- •tının ıevıye ve kabi-

.,,<loi:u:ıror gu gıbi teşhis etm~~ -
} l Utk . . • 
.. bir "'•lleti · 
~ldu !l'et itiba ~ın medeni seviye ı·c 
' ,, tunu biJ r~yle olğun bir millet 
lı·~Pnıaktınıyenler yanlış ihtimal

ı..,0.~Yiik Ga a mazurdurlar. 
lqb•t' zı •"er T" k mili . . 

"-t~ ~ ... lllde 6 ur etın1n 
1 nd,n tec•dd';(tıned~ni seviyesinden, 

t b 1Uhan ve ıslahat hareketle
Ph Ulunduge fıkren ktndisile bera-

e •tseyd·"{:.dan bir an için olsun 
l!iı-:1nıiyeeeg'·. ıç bir harekete teşeb-1 

"'1ıı. "llu vaz·•nı her vesile ile tekrar 
·ı •tın 1Yet i · d ~İğ· •n nı;ıı- çın e Türk vatan· 
'il ~~den anı.: ve vatani vazifesi ken 

~ııı,, tun bir :.ılıyor: Türk milleti-
1.lı:'n •arsıJ ı let olduğunu inkila-

;.;· "'k rnaz k"k ' .'?~ \>atanı o le re dayandığı-
~~~illt kadar :~ her tecavüze karşı 
u~ •• :ldıığunu du~afa;C' vasıtalarına 
i~ ~azifeyi unyaya göstermek.. 

~t'ıi 1nkil3b Yapmanın biricik yo
)enı; ?lrnak :~ prensiplerine hi5t

~1'tı tın •ller' .onları zedelemek is-
r ını ve emellerini lor-

b Siirt Meb'uıu 
l:_J·()~~MUT 

~n~•ı~:~t Ekrem Bey 
lıır iti, ~krem Bırı~':;1 ınUdiirU Ercil-

. • n Ankaraya git-

2~~G N 
, 1 ~ •• ~ 
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Altı sene e''el bugün kahraman ordumuz 
. bizi esaretten kurtarmıştı 

Bugün bütün kalbimizle bu mes'ut 
tarihi tes'it ediyoruz 

Istanbul bu gün kurtuluş bayramının altıncı yıl dö
nümünü tesit edecektiı·. 

Altı sene evel, 923 senesi teşrinievelinde Istanbula 
dahıJ olacak oı·c!umuzun bir fırkasının 2 T eşrinievel ak
şamı Bostancıya vasıl olduğu haberi üzerine bir kaç 1ıün
denberi kaplerde toplanmış olan şevk ve sürur serbest 
bır cereyan alnuş, her t.arafı istila etmişti. 

Bir gece Bostancı havalisinde ve bir gece de Kadı
kö11 veÜsküdarda kaian kahraman ordumuz 6 teşrinievel 
Saİr günü Istanbula girmiş ve o gün Istanbul en mesut 
gününü yaşamıştı 

6 Teşrinievel sabahı 
6 Teşrinievelde ordunun Istanbula gireceğini bilen bütün halk 

o gün daha ortalık ağarırk~n so.kaklara. dökü~üş, bilhassa Şük 
rü Naili paşanın çıkacağı Sırkecı vapur ıskelesı ayakta durulamı 
yacak bir hale gelmişti. · 
Şükrü Naili paşa tam saat onda seyrisefainin Pendik vapuru 

ile Sirkeciye gelmiş ve burqda pek parlak tezahüratla istikbal 
edilmiş, kurbanlaı kesilmişti. 

Sirkecide bu merasim yapıldıktan sonra da Gülhane parkının 
geniş yolunda yürüyüş nizamı halinde harekete hazır bir halde 
toplanan ordu saat ikide Gülhaneden Taksime kadar bir yürü
yüş yapmışlardı. 

Bu gün de bu bayram tesit edilecek, Istanbul halkı en mesrur 
günlerinden birini daha yaşayacaktır. 

Bu günkü program mucibince, bütün binalar, mağaza ve dük
kar.lar bayraklarla donatılacak, gece tenvirat yapılacak, kolor
du kumandanının Sirkeciye çıktığı tam saat onda muhtelif mev 
kilerden yirmi birer pare top atılacak, limanda bulunan bütün 
vapurlar düdüklerile merasime iştirak edecek ve geçit resmi ya
pılacaktır. 
LKurtuluş gününe ait makaleyi ikinci sahifemizde okuyunuz) 

• 
-
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isme/ Paşa Hazretleri Vilayet Konağına girerken 

ismet Pş. Hz. bugün Anka
raya avdet ediyorlar 

Başvekil Hz. ile Maarif ve Adliye vehilleri 
dün geç vakla kadar Vilayette 

meşgul olmuşlardır 
Şehrimizin muhterem misa fi- İsmet Paşa Hazretleri dün 

ri o la n Başvekilimiz ismet Paşa kapalı çarşıya giderek bazı mü
Hazretleri bugün Ankaraya av bayaatta bulunmuştur. 
det buyuracaklardır. İsmet Paşa Hazretleri öğle-

İsmet Paşa Hazretleri dün den sonra saat 4 te Vilayeti teş 
veda ziyaretlerinde bulunmuş- rif etmişti. Biraz sonra da Maa 
tur. Öğleden sonra da Vilayete rif Vekili Cemal Hüsnü, Adliye 
gelerek Vali Vekili Muhiddin Vekili Mahmut Esat beyler Vi 
Beyi ziyaret etmiştir. !ayete gelerek İsmet Paşa Haz 

İsmet Paşa Hazretleri bugün retlerini ziyaret etmişlerdir. 
öğleden sonra saat üç buçukta Başvekil Hazretleri ve vekil 
hususi trenle hareket edecektir. beyler Vilayette akşam geç va-

Başvekilimiz, şehrimizde bu- kıta kadar görüşmüşlerdir. 

lun~n ve~~! be'yler ile'. n_ıebusl~r, FINDIK TÜCCARLARI 
Vah vekılı ve şehremını Muhıd-
din Bey, Vilayet ve Emanet er- Fındık piyasasında zuhur e
kanı, Kolordu erkanı ve diğu den buhran devam ediyor. Dün 
zevat tarafından teşyi olunacak j fmdı.k .tüccarları namıı:ıa bir hey 
tır. et Vılayette Başvekil ismet Pa-

Mübadele ---.... ......__ 

Arada teza · ,rar 
Yunan hükQmetl ne 
diyor, komisyondaki 
murahhasları ne lddi-

ediyorlar? 

Gayri nıübadillere ( 300) bit. 
lira teı•zi edilecek ·--Muhtelit mübadele komisyonunda 

ki Türk heyeti murahhasası dün top 
lanmış ve bu içtima hararetli müza
keratla geç vakte kadar devam etmiş
tir . 

Ba murahlıasımız Tevfik Kamil 
bey b hususta bir muharririmize de
miştir, ki: 

- Komisyon heyeti umumiyesinin 
son içtimaında bitaraf delegeler tara
fından tevdi edilen muhtırayı tetkik 
etmekle meşgulüz , Bu tetkikat bü
tün muallak meselelere ait olduğu i
çin uzun sürecektir. 

Tetkikat Pazartesi ak~amına ka
dar bitirilerek muhtıra hakkındaki 
noktayı nazarımız ve l.Szımgcl~n mu 
dafaalar komisyonun Sah günü akte
deceği heyeti umumiye içtimaına ye
tiştirilecektir. Komisyona icap eden 

Keman hocası 
M. Berger 

Ağırceza mahkemesi dün Aliye H. 
davasını gördü. Bu mesele dolayisilc 
ismi geçen kemam muallimi Macar 
M. Berıı;er de dün §ahit 11fatile mah
keme huzuruna gelmi§tir. Tafıilat 
üçüncü aahifemizdedir. 

\T rJ(illerin 
tefti~leri 

Şehrimizdeki vekiller 
muhtelif müessesatı 

teftiş ediyorlar 

Maliye vekili Müskirat ve 
Tütün inhisarlarını teftiş etti 

Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü B.dün 
Vekalete merbut daireleri veMüşkirat 
ve l.ütün inhisarJarını teftiş etmiştir. 
Vekil B., sabahleyin tütün inhisarına 
gitmiş, biraz istirahattan sonra idare 
Juamelatını tetkik ve teftiş etmiş, 

. . Tevfik Kı1nıi Bey .. bilahara öğleye doğru, refakatinde, 
ızahat şıfahen venlecelrsede !uzum Tütün inhisarı umum müdürü Beh
görü~sek tah;ir! mudafaatta da bulu- çet B. olduğu halde, idarenin Cibali
nacagız. ~u ıçtı~ada, '!.unanhJar .t~- deki fabrikasını gezmiştir. Vekil B., 
rafından ışgal cdılen Turk emlakının fabrikanın tekmil şubelerinde dört 
iadesinde ısra~ edeceği~." . saat kalarak meşgul olmuştur. Bu 

I:Iaber aldıgımı~a gore, komısyon- müddet zarfında, işçilerin mesaisini 
dak~ ~uı:ıan ~eyetı murabha.sa~ını~ yakından tetkik etmiş ve ayrı ayrı 
~':'.11.akı? ıade~~ ~usus.uı:da ılerı surdu- hepsinin hatırını sormuştur. Vekil B. 
gu ı.d?ıalar hukumetının muhtıral~rın biliihara beşyüz seksen genç işçinin 
dakı ~zahata tevafuk etmemektedır. çalıştığı kutu imalatanesine girmiş-
. Bıtarafların muhtırasınd~ da. b.u tir. Vekil B. imalatanenin hatıra def

c~het gayet açık olarak tespıt edılmış terine şunları yazmıştır: 
tır. . .. .. . . _ " Kutu .labrikasını gördüm. 

Yunan h~kı'.i~e~ı'. Turk. •.mla~ını, Türk çocukları, babalarının kaybet
Ru.':'. ~uha~ırle~ını ıskan ıçın ışgal tiklerini kamilen iştirdat ediyorlar. 
e~tıgını bıldırdıgı halde Y~nan h~y~- Burada ralışan arkadaşlarımı candan 
tı murahhasası, bunların ıade edıldı- b 'k d3 • ,, 
• . . 'dd' k d' te rı e erım. 
gım 1 

• ·~ etme te ır. Şükrü B. bundan sonra, dul kadm-
Salahıyettar ze•at bu suretle va- k 1 · 

· · h ıı· • · h .. · d !arın çocuklarına ba ı an yuvaya gıt-
zıyetın tavazzu et gı ve enuz ıa e . ki k 

· · .. J'k' l · · mış, ve çocu arı ayrı ayrı o şayıp 
edılmıyen Turk em a ı mese esım a- 11. 1. h d' t · t' M•ı· • 'ki · h d · buraya e ı ıra e ıye e mış ır. 4 ı-
lakadarların aktettı en mua e enın kil' k .. · f k t' d 

b 'k'J .. k 11 f ı .. b d ı k ye ve ı, a şam uzerı, re a a ın e tat ı 1 c mu e e o an mu a e e o- .. k' 'nhi "d" ·· z · · • ld Muş ırat ı sarı umum mu uru e-mısyonunun halletmesı zarurı o u- .. . . . 
- k · d d' D"nku .. ı"tı'mada ha' kai B. oldugu halde ınhısarın fabrı-gu anaatın e ır. u 1\ • • 
1• · d · d'J · T" k eml'k' •t kalarını gezmıştır. a ıa e e ı mıyen ur a ıne aı M'J' V kil' B d" İ t b 1 .. 
son malUmat ta tetkik edilmiştir. . . ._ .. 3 .~ye e ı · . un s an u gum 

Yunan mucahhaslerının iddiaları- rugunu, _Darph.aneyı'. Damga matbaa
nı cerheden bu del3il ve vesaik komi- sını teftış etmış ve ışler hakk~nda, 

h t . ·yesine bı'Jdirı'lecek notlar almıştır. Avdette de Lıman syon eye ı umumı . k . - k "d" H d' B 
t' y hl 'ade edilmediklerini şır etme ograyara mu ur am ı . ır. unan ar, 1 •

1 
.. .. .. tü 

komisyon riyasetine bildirdiğimiz son ı e goruşmuş r. 
listeye daha cevap vere~emiş.ı;;dir. Maarif vekili . 
Esasen bunların iade edilmedıgı me
ydanda olduğuna göre, lüzumsuz ce
vap1arla işin uzatılmaSI ve sürünce
mede bıraktırılması, muahede icaba
tına mugayir görülmektedir. 

GAYRI MUBADILLERE 
TEVZiAT 

Gayri mübadillere para tevzii için 
hazırlanmakta olan son listenin ikma · 
li bazı vesaikin tetkikine lüzum gö
rtilmesi yüzünden teehhüra uğramış
tır. Anadoludaki Yunan emlakinden 
müterakim paralardan(300,000) lira
sının gayri mübadillere tevzii mukar
rerdir. 
~--+-.------~~~ 
İngiliz amiralı geliyor 

Şehrimize gelecek olan İngiliz filo 
su amiralının kabul proğramı şu şe
kilde tespit olunduğu dün Vilayete 
bildirilmiştir. 

Amirahn muvasalati akşamı İngiliz 
sefir konağında ziyafet ve balu veri
lecektir. 

Ertesi günü Vali Vekili Muhiddin 
Bey tarafından bir öğle ziyafeti veri
lecektir. 

Amiral aynı akşam ekspresle An
karaya gidecektir. 
~'"""'"""'----'...--.--.-...-..: ~-
şa Hazretlerini ziyaret etmiştir. 

Heyet İsmet Paşa Hazretle
rine bu mesele hakkında maru
zatta bulunmuştur. 

BAKKALLAR 
Bakkallar Cemiyetinden bir 

heyet te Başvekil Hazretlerini 
ziyaretle bakkallar cemiyetinin 
vücude getirdiği kooperatif hak 
kında bazı maruzatta bulunmuş 
!ardır. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü bey 
dün hususi bazi ziyaretlerde bulun
muş ve akşama doğru maarif emane· 
tine gelmiştir. Vekil bey bilahara Vi 
!ayete gelmiğ, Adliye Vekili Mahmut 
Esat beyle birlikte Başvekil İsmet pa
şa hazretlerinin nezdlerinde bir saati 
mütecaviz bir müddet.kalmışlardır. 

Cemal Hüsnü bey resmi teftişatı
na bugünden itibaren başlıyacaktır. 

Adliye vekili 
Adliye Vekili Mahmut Esat B. 

dün Adliyeye gelmiş ve müfettişlik 
odasında tetkikatla meşgul olmuştur. 
Vekil B. dünkü teftişatı sırasında ü
çüncü Ceza mahkemesine -girmiş ve 
samiin arasında oturarak görülmekte 
olan bir davayı dinlemiştir. Bundan 
sonra Vilayete gitmiş ve Başvekil Pş . 
ile görüşmüştür. 

Nafia vekilinin "eftişleri 
Nafia vekili Recep B. şehrimizdeki 

Vekalete merbut müessesat ve şir
ketlere ait tetkikatını bitirmiştir. Ve
kil B. dün Haydarpaşaya geçerek 
Devlet demiryolları idaresi muamelA
tile meşgul olmuş, Haydarpaşadaki 
anbarlar ve lokomotiflerle idareye 
ait bütün tesiratı tetkik etmiştir. 

Vekil beyin yakında Ankaraya av
detinden sonra şirketler hakkındaki 
tetkikatı nazarı dikkate alınarak iş
leri düzeltmek için esaslı tedbirler a
hnacaktır. 

-~~ ......... --~~~ 
FUATB. YA{UNGELİYOR 
Cenevre çocuk Kongresine iştirak 

etmiş olan Himayei Etfal merkezi u
mumi reisi doktor Fuat bey yarın 
Avrupadan şehrimize avdet edecek
tir. 

Sulh kongresi bugün 
Atinada toplanacaktır 

Kongrede Kellog misakının tatbikatı 
için münakaşalar olacak 

Bugün Atinada umumi sulh kon-ı zi devletler arasında çok çetin ihti· 
gresi toplanacaktır. Bu i_çtima dü~y~- ~afi.~ çıkmı!.tır .. Be~eket versin ki bu 
da sulh fikir ve gayesını tamım ıçın 

1 

ıhtiliflar mue-ssıf bır harbe meydan 
,alişan .teşekküllerle alakadardır. . ve.~eden m~alihane surette halledil-

Şimdiye kadar olan kongrelerın mııtır. Bu mısakl kabul eden devlet-
yirmi yedincisidir. lerin, araJarındaki ihtil3fati sulhan 

DÖRT MÜHİM MESELE tesviye etmek manevi mecburiyetin 
Bundan anlaşılabilir ki kongre şim-1 de olduklarım göstermiştir 

diye kadar muhtelif yerlerde toplan- BU KADAR KAFl MİDİR> 
mıştır. Onun için bu gün açılacak o- Fakat acaba yalnız manevi mecbu-
lan yirmiyedinci kongrenin de rlız- riyetler buna riyaet için kafidir .. ? A
namesinde toplanmış bazi mühim me tina kongr<:,sinde bu gibi fevkalade 
seleler vardır. Kongre ruznamesinde ve misakln ruhuna muhalif vekayı 
mevcut olan dört mesele bilhas•a mil karşısında daha ciddi ve maddi ttd-
himdir. Bunu izah edelim: birler alınmasını tetkik edecektir . 

Geçen sene Pariste imzalanan Kel- MİLLETLER ARASINDA BİRLİK 
log misaki ile harp artık devletler a- Kongrenin meşgul olacağı meşal-
rasında bir vasıta olarak müracaat lin sonuncusu da ıudur: , 
edilmek şekil ve mahiyetinden çık- Menfaat ve tesanüt itibarile bir 
mış olmak lazım geliyor. Bu misakı' birlerine ihtiyacı olan milletlerin a
imza ve tastik eden devletler harbi. ralarında bir birllk teşkil edebilme
kanun harici ilan etmiılerdi. !eridir.Kongre umumt kitabetince ve-
Atinada bugün toplanacak olan sulh rilen malumatla bu maksadın Cemi

kongresinin ,ruznamesinde !ıte Paria yeti akvam tarafından takip edildiğı 
misakinin vermiş olduğu neticeler tet zikredildikten sonra henüz bunun hu
kik edilecektir. Çünkü Kellog misa- sulü ttmin edilemediği ilave ediliyor. 

• ,-. 

Kongrenin topıanması muhtemet olan Meclisi meb'ıısan binası _, 
kı devletlerin münasebatında bir çok Kongrede bu maksadın temamile hu
değişiklikler de husule getirmit olu- sule gelmesini temin için ne yapmak 
yor, ihtilaflar hakeme müracaat su- lazımgeldiği de tetkik edilecektir. 
retile halledili)'or. Hülasa kongrede KONGREYE İŞTİRAK 
Pariste geçen sene aktedilen Kellog EDECEKLER 
misakının tatbikatı meselesi tetkik e
dilecektir. Kongre ruznamesinde bil
hassa bu nokta uzun uzadıya müna
kaşa edilecektir. 

Atina kongresine İftirak için nıuh .. 
telif memleketlerden murahhaslar 
gitmittir. Kongereye Türkiye na
mına gazetemiz başmuharriri Siirt 
meb'usu Mahmut Bey davet edilmi~ MECBURİ MÜTAREKE 

MESELESİ "" kendisi Atinaya gitmiştir. Kongre
meıgul yi tertip eden Beynelmilel sulh bü

dc mec- rosunun merkezi Cenevrededir. 

Atina sulhu kongresinin 
olacağı dört meseleden biri 
huri mütareke meselesidir. 

MAHMUT BEY Mecburi ve derhal yapılması lazım 
gelen mütareke nedir?... ATİNA, 4. (Milliyet) - Ayın 

Farzediniz ki iki devlet, kabul ve 6 incı günü burada toplanacak olan 
iştirak ettikleri Paris misakına rağ- Beynelmilel onyedinci sulh kongresi
men aralarındaki ihtilafı bir tilrlU ne davet edilen Siirt meb"usu Mah
musİihane vesaitle halledemeyip si- mut Beyin yarınki cumartesi günü 
Jiiha müracaat etmiş olsunlar. Bu va- buraya muvasaleti bekleniyor. 
ziyette ne yapılacaktir? Atina kon- ........................ .. 
gresinde böyle bir vaziyet dahilinde 
Cemiyeti akvamın icap eden vesaite 
malik olmasını müzakere edecektir. 
Bu vesait her iki muhasım devletin 
arasında başlayan harbi derhal dur
durmak ve onları barıştırmak için it
tihazı icap eden tedbirlerdir. Paris 
misaki imza edileli beri bir seneden 
fazla oluyor. Bu müddet zarfında ba-

Bir hocanın 
intilıarı 

Mektepliler 
müsabakası 

21 inci haftanin neticeleri 
Oeçn perfembe gllnU b iten 

2llncl lıaftanın cevaplan dün 
taAnlf ve tetlllk ed llmlf ve 
neticed e fU Uç yazının mu
k lfat kaır.ıındığı anlaşılm ı ttır: 
ı- Dvrıişşa!aka il.esinden 2~ Ali 

Sabri Bey 
2- Gılatasıray·dao Q86 Fürüı..an 

K il Necder Bey 
lmya mua imi hasan 3- Gedlkpaşa Amerikan nıelteblnden 

bey kendini öldUrdU Leyla Hanını 

KO&bda oturan Istaı:ıbul erkek li 22 nci h a fta geçen cuma i 
sesi kimya muallimi Hasan B. asabi ıı:ıın ll baflamıştır. Her hafta 
bir hastalık neticesinde kendi haya- pertembe gllnll bitecek. A ncak 
tına kendi elile nihayet vermiştir. cevaplar cumar tesi saat 3 e 

Haber aldığrmıza göre Hasan B. kadar kabul edilecektir. DUn ı 
bir müddet eve! ailesinden ayrılmış, t a snif ed ilea cevaplar iki yUze 
eski refikası da Samsundaki birade 
rinin yanma gitmiştir. Hasan B. in yaııındı. lstanbulun h er mek- i 
on yaşında bir çocuğu vardır. Başka tobine menqup taleb eden Ce• 
kimsesi yoktur. Annesi çocuğu bera v ap alınmıştır. Bu da Milliyet 
berinde götürmüştür. Hasan B. buna müsabakasın ın mektepli efen- • 
çok müteessir olmuştur. diler arasında uyandırdığı ı 

Eve)ki akşam yemeğini yedikten alakayı göstermektedir. Cevap 
sonra odasına çıkmış ve tabanca ne 
intihar etmiştir. göndermek için talebe olmak-ı 

Haber aldığımıza göre Hasan B. tan başka hiç bir kayıt yok-
bırakmış olduğu mektupta cocuğun- tur. Her talebe lştırak e<le-
dan ayrıldığından dolayı intihar et-
tiğini yazmıştır. Bu mektup zavallı bilir, müsabaka, şimdiye k a-
Hasan B. in odasında bulunmuştur.

1 
dar Tllrkiye'de tertip edilen ı 

DÜNKÜ CENAZE MERASİMİ mUsabakalann en çok terbi- ı 
Me~hu.'." muallim .H~san B ~ılı c~ yevl kıymeti olanıdır. Bir ~ 

nazes~ dun saat on. ıkıde Kosk.!l•kı defa talebe yazıya alışır. ; 
hanesınden merasımle kaldırılmış, : 
meslektaşları merasimde bulunmuş- ! Sonra memleket ve dllnya • 
!ardır. '• işlerile meşgul olur. Her : 
Cenaze merasi,,-:nde Şehremini mu': halde yarının bUyUk muhar- ; 

avini Şerif, Err.anet heyeti fennıye 1 : rlri bugün mUsabakamıza + 
müdürü Ziya Beyle~, ~erhumu'? ar : IRtlrak edenler arasından çr- • 
kadaşları, Istanbul lısesı talebesı ve • ' : 
muallimleri hazır bulunmuslardır. • kacaktır. : 
Cenaze namazı Beyazıtta kılınmış, : Birinci ıı:c:len ,. ıı -ıornı ~ıtıHcnı·.t· t 

cenaze Edirne kapı rnezarlrğlna def· 
1

: t'cdir. t 
nedilmiştir. 1 • • ••••••••• • ••• •••••0

•••••• 
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~- -~~~Habe~ler 
Ingiliz Başvekili Amerikada 

Cinde Amerikada. l\1ac<lonald İngiliz-Amerikan dostluğundan c.;ok 

Gene harp M. macdonald hararetle bahsederek şin1ditik bir ittit:ık 
Bug-ün, Istanbul halkı, kur- Ayni gün, ben de Trakya De yapıln11yacağ1111 söylüyor . i· 

l ı·:.:ş:...-:.~~:ı y:·fav:.; Y\li1ii'l;i~iiı\Ü, miryollan askeri hat komiserli- Ruslarla şiddetli Başvekil hararetle . LONDRA, 5. (A. A.) -Vas-ıtinin bu husustaki ümit ,.e ın\. ı • .:tluluyor. . ği vazifesine baslamak üzre Is- hıngtondan Röyter Ajansına bil zarlarına tercüman olmuş ve 
11
0 

lstanbul olmuştur 

M:ılumdur ki, Mondros mfüa tanbul'a gelmiş olduğum için o IDUSademeler karşılandı d~riliyor: M. Mac Donald, İn· hayet ancak iki hükumetin uı' ~ 
rekesini imzaııyan dünya galip- günkü görüş ve duyuşumu kısa gıltere sefaretinde gazetecileri şmasina simdiye kadar ı:ııııt 
!eri, c!:ıha imzaları kurumadan, ca ilave edeceğim: HAR~!.t:I:• 4 (A.A) .- Ça_r- NEVYORK, 4(:.A.')_ M. Mac- fabul edere~k, hakkında gösteri- teşkil et~iş olan sui tefe~~ 
"mühim ~evkulceyş noktası" ol Bir tarftan Dumlupınar'ın mu şamba gunu Manc~ulı de Çın Donald saat 16 da (İngiltere saati) e~ fev~alade . r~smi kabulde hümlerin izalesini istihdaf ede. 
duğu behanesile ilk önce, bir ka zaffer kahramanları, Yatağın- ve Sovyet kuv.~etlen arasında karara çıkmıştır. Kendisine fevkali- mu~demıç samımıyet ve muhab b' .. 1.f . h hangi ııır 
ra belii gibi Istanbul'a çullan- dan taşmış coşkun bir şelale gi- v.uku ~ulan. mucadeleler fevka- de bır resmi kabul yapılmıştır. Halk, betın manasını tamamile takdir ır ıtı a tan gayrı er . eıJi~ 

lade şıddetlı olmuştur Sovy t mumailcyhi uzun uzadıya • 11 ... •lamak ettig-ini beyan ettı'kten sonra İn mukavelenin akdi derpış . d'· 
m·~la7dı: O tarihtenberi, bir ta bi Sirkeci rıhtımından Ankara . .. .. · e ld ğ ..._ 

1 
tayy le h t~. 0 . u u ~ırada .. l!man.d~ bulunan giliz - Amerikan münaseb t mediğini ve binaenaleyh, şııtl 

ral;an mfü;tevli!e.~n kaı:ı~ı çiz- c:ıdde:ine (Eski Babıali cadde-
1 

are n uç ucum yaı:.ımış, butün gemiler duküklerını çalıyor ve b d • a ının . . . . . · ·ft 
me en altında ezılıyor, diger ta sı) dogru akarken, (3 Teşrinisa a.~\ ~~ba atmış ve ~ıtral- havayi kalın ve ya keskin seslcrilc ':111 aı: sonra fevkalade dostane lık bır İngılız - Amenkan ıttlsô 
r:ıltan ta, ve tahtını kurtarmak ni) ile (16 Mart) in kahraman yoz fnnı kullaı:ımış~ır. Çın me- dolduruyordu. bır ~ekıl almasını bütün samimi kından bahsolunmayacağıııI l 
kaygusile, düşmanlarla el ele lan!! son düşman neferleri eşya mur arhmmbededıklenne ba~lı.r- M" M~c Donald, doğruca belediye yetıle arzu eden İngiliz mille- lemiştir. 
vermek gcbi, her türlü zilleti ir- larının bir kısmını bırakarak, sa mu :ırel b Rus lruvvetlennın daırcsıne gitmi§ ve orada kendisine ·.lı 
t
'k ' t ki . . d'' 'l . k taarruzı e aşlamış ve bu kuv- resmi bir resmi kabul yapılınıştrr. Romanyanın birrok yerlerinde zelzele o/P 
ı ap an c;e nmıyen saray eı- son uşman gemı enne açıyor 1 . v il 

derinin akıttığı zehir içinde bo !ardı... ~et er'... sarfetmış oldukta~ ~esa UZLAŞMA iÇiN Bükreş, 5 (A.A) - Romanyarun bir çok yerlerinde zeıte 
ğuluyordu.. ıye rag_men, Perşembe gunu ak- gilt':cAsSHfİNtın~TdONd ... 5 (A.A.) -ilin: olm.uş, ahali telaş ve korku içinde evlerini terketmistir. tnsaııı:t 

ı O gün, - Son taarruz esna- şamı rıcate mecbur olmuştur e arc c un gazetec en zayıat y kt H , 
ncnü, Sakarya, ve Dumlupı- smda, yalnız iki Fırkalık kuvve i . . . · nezdinc kabul eden M. Mac Donald, 

0 
ur. asar ve zarar pek azdır. 

n1r'lh Yur.an ordusunu mahvet ·ı .. y F k S Ç n memurları, Çınli.lerın te- kendisine Aınerikada gösterilen hüs- SABİK KAYS S , . • • aJıı,..:. tı e, uç unan ır asını, « eyit lefat 200 k d ahmi k ER t kt ı 1 ıı-mek ve artı'ltılarnu da İzmı'r ve mı a art n etme nü kabulden pek ziyade mütehassis ALMAN ana me ep erının il 
g aziden itibaren önüne katarak, t fak t s k d ld · İ YAYA GİDEMİYOR · db at Erdck'~e denize dökmekle Tür- ı:,. a ovy~t ıtaatırun a o ugunu ngiliz milleti namına be- yenı te irler almıY 

1 
. . . dil -· 

1 
birini Kütahya, ikincisini Mu- agır zayıata ugramış olduğunu yan etmişti. M. Mac Donald Ameri- LONDRA, 5. (A. A.) - Sabık -••),, 

· •n Je~~~~ v~ egbı 1tama,;ı ~ danya ve üçüncüsünü de Ban- söylemektedirler. kaile dostane münascbatın d~vamı hu Kayserin ailesile birlikte Alma- ANKARA, 5 (Telefoı..,..~ 
mış egı ı. . stan u ve ra.<- dırma ve Erdek civarında birer 'susunda İngiltercnin beslediği ümit· nyaya yerleşmek suretindeki Meınlekette mevcut san'at ~ 
ya hala o kabusun altında inli- birer kıstırarak mahveden III.- Jngilterede le_re t~rcüınan olmuş bir ittifak akdi· haber Alman hüku t' t teplerinin tekemmülü için ·.J. 

Y
ordu 1 nın hıç bir suretle derpiş cdilmediın. f ' me 1 ara- l k 1. . .... il" 

· · cü K. O. muzun kıymetli kuman ni yalnıı: t . t fehh" 1 . b. mdan resmen tekzip olunmak ro arının uvvet ı taliın •• ,.., 

t b 
· · İ · • Rusya i' l mcvcu sut e um erı or- .. . . . .,.. şte unun ıçın zmır den son danı Şükrü Naili Pş. Hz., Sirke ıe yapı an tadan kaldıracak bir uzlaşma huaulü- tadır. ~s usullenle techiz edilıne5' J' 

ra, Türk Başkumandaru'run, or- ci rıhtımına ayak basarken, «kur protokol neliredildi nü arzu ettiğini kaydcylemiştir. İNGİLTERE KIRALININ nnde son tetkikat i1anal 
d~ıa,rına gösterdiği ilk hedef Is taran» !arla «kurtulan» !ar se- V' FEYEZANLAR TAZİYESİ mek üzredir. ıııı 
t:ınbul olmuştu. . vinç yaşlan dökerek kucaklaşır LONDRA, 4 (A.A.) - 3 Teşrinic- , CHARLOTTE, (şimali Carolinc) LONDRA, 5. (AA.) _ M.Stre- Ank:ır~ san'at mektebin~.t 

Muzaffer Türk orduları, İz- larken, öte tarafta «Dünya Har veld~ M. Hcnderson ile M. Dovga- , 4 (A.A.) - Son dört günde vuku bu- semann m vefatından dolayi İn sene bir ınşaat ıubesi açılll" 
mir' den şim:ıle, Istanbul ve Bo- bi» nin galiplerini temsil eden :~~~l a:ası~da imza .e~ olan pro- lan feyzanlar Carol~c i~ ş~I ve giltere kıralı Londradaki Al- tır. 
ğl"zlar istikametine, taşkın bir Üç Mağrur Baı, Dolmabahçe kolda İ~ggil~~e:Clr:~syatır. Bu prodto _ Yeni Başoekll Adli Paşa cenubunda ve Georgıe nın bır çok ma f · b' · y: • ı·ı ·b· al - b l da d . arasm a - ~ mıntakalarında hasarata sebebiyet .. n se u:ın~ ır tazıyet telgrafı eni malmüdürlüklell 
şc a e gı ı nnaga aş ayınca, mey nın an, ıiç yıl 11 ay eve! muallak bulunan meselelerin tesviye- M k b • • vermiştir. Bir çok kimseler boğul- gondermıştır. ANKARA, S (Telefon1' .. :.ıw! / 

0 ane kad:ır gurur ve inatların- debdebe ve azametle girdikleri s~nc :'it .usulden bahsedilmekte olup ISlr 8 inesi r:ıuş, b.azı. küçük şehirlerle münaka- lzmirde Sanayii kimyeviye iiS".ıı 
da sebat eden İtilaf devletleri yerden, bu sefer muzaffer Türk sıyası muı:;asc.batın ~c?"-mcn iadcsin- Y, !at kcsılmıştır. mektebi açılıyor Kea_ıal paşa mal müdür~ 
I~tanbul'u ve Trakya'yı güzel- süngülerini tazimle selamlıya- !°.';, v:,.e;i~~~r:.~=~~~~n so~a he- eni kabine Adli M. MAC DONALD NASIL A_NKARA, 5 (Telefonla) - ~.aliye tetkiki hesabat rn. ~ 
lik!e iadeden başka çare kalma r~k huşu' ve hicap ile. ba~ları dü Münakaşaya mevzu ~:~ ;~;.,;ş Pş.nın riyasetinde KARŞILANDI . . İzmı_rde tesisi mukarrer Sanayii gu memurlarından VeciJıl~ 
dı<Tı anlamışlar ve Türk Başku- şuk olarak, son gemılenne can olan muallak meseleler şunlardır: l kk "l LONDRA, 5. A. A. - Daıly Maı- nescıye ve ki . k b' ~rı mal müdürlüğüne .d" .. ıf. 
m;ndan'ına ve hükfunetine mü atmış bulunuyorlardı!. Ne ibret ~ - İki hüku?"etin 1924 muahede- eşe U etti lin muhabiri bildiriyor M. Mac Do· · myevıye me te ı- cu kolordu muhasibi Riıştll 

d 
l b. l h d -·1 · len karşısındaki hatt har k ti · nald ve refakatindeki zevat karaya nın gel.ecek sene açılması muh- ler tayı'n edilmişlerdir. 

r;ıcaat etmişler ve aman dilemiş 0 u ır av a egı mı? 2 · · 
1 

e .e en. İSKENDER1YE, 4 (A.A.) - Yeni çıkar çıkmaz dog-rudan dog-ruya be- temeldı. 
} d' İ T" k'' 

00
- - Bır tıcaret muahcdcsı ve bun- _.; er ı. • şte ur u gmak, Türk dan mütevellit meseleler. kabine şu suretle teşekkül etmiştir: lediye dairesine gitmişlerdir. Misafir- Himayei etfalin yeni bir lapartada çucuk babç,,... 

Bu mür:ıcaatta:ı «Mudanya» vatanına el uzatmak isteyenler 3 - Hükumet borçlan ile hususi Başvekil ve Dahiliye nazın Adli pa- !erin bindikleri arabaların önünde ve tetebbüaü ANKARA, 5 (Tele'onlıl.ı, 
ve «Lozan• sesleri doğdu; onun ve ya isteyecekler için mukad- borçlara müteallik mutalebat ve mu- şa Yegen, Hariciye nazırı Mithat pa- arkasında askeri ve bahri kıtaat yü· ANKARA ı• ~ 
neticesi olaraktır ki, 6 Teşrini- der olan akıbet behemehal bu- kabil mutalebat ve mali meseleler. şa Ycgen, Adliye nazın Hüseyin pa- rüyordu. Bu tarihi manzarayı seyr i· . . • 5 (Telefonla) - İspartada bir çocuk baltÇP',J 

4 - Balıkçılık meseleleri. şa J?crviş, Müna.kalat nazırı Aptur- çin sokaklara dökülmüş olan iki üç ~ımayeı etfal cemiyeti Berlinde çılmak üzre (300) lira g(j!IO" 
evel'de Istanbul işgal zulmü ve dur ve daima bu olacaktır. . 5 _ Mütekaddim muahede ve mu- rahun paşa Sabn, Maliye na.c.ırı Mus- milyon kişi İngiliz başvekili hakkın· bır merkez açmıştır. miştir. 
esirliğinden kurtuldu. . Yeşilköy: A. RIZA kavelclcrin tatbiki. tafa paşa Mahir, Harbiye nazırı Meh da fevkalade tezahüratta bulunmuş-

Müzakerat neticesinde elde edile- met EflatlJ,ll Paşa. !ardır. Bi "r salkım gibi pencereler- Fil is tinde A 1 k f re~ ~t 
Atina mektubu Yugoslavyada cek bütün itilaflar bir muahedcyc der YENi HOKOMETIN VAZiFESi den sarkan diğer bir kaç yüz binse- rnavut u se a 

cedilccektir .. E!çil~ri? teati~ini mü~e- KAHİRE, 5. A .. A. - Adli paşa yirci kon.fe~iler yağdıı:ıyo~~rdı. o de- Sulh Vt! salah teessüs lağvedildi Yeni . siparişler Trene bomba akıp.hemen ıkı hukümet bırbırlen a- Yeğen, kabineyi yeşkil vazifesini ka- recede ki bır kaç dakıka ıçındc araba . . .... ı lcyhı~e propaı;anda yapmam~ğı mü- bul ettiğini krala bildirmek üzre yaz l~r ve_ sokakla~ sanki birer kar_ tiI?i- etmıyecek mı ? ~r~avut!uk h~k~mcti Atı~ 

1 1 
Y B r alı J ar ar RSI n da iki tekabıl~n .. teahhut _e~e~cklerdır. ı;'r?- dığı mektupta yeni hükümetin başlıca s~ne ugra'."'ş gı?ı. ~embey";z kesilmış· LONDRA, 5. A. A. _ Kudüstcn fare~ la~vetmıştır. Bu b~ 

ta yan tezgahlarına t~kol, ~nu!!'luzdekı ıçtırna dcvres~nın vazifesinin ıneşrutiyet hayatıru ye- tır. Beledıye reısı de mec.lis ~z~sı M. Daily Maile bildiriliyor. Filistinde- şc~mnde~ Arnavutluk ko0;,ı' 
f • jandarma var bıdayetınde parlamentoya a~z~dile- niden tesis etmek, mcmJekctin meta- ~ac J?onald ı beledıye daıresının mer O:illi bir yahudi yurdunun tesisine ~e~ır Rcmzı bey şu ma!Uınatı 

ISmar anan gemıler cek ve parl~m~ntonun ~as~ı'01de~ libi hakkında dogru bir fikir hasıl e- dıvcnınde bcklıyorlardı. aıt Balfour beyannamesinin hükmü tır,; .. • . ~ 
~- BELGRAT, 4 (A.A) - Ça- sonra h~r ıki hukumet elçılcrını tayın debilmck için mcb'usan intihabatıru Pek har ve samimi sellimJaşmadan cari ve baki oldukça mezkur memle- - ~avutluk hükumetı. ~-,Ş ı 

A TlNA. 3 (Milliyet) - Yunanis- ri?rod dan bildirildiğine göre, edecektir. hiçbir tahdide tabi tutmıyarak ser-, sonra bele~i>'.e . dairesinin merasim ke?.n sulh ve salfilı yüzünü görrniye- mcscl~sındcn dola:ı:ı ?~?an e~ ci- ~ 
tan bahriye n•mrı tarafından Atina Pırottan gelen bir tren is:asyo- YENi BiR iCAT best surette yaptırmaktan ibaret oı-ısalonuna gıdılmış ve derhal M. Mac cegı kanaatinde bulunan arap hiris- reşteki sefaretanesı.m lagvecıo4~ ı 1 
gazct !erine şayanı dikkat bazı beya- nun iki kilometre ilerisinde .. LON_DRA, ~ (A.A.) .- Bir İngiliz duğunu kaydeylemiştir. J?o.nal~ a.Nevyork un_ fahri hemşeri- t~y~nların arap müslümanlarla hem- Bu defa. da a~ ae_?epte~ ti!·~ 
natta bulu~ulmuştur. Nazır bu beya- b' mulıendısı tasfıyc edılıruş petrol ye- -- • • •11• • lığıne ıntıhap olundugunu bildiren fıkır oldukları anlaşılmaktadrr. Ankaradaki ~c.faretı lig.vetııılt ,il 
n:ıtında diyor ki: ır bombaya çarpmıştır. Bomba rinc ham petrol yakan bir tayyare Al . ·ı vesika tevdi edilmiştir. Bu münasc- Mezkilr beyannamenin infazı Hi- kara scfaretının sırf butçe)"~ i ~~ ~ 

- Bır gun evci söylediğim gibi hü infilak etmiş isede ehemmiyet- makinesi ~cat etmiştir. Bun.un fayda- lllaJl ~ al a betle M. Mac Donald ve belediye rci ~umu üzerinde her zamandan ziyade sebepten dola~ ~panması iJO ,e',J ~ 
kl:met ikı torpido ısmarladı. BunJar siz hasar yapmıştır. lan evvela ıştı~l tehlıkesının mefku- si tarafından kısa birer nutuk irat ısrar eden yahudilerin bu tcannüdü ?'et arasında.ki munase!"'tı bJ 'f":J 1 
fcnnın en son terakkıyatınakgbi:ıilir~ Y":- Tren yoluna devam etmiştir dıyetınden, sanıycn mahrukatın ucuz lll3lCIU olunmuştur. yüzünden aradaki gerginliğin gittik- ~~h ru.kk~:rı•n mucıpdoki~'I' l 
pılm:ş olacaktır. Bunların a yctı De h 1 . . luğundan, üçüncüsü istihlak azlı- çe artacağı tahmin olunmaktadır gı ı er ı ı et arasm a eıl' 1. 
lurbiyesi çol< ıyi olacaktır. Sür'at, . r a tahkikata başlamış ve ğından ibarettir. Umuru havaiye M. CHURCHIL ŞEREFiNE B I il I h · net ve doatluğuda hiç bir sili' 
cndaht itıb•rilc bunlardan memnun SU! kastçılann izleri Bulgar hu- nazareti bu yeni makineyi tecrübe et- M. Streseman'ın vefa- ZiYAFET eyne m e ava ı,ıerl leldar etmiyeccktir." ' 
o'aC3;:ız. Buniarmtcslimi_ için .gcçen!dudu civarında kaybolmuştur. tirccektir. tından mu"tevellı"t ŞİKAGO. 5. A. A. - M. Vinston konferansı açıldı Sefirin avdeti ; 1 
zama~ kısa olacakt~r. Vcrılecck ınşaat Tahkikat esnasında toprağa gö- YAZ SAATi Churchil şerefine verilen bir ziyafet- •• ı 4. bcdclı de mutcdıldır "l d' - . LONDRA, 4 (A. A.) _ Yaz saati vaziyet te söylediği nutukta bahri bir itilaf VARŞOVA, 4. A. A. - İkinci bey ANKARA, 5 (TelefO~ 1, 

Şunu da .o .. ylemeg:ı. kcndı'm ı'rı'n bır' m. u. en ıger b. ır. b.omba daha in- kd' !" .. . d nelmilcl hava . 1 . h k k h . A l k h i1m . ~ ' ' f l k usulü, bu gece yarısı bitmekte. Birin- -· • -- a ıne uzum gostcrmış ve emiştir ış crı u u u ususıye rnavut U ük etı •. 
vazı'fe addc,erım kı' bu ycnı' sı'parı'şlc- ı a ederek ıki Jandarma daha k' konferansı 41 mcmlck t hh si f ::1 • ., ci Teşrinin 6 ıncı Pazar gününden Kabine bir matem · ı: e mura a a- se aretini lağvetmiş ve. İl' ·~ 
rimız zaten b.ıhriyc programımız dahi yaralanmıştır. itibaren İngltcrcde tabii saat (Grcn· IÇtimaı "Böyle bir uzlaşmanın harp gemi- rının iştirakile bu gün açılmıştır.Kon h t .. Asaf B detl 
!indedir. Memleketimize iktiza eden wich) saati avdet edecektir. Fransa- •) apmıştır !erini tartmak ve toplan ölçmek gibi ferans hava postalanrun konişmcnto- a guzar · av 
bahri isııhıarat cümlesindendir. Fa- Yunanla ticaret da da ayni suretle hareket edilecek· gülünç ve gayri tabii bir usule kat'i l~rma ".e postayı götürenlerin mes'u. emir almıştır. _,/ 
kat bu her hangi bir devletle karşı . t surette nihayet verecektir. Deniz kuv lıyetlerıne ait nizamnamelerin tevhi- Asaf B. bu günlerde tf1P' 
husu etle ya 1 • b' d ğild' h d • tır. BERL N, 4 (A.A.) • M. Strese- ti · di il b ba k 'i .._ k · '11 pı mı, ır f"Y c ır. ffiU8 e eSI FRANSAYI DAVET mann ın vefatı dolayısilc kabı.ne bır' ve en meselesi müzakere sahasının c u pta at mu .... vclenin me etme avdet edecektir. 
Yunan milletı namuskarane kazanı- R1 1 haricinde brakılmalıdır. tnini tesbit edecektir. 
lan parasının mahalline sarfcdildiğin ATİNA, 5. (Aneks.) _ Hariciye PA S, 4 (A.A.) - ngiltcrc hü- 1 matem içtimaı akdctmis ve ba1vckil, 
den emin olabilir." nazırı M. Mihalakopulos yunan hari- kümelinin yakında Fransa hükümc- nazır arkadaşlarına taziyede bulun- - · M. VENIZELOS BUDAPEŞTEDE GIJmrlJkte 

Bahrıye num bu bapta inşaatı ciyc nazarctininTürkiyc ile en ziyade tini bahri tahdidi tcsliha~ kon~cr:m- muştur. Diğer taraftan Reichtaı: da na~ır~ bul":'ağa muvaffak olursa ken- BUDAPEŞTE, 4. A. A. _ M. Ve- - dl 
bahriye tezgahlarının mümessillcrilc mazharı müsaade millet esası daire- sına iştirake davet etmesınc ıntızar bir matem içtimaı akdetmiıtir. dısıru bahtıyar addcdeceğini söylemiı zelos Prağdan buraya gelmiş ve saat Cenup hududUll .~ 
l
. 

1 
k 

1 
. . 

1 
· d b' . edilmektedir. Bu konferans, İkinci Bütün salon siyah tüllerle örtül- tir. 11 de ba•vckil kont Bcthlenı· zı'yaret- J• a.ıımg:e en mu avc cyı ımza amıştrr. sın c ır tıcaret mukavelesi aktına ::s k k 1 ki ··c~"" 

B 
.h O t k Kanun yarısından sonra açılacaktır. müştü: SON VAZIYET le bır' saat go"r" .. tür" M .. akib aça ÇI I a mU "' 

u tczga dcro namındaki talyan arar verdiğini Türkiye maslahatgu". -- uşmuş · ute en ~ 
t 

'd· T ·d b' · 
0 

d bl' · d M. Strcsernann ın sandaliyesın' de BERLİN 4 (A A) Ba kil hariciye nazın M Va!k · c h d ersanesı ır. orpı onun ırı 2 • i-ı zarına te ığ etmı~tir. Muvakkat ti- Vransa a ' h . b · 1 b • . . - fVC • • . • o yu zıyaret enup udutlarunıı • ~· . 
geri 22 ayda te•lim edilecektir. Tez- caret mukavelesi Türkiye maslahat ı·ı sıya tullcrlc ag anmış üyük bir Reisicumhur mareşal Hindenburg a Ctmiftır. ğm önüne tcmamilc geçmelı ıy;~, 
giıhlar bu sipari1i mutlaka bu müd- güzarile .Yunan hariciye nazırı ara- Sahte markinin kırıza~tem ~ahi.bulunuyordu. M. Strcscmann ın anzızm vuku bula~ RUSYADA PETROL bir muhafaza tcşkilitı yapıl 
det zarfında yapıp vcrmeği deruhte sında mektup teatisi akabında mev- . Reıa vekilı bır nutuk ırat e~crck vefatından mütevellit vaziyet ve hu- iSTiHSAL.ATi Yeni teıkilit şimdiklııdel' 1 
<trnişlerdir Grev ve saire gibi her kii meriyctc girecektir. hakiki ismi mute~ef~anın ;Almanyaya yaptıgı ey- susa dair hükilmctin ittihaz etmiş ol- MOSKOVA, 4 (A.A.))) - Sovyet yeni bir tckildedir. Hariçıe", il" 
hangi mutbır bir sebep buna mani o- ATİNA. 5. (Aneks.) _ Türkiye VERSAY 5 (A. A.) - Toparağa lık:~rı. bırer ?ır~r :~mış ve Alınan duğu kararlar hakkında izahat ver- Rusya bu sene zarfında üç bucu.k mi- bir kimse hududa gelir geiııı' ~· 
lamiyacaktır. maslahatğüzarı, Yunan hariciye na· gomülü bir t~but içinde ölu bulunanj mıl ctıbnc tazıkyc c kut unmd' ul şt".r.1 Meb miştir. M. Yon Curtius, hariciye na- iyon ton petrol ihraç etmiıtir. hafaza tctkilitilc karşıla!"" 

.. ~ . . . . .1 .. k"' . . . h us ar u nut u aya a ın emış er ve tı' k-ı · · if d k:tir FRANSI 1 1 Yunan hukumctınc şımdiyc kadar zırı e son mu alemclcrınde Türkiye- sahte marki de Chaınpoaubert ın a· ı• . 1 k 1 . . zare ve a etını a e ece · Z SEF R CENEZEDE -
t .

1
. İ · k · h . . . 1 d E 1 matem a dmetı o ara cc scyı tatıl et- A BU U ~ 6 ngı ız ve 3 Fransız. 3 de talyan nın atıyen arp emelinde olmadığı· kiki ısmı Clcmcnt Pasca ır. vvc ce . 1 d' iman matbuatı, M. Strescmann L NACAK G k• gıll 

tczgih1 müracaat ed•rek teklifatta na '(e en başlıca emeli Yunanistanla ' mutclif dolandırıcı hl< vak'alarından mış er ır. , ın malik olduğu manevi itibarı kabul PARİS, 4 (A. A.) _ Berlindeki ece I yal1 tTJ. 
lıulundular. Torpıdolardan beheri i- iyi komşuluk münascbatı idame et.l dolayı mabkiım. olan bu adamın üze_- M. MAC,DONALD iN TAZiYETi ve teslim etmektedir. Ve bu itibarın Fransız sefiri M. de Margerie, M. Dün gec':. saat 22 ~e t ~ 
çin vcrılecek. para 255,000 İngiliz li- ":'ek olduğunu kat'iyen temin etmiş-• rinde yalnız bir gömlek, yanında bır LONDRA, 4 _(A.A.) .- M. Mac Do- Almanyanın hariçteki maddi itibarı- Strcsemann ın cenaze merasiminde Bahçe ııokagında RüsııD" .;,h 
rasıdır. 1ngilız tczı:ahları bunun için tır. miktar çikolata vardı. Tabuta hava nald ralrip oldugu gcıruden Almanya nın başlıca unsurlarından birini teşkil Fransa hükümctini temsil edecektir. lanndan Ziya beyin çocu~ll~ ·~ 
65,000 İngiliz lirası fazla istediler Türk maslahatgüzarı iki memleket vermcğe mahsus bir alet raptedilmiş- başvckilitıc çektiği gayet müessir bir eylemekte olduğu hususunda mütte· E. küçük bir sinema ına(<ilt·~ !/ 
Fransız tersaneleri de 7 5,000 İngiliz araaındaki muallak meselelerin halli ti. telgrafta M. Stresemann ın ziyaı ile fiktir. TAKDİRİ KİYMET NASIL çevirmekte iken filim tut~~ 
lirası fazla iatemislcrdir. huıusunda pek nikbin görünmüı- Son günlerde gazetelere gönderi- Avrupa sulhumın en kavi istinatgah- Gazeteler, Siyah çerçeveler içinde YAPILACAK gın çıkmıı ve bir oda 1a9ı11• ıiJ!· 

İtalyan tczgihlanndan diğer iki- tür.( len bazı mektuplarda mahkemelerin !arından bitini kaybettiğini söylemiş- intişar etmektedir. Bütün bayraklar İsk.in işlerinin tesrii için yeniden tan sonra ate§ aöndiiriilıı>Ut I~ 
sinin teklif ettikleri para pck .. az_ far~- B" klfi surette ce~alandrrmadıkları şerir tir .... " • ~ matem alimcti olmak üzre yan çekil ~zı kararlar verilmiştir. Tefviz ko- p lı olmakla beraber ~unan. hukumetı ır Yunan mizah gaze !erin hepsini layık .oldu~aı:ı ~czalar.a Hırıcı~~ ':'azır~ M. Hen.~~rson, .Al- mektcdir. "Mayencc" de de Fransız- mısyonlarında yeni masalar teşkil c- KIBRIS MAHKErdt:~~~ 
Odcro tezgahını tercih ettı. ~una s~- tesinin Soğuk neşrı"y•tı çarptırma~ mak_s_a_d ıyle g~lı bır .cemı- manya hiıkumetınc çcktıgı tazıyet !ar bayraklarını yarıya indirmişler- dileccktir. . . Kibns mahkemesi reısı "';;..ır· 
bep bu tczglblann İtalya hukfunetı- u yet teşekkül ettıgı ve teczıyc edilecek telgrafında, Avrupa sulhunun tarsın dir. Bu masalar ıçın yeni memurlar ta- Fuat B. dün ıehrimlı:e ge~ 4 
ne ait torpid'oları yapmakta olması- Yunanistanda intişar eden "Gatos" ilk ı;ahsın Champauvcrt olacağı bil- ve takviyesinde M. Strescmann ın bi- yininc vekalet müsaade etmi§tir. ____..-- _, ı r dır.Burada yapılan torpidolara Dadro isminde sözde ıiıizah mecmuası (22) diriliyordu. Gaz~telcr'..Clemant Pas- rinci derecede haızı ehc~.yct bir CiHAN iKTiSAT KONFERANSI Takdiri lriymct, mahalline heyeti- tJJ) 
sistemi diyorlar. eylul tarihli nüshasında Türklük alc- cal ın, yazmak ıstedıgı hatırala~ı~a rol oynadıı:ını beyan ctmıştır. Mali- VE ALMANYA zamı surctile yapılmakta idi, badema 322 ve 323 DOÖlJt~O~ 

Bunların parası taksitle ödenecek- yhinde bir karikatür neşretmiştir. ücretsiz bir il~n yapmış olma~ ıçın ye nazırı M. Snowdcn, s.tr_cscmann BERLİN 4 (AA) R · h mübadillerin Yunanistanda terkcttik- DAVET EDİJ.. .ı 
tir. Gemilerin azami sürati 40 mil o- Memleketimize gönderilen bu ga- kcndisidiri dirıgömümck suretıylc ter ın vefatından bahsederek olumiın yal .h 'ktı •k f . . - ukaeıc attag, !eri emlakin ve ya burada almak is- ı·•· .~ ,. . . · d'". · f k ld Al · · d "il b" ·· A cı an ı sat on eranııı m rrcratı- Kılıç Ali pa asker'"'• . ..ı • lacaktır. Tezgah sahipleri gcmilenn zctenin neşriyatı matbuat memurlug"u tibat almak ıstc ıgını, a at eve en ruz manya ıçın cg utun vrupa dikin' • "be . k '"yih tedikleri em1ikin lriymctlcrini tah- şa ·ıoııı,.... ..ır . . d d· -· b' hal · · · k bil' t ı · r b' · ld nı tas ı mu yyın anun "' a- . 1 - Şubede kaytli bı ~~~·--
tesliminden aoı:;r~ !tcçccck 9 ay ~ar: tarafından tetkik edilmektedir. tahmıı::. ~. e~e ıgı ır ~e ya an- ~çın gayn a ı • a ı .. ır zıya o . ~- sıru 112 muhalife kar 1 321 re ile ~de, bu c".'lik_in 92~ senesindeki ıa .,. fında bunların ıyı ışlemesını temın ı- Karikatürde güya istihzaratı har- zanın olumune sebep oldugunu zan- gunu ve bazı ga:ı:et mühim mcsailin k bul tını' . ş y "d varıdatı gayrısafıyclcrı nazan dikl<a- 323 doğumlu ve bunlar Iı" ~ 

. h .. !" ' li tı' k b 1 . ' kt d' h ıı· lı t • bır sırada Strc a c t ve gayn muayyen mu • alın ren yeni askerlerden y•, .. 1 .. çın er turu mcı u ye a u ctmı§ biycde bulunduğumuzdan ve Vcnize- netme e ır. a ınc ça ş ıgı . . semann d ti tatil' . tima 1 . . tc maaı ve bunun esas addi karar- ıııt " S v 
1-rdir. İki taraf arasında çıkacak ihti- !osun barba mani (!..) olmağa çalış· FRANSIZ TAYYARECiLER ın muavenetindc~ ~ır~cn b~rc mah- e c ı ıç ey cmııtır. gir olmu,tur. rinci teşrin ayının JO ııııı 1 .ı I 
laf bir hakeme haval.c ~ılilcccktir. ~ tığ'mdan bahsedilmektedir. Tetkikat BULUNDU r':'m ka!~~sı .. hakı~ı ?ır felaket teg- CENAZE MERASiMİ ZiRAi KOOPERA J yerliler birinci teşrin aY'diıe'j1 
ger torpıdoların t~slımı bır ":Y gecı- neticesinde bu mütecavizanc neşri- ZAKA 5 (A. A.) _ Harbin den kil cttıgıru soylcmıştı~: .. .. . T FLER nünden itibarren sevk ;u.,ı~ ~ 
·ccek olursa te~gilı sahıplcrı. 1500 yatla dolu propaganda mecmuasının . o.idi " ' nazaran Fransız tayya- M. Stresemann ın olumunden pek :ı;.oNDR(> .. S . . A .. ~: - Berlinden Ziraat bankası umumi müdür veki- 2 - 322 ve 323 do ·riıı'İ ?,:r ıngiliz lirası. tedıyc edcceklc~dır._ Ati: memleketimize ithalinin menedilme- bıl~;~~inJ:e 1ostes il~ Bellontc Tsi- ziya~•. ın_üteessir olan Ll_?fd. Georgc, Daily Maılc bildıriliy~r.. M. Str~~ li Şükrü bey bazı viliyctlcrde tetki- kcrlerden yabancıla~ bı ııaôl' Oıı'. ı l gazctekrının hepsı bu sıparışlen si muhtemeldir.Yunanlılar, Türk mat' recı . arında kiin kowchinza kö- Bu olumun Avrupa ch~sı~ın s~- s~.mann ın cenaze tr1•raaunı Pazar g~ katta bulunduktan sonra şehrimize ym.ın .10 u~cu günİJJlts ci fiil (1 
nuvafık bulmaktadır. buatının memJeketlerine girmesiru 1 t~ıhar d~~ ö"ledcl} sonra inmişlerdir. pervcr kısmı iç.'.n müthit bır musıbet nu yapıl~cak;tır; Mut~v~ffa.?-'n . cesedi gelmiştir. Şükrü beyin bu tctkikati bırıncı te~nn a>'.'n':cre<eıcJ•'ıı~ 

EN İN TAHLİYESİ menettikleri için mukabele bilmisil yune , g I DU olduğunu ve mutcveffanın Avrupa ve cumartcsı gunu R.ayihşıtag bı~ası.na zirai koopc(atifler teşkili ile alaka- dar be.deh naktı . . .,erll" 
R yapılması tabii görülmektedir POL S YUR . f d cihan aulhuna hiç bir vakıt unutulmı- naklolunacak ve bır sanduka uzerın- dardır. Mumaileyh raporunu lizun zemanıyle bedcllerını ı// 

V!SBADEN, .s .. A. A. -:: İ.ngiliz -- . · - PARİS, 5. A. A. - Pol~s e ra ına yacalı: hizmetler ifa ettiğini söylemiş de 2~ saat t~hir edilecektir. gelen makama verecektir. şübeyc müracaa~an. efradı~ f 
uvari kuvveti r.nın kı~mı ku!lı•ı İn V~.REMLE M~CADELE. mahsus yurdun açılış rcsıru .bu sa~ tir. Devlet reisi Hindenburı: tabutu Istanbul viUlyctinin bazı kazala- 3 - Sevk edil~cck, d• ,~ııe 

giltcrcye avdet etmek .uz~e Vısbaden I ' . Bugun ve~cmlo mucadclc cemıycti M; J?oumergue tarafından ıcra edil Lor Cecil, eğer Almanya M. Stre- mezarlığa kadar takip etmcğe karar rında ezcümle Kartalda zirai koope- klanru görerek gunun 
:;chrinden hareket ctmıştır. ıçın r07•t daı:ıtılacakt•r. mıttir. scmann ayarmda bafka bir hariciye vermiıtir ratif tcıkilitı yapılacaktır. racaatlarr 
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elerde: E'konomi 

Iüc.carın taksiri var mı? MİLLİYETİN ŞEHİR HA l e, benzetilme 
1\1lazııuııa beıızeıni,ren bir rf•sin1-

\ 

ı· 

- Gözlenni açsaydılar! 
""-:'. Elbet kaybederler, yanlış haber almasaydılar! . 

~11 Gumrüklerin yükseleceğini tahmin ederek mal getırenlere 
ıoyıen~n bu sözleri, gözümüzü oymak isteyen rakip bir millet 
lıld etnıyor, kendimiz söyliyoruz. Eli böğründe tüccara bu şe-

e omıız silkiş reva mı? 
'ili • kaybolan memleket sermayesi değilde yabancı servetmiş .... 

VilJJgette 

İskarı işleri 

~· 

İşlerin sür'atle görül
mesi temin edilecek ı~ ~ita Yoksa zarar hakkında fikrimiz mi yok? Belkide böyledir. 

~· b•a\ gumrükte yatan malın kaç milyon liralık olduğunu ne mat İskanda yapılacak yeni teşkilat 
~ aJıa llnızd•n. ne de başka yerden öğrenmek kabil olamamıştır. hakkında aldığımız malumata göre 

l
·r ~~ · t A~rupa matbuatı yazdılar: Gelen mal 80 milyon lira kıy yeniden memur alınacak değildir. 

'nde · 1 b'l' Mülhakat iskan memurluklarında 
"' 1mış. ŞLı halde zarar mıkdan kolay hesap o una ı ır. 

j~ ou işler azaldığı cihetle oradaki memur-
!( z~rarda tüccarın suçu? . . . Jar merkeze Alınarak yeni masa teş-

t' ~Ylfıı Ulag! delik olması lazım gelen gazetelenmız bıle, son 30 kil edilecektir. 
'fonı ı::ece,sı geç vakıt, muhterem Maliye vekili bey efendiye te- ZlRAAT TALEBESi ,. 

Öl ı,tasa nıuracaat ederek, tarifenin tatbikinde teehhiır olacağı Bursa ziraat mektebine talebe ka-
~L., 1.ını son lahzada hala sormak tereddüdü içinde kalırlarsa, bulü için Vilayette yapılan müsabaka 

'-q n imtihanında 9 mccani ve 3 paralı ta-
e Yapsın' 1'" · !ebe kabul edilmiştir. 

''.•ıııak uc,carı t"nvirle muvazzaf bir tüccar m~essese.s~ni. fene.rle 
~c~ar lazım gelecek kadar zifiri karanlık hır muhıtı tıccarıde Müteferrik H. 

ne Yapsın? N. KöYLÜLERlN ZiRAAT 

"' "' "' BANKASINA BORÇLAR! 

1 
GÜNü·~ İKTISADİ HABERLERİ Ziraat bankasının bu sene köylü-

'\ nün bankaya olan borçlarını tecil e-
llıtdo I · d I ld X. deceği şayi olmuıtu. 

U istasyonlara buğdayla O U O U,;U Bankanın Istanbul merkezi böyle 

/\n halde günde ancak 30 vagon geliyor ::ı:t:ır~:.n ademi maU1mat beyan et-

ı.:~ ı,~~oludan gelen haberlerde mü-ıdan şikayet ettiklerini yazmıştık. Ziraat bankası alacaklarının kısmı 
'"«.~k b(,0nla<ın tıklım tıklım dene- Bu ~ikayetin esasını analiz m7•~~e- azamını tah•il etmiştir. Mamafi ban

oitdi . •~rette buğday dolu oldu- si teşkil etmektedır. Öteden berı tuc- kanın bu sene alacaklarının geçen se
·~<İ.ıy rıldıg, halde şehrimize gelen car analiz yapılırken mallarınm ha- neden pek fazla almadığı temin edil-
i~, 0 '~•~tarı >J<k azdır. şında bulunamadıklarından şikiyet mektedir. 
'•~n b'''a e\oel .. er gun 100 - 120 etmekte idi. · 
0 - 1 u~day gelmekte idi. Bugün Halbuki sonradan bu usul tebdil lzmirde dank 
)~, •agon Anadoltı mahsulü ge- edildiğinden ~imdi analizi isteyen ta- İzıtirde Dank hastalığı, gün geç-
~<lıı,, lı . kip edebilmek;t:dir. Bunun. için tiki- tikçe tiddetini artırmaktadır. Bazı 
~•tta ~··•sının fıkrine na,aran yete mahal gorulmemektedır. mahallerde ve bilhasaaİmariye mahal 
•t ı,'. ~~day ~ehrimiz için kafi- Mamali bütün bu şikayet ve giirllltü lesinde dank hastalığı hayli ilerilemiı 
lo •a> tlun ihtiyacı da yevmi- !ere rağmen ekseriya analiz esnasın- ve mealrilr mahalle halkının hemen 

l~oraan;:n~ur . . da kimse malının başında bulunma- yüzde 60 ıı yataia dlişmüıtür. Sıh-
n Şunu ·t fıkır ve kanaatine ra- maktadır. hat ve içtimai muavenet müdürlüğü, 

't teitnesi ~ a\oe edelim ki buğdayin •lzmirin 6 aylık ihracat ve ithallh belediye ile birlikte aıhhi tedbirlerde 
"ti tUrı;, d~ •n e~mck ve un fiaticri - İzmir ticaret oda11 tarafından ya- kusur etmemekle beraber. haatalığın 

1e Yuk uş(«lıgi gibi buğday fiat pılan bir istatistikte 1929 senesi ilk arka.11 bir türlü alınamamaktadır. 
ta •e mektedir altı ayı zarfında yapılan ihracat tes-

~S ll'IAJOR y ALNIZ pit olunmuştur. Bu istatistiğe göre, 
t.., ~IRE<:;QNA A1T bu senenin ilk altı ayında fzmirden 
~ h.•fh günk•.i k "f k hariç memleketlere 28,742,983 lira 

ZİRAAT KREDİ 
KOPERATİFLERİ 

.'"<lı<''•nde G!resoa ş~m ru e amız kıymetinde ve 68,350,055 kilo ıikle
\ı'<hiı"'•hsuıunun nb ttcaretk' oda~ın·~ tinde mahsulat ve emtiai ticariye gön 

ı k"'ı e (fft u sene t vazıyetı d .1 • t' 
•.• h b vts ma ' ) '!i. "'' 1 en mış ır . • r "llıız ~ er; alara~or 1 n ettiı; • te · Geçen ıene aynı tariblerdeı 

Bütün vilayetlerde olduğu gibi 11-
tanbulda da yeni kanunun teıpit edil 
diği sekilde kredi kooperatifleri tet
kili için çalıtılmaktadır. 

'ar,1 
1•1ıltiketa yazılmıt~ı. Yapt'.- 21,093 ,696 lira kıymetinde ve 52 

""nta~daası Yalnn,aıarGanl Gıresfondtık- milyon 630,114 kilo sikletinde mah-
. ıı:a~ı · f z ret;on ın ı ... . · 1 y '4tir tç n (fo . ) ili sulat ve •mtıa ihraç o unmuftU. a-
~•ıııar rs maıor n et- pılan tetkikatta geçen seneye nisbetle 

lora, tı..1' bu huau t • bu senenin ilk altı ayı zarfında vuku 
'>at "•ki 8 !' son v~ umu~ı bulan ihracatta kıymet itibariyle 

l(ONY>, 1' !etınce vortlecoktır. 7,649,282 lira ve aiklet itibariyle de 
ı:,0 Şii(_\ Yt'\11RLERININ 15,719,~41 kiloluk bir fazlalık ~ö~üi-

1,.~,~Ya tüccar! ttAKSlZ mektedır. Hasıl ola~ f.azlalık. t~tun, 
-uı •icarft ar,ndan bazılarının afyon, zeytlnyafı, uzum ve ıncırden 

ve zahire borsasın- hasıl olmaktadır. 
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Kooperatif işlerinde en ileri Kar
tal gitmiştir. Perşembe günü Kartal 
kaymakamı beyin riyaaetinde bir iç
tima yapılmış ve kooperatif hakkın
da görüşülmüştür. Maltepe ve Pen
dik de Kartal 'kooperatifi teşkilatına 
dahil olacaktır. 

Diğer taraftan Ziraat bank~sı Is
tanbul merkezi de kaza ve nahıyeler
de tetkikat yapmaktadır. 

Zirai kooperatifler teşkilatı ilerle
dikten sonra icap ederse Vilayette de 
bir içtima yapılacaktır. 

PAKET POSTANESiNDE 
KAÇAK StGARA KA<'.'ilDI 

Paket postanesind• bir paketin i
çinde kaçak sıgara kağıdı bulunmuş 
tur. Paket Gazi Ayınta?tan buraya 
gönderilmi§tir. . .. 

İhbarnamesinde paketın ıçınde 
Şam baklavası olduğu yazd~yordu. 
Posta memurları şüphe üzerıne pa
keti muayene etmişler, içinde 400 def 
ter sigara kağıdı bulmuşlardır. 

Memlekette 
KÜTAHVADA KİREMİT 

FABRİKASI 
Kütahyada büyük bir kiremit fa

brikası yapılmıştır. Bu fabrikada Mar 
silyadan gelenler ayarında kiremit i
mal edilmektedir. 

Fabrikaya Avrupadan en yeni ma
kineler ve civarında kurutma fırınla
rı en asri tertibatla tesis edilmiştir. 

Fabrikada yapılan kiremitler bil
hassa Ankaradaki inşaatta kullanıl
maktadır . Kiremitlerin metaneti 
hakkında nalia vekaletince resmi bir 
rapor verilmiştir. 
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Bu raporda Kütahya kiremitleri~
le Marsilya kiremitleri arasında bır 
fark olmadığı beyan ediliyor. 

Kütahya keremitleri Marsily~ ki· 
remitlerden yüzde 30 derecesınde 
ucuzdur ve şehrimizde de rağbet gör 
meğe başlatnı§tır. 
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1,,, ...,eç Pot. t<<>LM · _ 
~ >\ •eftti M: W ODIN 1 ZA YI cüzdan: Müteveffa zev-
\.. ""tıııı,:tupa·y~ it a_Il~n.bcrg'in ıuc- cim sanayi Kolağaaı Mehmet ağa
\J\ · >tıalüma~a ti~nı yazmıştık. dan Muhaaaeaatı zatiye İstanbul ,u. 
\!..~ ~aYbu'heti gore M. Wallen besinden tahıis edilen mut cüzdanı
~ "ti İdaaıahatgü eanaaınd.a M. Kol- nı kazaen zayi eyledim. Yenisi alına-
11,~Sı;:i •dece~~~ sıfatıle sefaret cağından hükmü yoktur. Kasıtnpa§"
:~ .,, .. İLERt ır. da Hacı Hüsrev mahallesinde büyük 
~.'tht '4e"İlerin N BAYRAMI yokuşta 6 numerolu hanede zevcesi 
~"% tıle bo bayramı olması Ayşe. 

ıı,."'lt._Hı.ır. rsada pek az muame .:.."--------------

~~._1~810ı:ilız 1007 5 k - :-••-Bugün •••••• 
~ "<l 9 .s ku • uruşta a- • : 

tö 21, lir:uta kapanmıştır. • Verem mücadele cemlye- t 
'llıüstür t • 78 kuruştan mua e tinin rozet gUnUdUr. o 

' •.........•.........• 

OÇ HAYDUT BiR KIZCACIZI 
KESTiLER 

Tirenin Sazlar köyünün Çığırlı 
mevkiinde bir haydutluk vaka11 ol
muş ve bir kız çocuğu, feci bir tekil
de kesilmittir. Mahallt zabıtası, hay
dutları tevkif etınittir. Bunlar, Çam
köyden Mehmet oğlu Ali, Ali oğlu 
Osman ve çınar Ali oğlu Ratit namın 
da 3 pht1tu. Haydutlar para~~ tam' 
an gece vakti Çıtırlı mevkiindekl 
Mlllltafa otlu Alinin çaclınnı bullUf 
!ardır. Çadırdakilerdn 4 yatında bir 
kızcağız, haydutların ıçeri girdiğini 
duymuı ve uyanmııtır. Bunun üzeri
ne haydutlar, çocuiu yakalıyarak kea 
miflerdir. Bunu müteakip te bir tu
lumpeynir, bir teneke sade yağını ve 
çadırın önünde bulunan bir koyunu 
çalarak kaçmıtlardır. Haydutlar ad
liyeye tevdi edilıllİflerdir. 

DECIRMENCIYI PARASINA 
TAMAAN ÖLDÜRDÜLER 

Torbalı kazasında Ören köyü de
ğirınencisi Hüseyin çavuş değirmen-
de öld ::rülmüştür. , 

Yapılan tahkikat neticesinde katil
ler yakalanmıştır. Cinayet paraya 
tama edilerek yapılmıştır. Katiller 
Hüseyin çavuşoğiu Mehmet, İbrahim 
oğlu Kazim ve Mehmet oğlu Süley
man namlarındadır. Hepside yakalan 
ınış ve cinayeti itiraf etmiştir. 

Failler; mavzerle on bir yerinden 
yaralayarak değirmenciyi öldünnüş

lerdir. 

Seyyahlara 
kolaylik 

Otomobille gelen ••Y· 
yahlardan kefalet ak
çesi istenmlyecek mi? 

EmanetttJ 

Maas1ar ; 

' . 
den ha::ıka ortada bir delil vok!.. . . 

Memurların maaşları- Ne davacı, ne maznun, tarafeynden hiç biri gelmemi5ti. Mu· 
hakemeye gıyaben bakıldı. 

na zam var mı ? Okunan ifadesinde davacı şöyle diyordu: 
---~- - - Alacahamam caddesinden geçiyordum. Kadının biri kar-

Emanet memurlarına tevkifatıız d h l 1. k l 
maaş verilmesi hakkındaki teklif Ce- şı an ız a ge ıp o uma çarptı Görmedi zahir .. Dedım, yolum;, 

cTriptik> usulünün kabul ve tas- miyeti belediye encümenince tetkik devam ettim. Fakt arkamdan: 
diki için Türkiye Tiıring kulübiı te- edilmiş ve buna imkan görillememiş- - Hanım, koynunu koltuğunu bir yokla. . Diye bağırdılar. 
şebbüsatina ehemmiyet vermiştir. A- tır. Yalnız memur maaslarına yüzde Bir de elimi koynuma attım ki cüzdanım yok. İc,indeki 15 lira 
zasrndan bulunan Istanbul meb'usla- on beş derecesinde bir zam ,yapılması d · 
rı ve Kocaeli meb'usu Reşit Saffet, düşünülmektedir. param a ciızdanla beraber gitmiş. Ters yüzüne geri döndüm 
Kastamoni meb'usu Riza B. Jer mec- (İlahır .. ) 
lisin bu inikadında birkanun layihası HARAP VE TEHLiKELi EVLER Vak'anm bundan sonrası Polis müdiriyetinde cereyan ediyor 
takdim edeceklerdir. Bu kanun çılan- Bir çok yerlerd~ yıkılmağa yüz Davacı ha.nımın önüne sabıkalılar koleksiyonunu koyarak: 
caya kadar, tatbik edilecek kolaylık- tutmuş evler bulunduğu Emanetçe - Şu. re<ı.mlere b.ak ta hırsızı bize göster diyorlar. 
lar hakkında rüsumat müdüriyeti u- haber alınmış ve bunların bir an evci O d 1 d b 
mumiyesile müzakere dev.ım ""-ekte a ıç erm en ır tanesini yolda kendisine çarpan kadma ,,.u tespiti belediye dairelerine teblig" edil benz t k 
dir. "Triptik" usulü hakkınd Re,ı't · e ere : • mıştir. Daire mühendisleri tetkikat İ 
Saffet B: ş~ izahatı vermiştir yapmakta olup tehlikeli görülen ev- - şte bu idi! Diyor. Bunun üzerine kadını yakalayıp getiri-
-. Tnptık us~lu, Avrupanın her !er her halde kıştan eve! yıktırılacak- yorlar. Fakat maznun vekili dedi ki: 

h~ngı meqı.l~ket".!de!' .h•rck:t eden tır. - Efendim bir kere miivekkilem sab kalı b' k d d .. · 
hır otomobilın her gırıpçıktl"ı memle 1 _ B d ' . . 1 ır B ın egıldır. 
kette kefalet akçası verme~ mecbur EKIVıE:K NARHI un an maa~a resım de hır ?aşkas~ ~t .. Çünkü müvekkilem 
tutulmamasını ve hareket ettiği mem-, Bu ~ün e - k k h t .t 1 ~ yaşında hır kızdır. Benzetılen resım ıse 35 lik bir kadının res-
i k T . . ki . b" d . . - . . s y nı e me nar ı espı mı Ve be t'l k b k b' . 
e et urıı_ıg u une epoııto ettıgı 1 edilecektir. Ekmegın 10 para daha . .. ~~e. ı me ten aş a ır giınahı olmayan milvekkilesi. 
bı~ kefal.etı ~mu~_ıye mukabılınde al-, tenzilıne imkan görülmektedir ı nın b~rae~ı ı~tedi. 
~~ra'. ve~ıka ile dıl?er m.emleketlerden Ekmek fiatleri yapılan hesapıara Reıs muddeı umuminin fikrini sordu İddia makamı «bcraet ıa 

1 
• ~edsı.m gF~~l·hmek~ıkne musa1~e oFlunma-ı nazaran şul:>at r.ihayetine kadar şim- dedi. Mahkemede icabını müzakere •de.rek mamun be .-: · 

sı ıçın ır. ı a ı a mese a ransa- d'ki h · f d k . Ç" k ~ W1 ra~ ... no d h k d' T" k' ı k '. nar ı mu;ıa a<a e ece tır. un· arar verdi. 
. an are. et e ıp ur ıyeye ge me \ ku memlekette çok miktarda stok huğ .ıt. 
ıateyen bır seyyahın. her hudutta nak day vudır. Şuhattan sonraki vaziyet "' • 
ten keialet v.er~est ıcap etse yanıııda 1 ise şir.odiden ul:!ııin edilememekte- İıısan birine kızdığı zaman: 
elli altmış hın lıra taşıması, yahut)dir. - Dur, der .• seni .. bir benzeteyim de görf 
banka şubesı olmıyan hudut noktala-ı ~.-.._..,....., A b b Ö b 
rından geçtiği zaman saatlere<' ve ya' SEYYAH TERCÜMANLAR! ca a u 5 z, oy le benzetmeler için söylenmiı olmaaraJ 
günlerce imtidat edecek muameleye Seyyah terc'.\manlar.nclan bazıları * * * 
tabi tutulması icapeder ki bu hal sey keııdilerine mahscıs elbiseleri giyme- GUNU•• •• N ADLİYE HABERLERİ 
yahları, seyahat fikrinden mutlak fe- dikleri için haklarında takibat yapıl-
ragat ettirir. masına karar verilmiştir. Bir taraftan K 

İstenilen şey, bir seyyahın men- da krtümanlar Emanet ""dinde te- eman hocası M Berger mahk idi 
.up Olduğu Turing klu"biln vereceg·ı· bb b k · · " emeye ge şe üsatta ulunara elbıselerinin iyı A 
teminat ve kefalet iıe iktifa olunarak olmadığı cihctı..: başka bir forma in- liye H. meselesinin gelecek celsede 
ayrlca kendisinden hudutta kefalet tihap edilmesini rica etmislerdir, • 
istenmemesidir. Henüz bizde bu usul --- ıntac edilmesi muhtemeldir 
kabul oiunamadığından dolayı memle FAZLA PARA ALA]" ŞOFÖRLER ~üthiş bir kalabalık. Samiin ma-
ketimize gelecek otomobil sahibi sey Son günlerde bazı ~o!örlerin bir hallı, localar .. , Hatta riyaset maka- ~keme bunua igin 11 teırlnievel 
yabiar - ki en zengin seyyahlardır - takım dcoiselerle mü.;terılerden fazla mına giden kısıın, her yer dola. Ad- wnarteaiye kaldı. 
seyahetten, hududumuzda sarfı nazar para almakta oldukları hakkındaki liye her halde bu kadar kalabalığı çok M. BERGER N& DiYOR 7 
edip geri dönüyorlar, ve ya bir defa şikayetler çoğalmıştır. Seyrü sefer az ~önnuş·· tür. Mahk d 

d h 1 . . • eme en oonra keııdiaiie eıı-
gelen bir a a Sgeb~ıyor. merkezi bu hususta tahkikat ile meş- sküdar'da Herant beyin lwu ma- rliıen bır muharririmiııle M. Beraer 

Geçen sene ır ıstanda Triptik u- gul olup bunun önüne geçilmesi i~in dam Mannigı-· yaralıyan Şakı'r Pf. za- araı d b ,. 
b.k. ·· · · d · 1 ın a §u mu avere cereyan e...,;. 

sulünun tat ı ı uzenne seyyahın a- ciddi tedbirler _ üşünü mektedir. de Aliye hanımın muhakemeıi var. tir: ._,, 
dedi, kırk binden 328 bine çıkmış ve · ş h ' d d ı --'-? E Hadise ile alakadar olduğu söylenen - Talebelonm' araıında bu ""kild• 
bunlardan hasıl olan varidatı milliye ~ e ır ata ı nere e yapı •"""' - k h M B li ,.... r manet şehir stadının Edirnekapıdaki ~man oc~sı · erger §Ahit olarak m · osıif bir hadiaenin geçm..tne çok 
onbeş milyon ırayı bulmuştur. Ç ku b d ... k b 1 . dinlen.ecektı. müteessirim. Mamafl hadı'ıcde au:' e t• 

Gazi Hz. nin Yalovayı imar ve ih- ti~. r ostan a tesısını a u etmıı- Aliye haDI?' er~~nden gelmİf ve min ederim ki biç bir allkam yoktur. 
ya etmek için gösterdikleri arzu an- 1 k · · her dafa oldugu gıbı gene Baro aa- Sadece müteessı'fım' . 
cak Istanbulun seyyahcelbine müsait Bunun için lazım ge en etıt te 1 . . . S 
olması ile temin edilebilir. yapılmış olup bir proje hazırlanması onuna gırmışti. aat tam onb.uçukta Avrupada bu gibi nk'alar çok o-

d 1 münasip görülmüştür. M . Berger kapalı hır otomobille Ad- lur. Cemiyet hen" b 'b' h d' ı 
Bir sene zarfın a Istanbula ge en li id' A • ahk . . uz u gı ı a ıse e-

turistlerin adedi 20,000 geçmediği Stadyom için şehrin en münasip yeye ge ı. gırceza m emeaının rin ruhi esbabını izah etınemiıtir 
· ç k bo t dd d'l ekle bera salonunu sordu. İçeride diğer davala- p . . . . : 

halde yanı başımızda Varna gibi me- yen u ur s an a e ı m - ra bakılıyordu. Keman hocası bekle- - . ~ki su: bu hadıaeyı naaıl ızah 
zayası Istanbula nisbeten pek az olan ber yapılan keşıf bu sahanın ihtiyaç di. Saat onbir. Reis Hasan Lu' tfı' B. edersınız M. Berger? 

k .. b ı d" · idn biraz dar olduğunu göstermiştir. Kim . bir küçük şehre açı goz e e ıye reı- ' mübaşire seslendi: - bılir . . ? Belki Aliye hanım 
sinin himmet ve gayreti ve Bulgar . Bunda':' ~olayıd~r ki .!><>•tanın E- _ Alı'ye Han m hastadır.Herhanai bir buhranla bu I·' 

d."' · dırnekapı ıstıkamebnc du•en aag cep ı · .. ~ 
hülı:Ometinin seyyahlara göster ıgı • Al' H · h k idi ki yapmı•tır hesinin gcnioletilmesi, bunun için de ıye ·.••ya. .ve ya .. aaı .. · r Ü • ' • . . 
teshilat neticesinde yalnız bu sene • t ı dl B Ü 1 M t k d d 
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bini mütecaviz züvvar gelmiştir. bazı yerlerin istimlak olunması zaruri man osuy e ıçerı gır . ut n goa er . -;-> em e etınıze av et e ecekmı 
görülmü§tÜr. kapıda .. -.. • . .. sınız. 

Turing klübün mesaisi ancak güm- Mevcut kanaate gore keşif planı- - Şahıtı çagırınıı. Samun arasın- - Onbe§ güne kadar. 
rük ve polis muamelelerinin hudut- nın ikmalini müteakip muhtelif Av- da bir hareket oldu ... Müba§İr Kad- M._ Berger miltealubcn bir otomo-
larda bu gibi seyahlara kartı olıun k'k ri ef. koridorda seslendi: bile bınmiş ve kendiıini kapıda bek-
kolaylaıtırılmasına mütevakkıftır.'' rupa spor statlarının pl1inları tet L 

edilecek, en muvafık görülen, bazı ta - M. Berger. liyen meraklıların önünde Adliyeden 

lg. dilat ile tatbik olunacaktır. İki saniye sonra Kadri efendinin ayrılmıştır . 
~ , Gelecek sene belediye meclisi la- arkaşmdan Macar keman hocası içeri Önümüzdeki celsede muhakeme-

~ zımgelen taI:'•isatı verinıe ~. ki ~lk tak- girdi. M. Berger orta boylu ve tıknaz nin bitmesi ve kararın tefhim ediline· 
' - - ~- siti 50 bin liradan aşağı duşmıyecek- ça bir gençtir. Sırtında lacivert ve ö- si çok muhtemeldir. 

tir _ inşaata az zamanda ba~lanabile- nü kapalı bir kostüm. Elinde melon 
FECİ KAZA cektir . şapkası ve eldivenleri. Reisin sualle- KASIM TEVFiK MAHKEMEDE 

. - MISIR SEFiRiMiZ GiTTi rine ecnebi S,ivesile cevaplar veriyor. Devletin esrarını ecnebilere 3'ltma1 
----- Aliye H. Bergerin şahadeti cana- maddesinden muhakeme edilen Ka-

Bir amele damdan M~sır sefirimiz M~iddin pa~a dün sında mütemadiyen önüne bakıyordu. srm Tevfik hakkında diln Aj!ırcezac!ı 
Kahıreyc hareket etmıştır. M. Bcrgerden sonra reis tevsii tahki- karar tefhim edilecekti. Azadan Nus• 

düşerek telef oldu -- POLİS MÜDÜRÜ - - kat hakkında talepleri olup olmadığı- ret B. keşfe gittiğind"n heyette tebe·ı 
nı sordu. Müddei umumı ve maznun dü! olmuş ve karar ha.ı:ırlanamamlıt . 
vekilleri buna lüzum görmediler. ld- Muhakeme b'.ı kır arın t•fhiMi için ) ı 
dia makamı evrakı okumak istedi. rına kaldı. 

Kasımpaşada Bostan batında otu 
ran amele Aptullah Haliçte Seyrise
fain idaresinin havuzlar fabrikasının 
damında demir saç kaplarken ayağı 
kayarak hCf metre yükseklikten ye
re düşmüş bacakları ve sol kolu kırıl
mıttır. Zavallı amele kaldırıldığı has 
tanede bir müddet sonra vefat etmi~· 
tir. 

SOL BACACINDAN VURDU 
Üıküdarda İhsaniyede oturan §O· 

för muavini Li\tfi dün Usküdar çar
şııundan geçerken bıça~ !e~if, 
karşı!aJtığı koltukçu Sali.hattını sol 
bacağından yaralamıttı~. 

Mecruh tıp fakültcsıne yatırılmıt-
tır. 

ALIŞ VERiŞ YüZONDEN 
CERH 

Haber verildiğine göre Istanbul 
Polis müdürü Şerif, Çanakkale valisi 
İsmail Hakkı, Tillis şehbenderi Hüs
nü ve Hariciye vekaltti emrin bulu
nü ve Hariciye vekaleti emrinde bulu 
caklardır. Mamafi Şerif bey hakkında 
Vil~yete henüz resmi bir haber gel

n••U•••u u•u•aı n••••••-••111111111Hııı111111ıa11111u ı u ı ı • u ı ı ı ı 1111 ı ı, n ı ı ı u ı ı ıı, 11 , ı uı "' uıın• 

memiştir . 
~ 

SEKTEDEN ÖLDÜ 
Usküdarda oturan Münevver ha

nım isminde 50 yaşlarında bir kadın 
yolda giderken birdenbire düşerek öl 
müıtür, Muayene neticesinde sektei 
kalpten öldüğü anla§ılmıttır. 

Maarifte 

Millet mektepleri 
Millet mekteplerinin yeni tedris 

devresine ait talimatname henüz Ma
arif Eminliğine gelmemiştir. Tedri
sat te§rinisaninin iptidasından itiba· 
ren başlıyacaktır. Tedrisatın şekli, 
müddetı yeni talimatname ile teıpit 
olunmuştur. Bu talimatnamenin bu
gün gelmesi muhtemeldir. 

YANGIN DECILMIŞ ,,,....,....,,, 
Bekckte oturan İngliz tebaasından iLK MEKTEPLER KAPALI 

madam Doğriçin evinin bacasından Istanbul'un kurtuluş meraoimine 
fazla duman çıktğı görülerek itfaiye- bütün ilk mektep talebeleri iştirak e
ye haber verilmif iaede yangın olma- deceğinden bugün bu mektepler ka-

Nişan merasimi 
Ticareti Bahriye mektebi dahilıy' 

müdürü Mustafa Beyfendinin kerim' 
lcri ve kulak, burun, boğaz mutahas~ 
sısı Doktor Hikmet Beyin hemıirelc
ri Behice Hanımefendi ile Gazetemi< 
iıtihbarat heyeti ıefi Tevfik Necati 
Bey arkadaıımızın nişanlanma11 ev
velki gün samimi bir meraaimle ya
pılınıştır. Tebrik ve saadetler temen· 
ni ederiz. 

ATLETiZM MÜSABAKALAR! 

dığı anlaşılmıştır. palı bulunacaktır. 

Mmtalra Atletizm Heyetinclea: 8/, 
9 / 929 Pazar günü Ta kaim Stadyu
munda lcraoı mukarrer Atletizm mU• 
sabakalan Kadrköy ittlhad spor aa
haaında yapılacaktır. 

Kaaımpaşada pazar mahallinde EVETECAVÜZ _,.,,..,.,. 
Uzümcli Ahmet le maliye tahsil şube- Karagümrükte oturan bahçevan AVRUPADA TAHSiL GÖREN MINTAKA KONGRE.Si 
ıi mem~riarından_ Hakla elendi ~ir Mersin ile arkadatı Şevki, ayni ma- LERIN HiZMETi MECBURE.SI Mıntaka oenelik spor konerealniıı 
alı§ verıt me•eiC11nden kavga e.~lf- hallede oturan akrabalarından Aliye .. • bu Cuma toplanacağı yuılmııtı. Bu 
lor' Ahmet bıçakla Hakla efendiyı ool hanımın evine ailevi bir sebep yii2iln Hukumet nam ve hesabına olarak hlllluıta ittihaz edtlmit bir karar yok-
kolundan yaralamıştır. Mecruh ha•-. den tecavüz etmİfler, Aliye haıumı ·~"'!. mekteplerde ve Av~.upada tab- tur. İçtimadan ıs gün evel toplanmt 
taneye yatınlmıttır. ölümle tehdit etmitler ve kapıya Uç ait goren talebe 5 sene muddetle hü- tarihinin toapit Ye illnı ninmname i· 

.,,.._,,,. el silih atmıtlardır. Mütecavizler ya- lrilmet emrinde çalıpcaiını teahhüt cabındadır. 
BIÇAKLA CERH kalanmıtlardır. ederler. Bu teahhütnameier noter hu -----

Kaıımpapda Cinciler içeriainde iKi EL SIL"1HATMIŞLAR zurunda tanzım edilir. TORKIYli. - IRAK HUDUDU 
Nuri efendinin fırınında hamurkir Rı Son zaınl!lılarda memleketimizde MARDİN, 4. - Tilrkiye - frak · ı Kasımpapda Kerim o&lu ookağın 
za, Zühtü, Hakkı kavga ebntf er, da oturan Sabri, kardcti Allm ve Ah ve Avrupada tahsil gören gençlerden daimi hudut komisyonu Türk bat• 
Hakkı bıçakla başından yaraianmıt- bili 1 · mühim bir kısmı hük(lmetin göster- murahhaolığına, hududa alikası itiba 
tır. Haklu kavga esnasında 500 lira- met gece evlerin~ otomo 1 . .:; 'ı° ~at diği vazifeler yerine b.u;çt- bazı iı- rile Hakklri valiııi Fahri bey tayin e-
unın kaybolduğunu iddia ettiği için ier, içeriye girme enhe';f ~ ı:m h ter deruhte etmişlerdir. dilmiftir. Mardin valiıi bt:y de lıeye-
Rıza ı·ıe Zühtli yakalaıunıtlardır. atmışlardır. Gece ma a e a ı e- t iltih k d kti " k \ Hükumet bu suretle tahsile tabi e a e ece r. 

.......... yecana düşüren uç genç ya a anmıt· tutulacakların 02rtlarıru değiıtirecek- Fahri bey Hakkiriden hareket e· 
FISTIK YÜZÜNDEN KAVGA !ardır. .- d k M d' 1 k SAHTE Bf R POLiS tir. Evvela taahhütname verenlerden ece ar ıne ge ece , evrak ve sai-
Şehzadebaıında seyyar fıatıkçı ayni zamanda birde kefil alınacak ve re~. Tevfik Hadi beyde!' ~evir v~ t~-

Ademle Ekrem bet kuruşluk fıstık Sirkecide Eskişehir otelinde otu- k fil mali itibarı haiz ve piyasada ma- sellunı ederek 1 S teşrınıevelde ıçtı· 
yii2ünden kavga etmişler, Adem ka- ran Salahattin dün gece köprünün r~f olacak, yahut taahhüt edilen meb ma decek ?lan Tür~y~ - İrak daimi 
ma ile Ekremi iki yerinden yaralamış Kadıköy iskeleııinde köfteci Necmet- !ağı mürekkep laizile tediye edebile- budu~ ko~ısyonu T~kiye baş mura~ 

tin ile kavga ederken kendisi~in p~lı• cek derecede em'~k ~.ahabından bu- haalıgını. ıfa etmek uzre Muıula gı-
tır. taharri memuru olduJunu soylemış, ,.. d k 

1 kt ece tır. 
bu iddia ile yakalanmıttır. un~nd:~ ba•ka şımdiye kadar ücre- Komisyon müşaviri askerisi, tcr-KUYUYA DÜŞMÜŞ FAKAT 

KURTARILMIŞ 
Beşiktaşta Abba• ağa mahalleain

dc oturan berber Reıit el~ndinin 2 
yaşındaki kızı M,üne.vv~r dun evlerı
nin kuyu&una duşmuı ıscde kurtarıl
mış ve berayı tedavi Etlal hastahane
sine e:önderilmiştir 

ZORLA PARA iSTEMiŞLER • cüman ve icap edon katipleri tayin e. 
İı;mail ve Mehmet isminde iki kiti ti nn A •~rcıdılı halde şimdi bu mik- dilmiştir. 

gece Beyoğlunda Derviş sokağında tar "'1 .nısli alınacaktır. 
32 numaralı Patrenin evine taaruz et- REŞAT B. - Maarif umumi mü- BEDESTAN ESNAF! CEMiYETi 
mişler, para istemişler, verilmeyince fettişlerinden Reşat Şemsettin B. dün Bedestanı atik esnaf cemiyetinin 
ölümle tehdit etmişlerdir. İki müte- akşamki trenle Ankara'ya hareket et- heyeti idare intihabı varın yapılacak· 
caviz yakalanmıttır. ti tır. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün harJret azamı :.!4 asgari 14 

de-ece idi. Bugi.ın rtizgtr poyru 
esecek hava ekseriyetle açık ola· 
caktır, 

FELEK 
T AVUKÇUL RIN HALI! 

Muvaffakiyetin sırrı 
- Maka ve Aleks Fişer - den 

Monmartr'da, yeni bir bar - Para cihetinden. Şöyle ba-
açıldı. Sahibi İzidor Kardiyak sıt bir hesap edelim. Bir otomo
eski bir dostumdur. Onu kısa bil 30 franktan aşağı beklemez. 
pantalonlu, uzun saçlı iken tanı- Kırk otomobilin ücreti yıkım 

Her esin kendine göre bir rnıştnn. Şimdi pantalonu uzadı, olur. Bunu yapamıyacağnn. 
derdi var: fakat başında saç kalmadı... Geçen akşam, gene lzidorun 

lıte tavukçular. Ben farkında Dün gece barına oğradmı: barı önünden geçiyordum. 
değilim yeni öğrendim, meğer - Ne var ne yok? Kapının önünde bir alay sıra-
Tavukçular cuma günleri kapa- - İyilik. • . larunış otomobil gördüm. 
lı imi§. Halbuki kapalı kalmak- İyilik derken yüzü gülmiyor- Kardiyak, nihayet gösterdi-
tnn tikiyet ediyorlar. Ben de bu du . ğim çareye tevessül etmekten 
f.kirdeyim. Her nekadar bu dük - Pek memnun görünmiyor- başka çare bulamamış olacaktı. 
k~n1ar açılınca erken kalkaom sun? İşler yürümiyor mu? I<;eri girdim. 
horoz olması ihtimali varsa da - Yürümiyor ... Amma hiç -Aferin, dedim, sözüme gel-
t•vı:kçu dükkanları haricinde yürümiyor. Burasını açarkenı din işte. Hayatta muvaffak ol
horoz akıllılar nadir değil ki .. para kazanacağunı zannetmiş- mak için bazan büyük fedakar
Hem vakıtlie vakıtsiz insanın tim, halbuki iflasa yaklaştnn . lıklara katlanmak lazundrr . 
cam piliç isterse Cuma gün· - Niçin? Nümerolarm iyi de- Hayretle yüzüme baktı: 
leri bulamaz ve belki de bu ğil mi? - Ne fedakarlığı yahu? .• 
İ~lelıa bir hikii.}enin dediği gi- - Fevkalade. - Otomobil ... 

GUzel memleketin 11fakJarm.J 
Sarmıştı bir baştan bir bap. duman. 
Öksüz bırakarak çocuklarmı 
Zulmete dalm11b eevaili n.tan 

Gıuet t.tanbul da uir ohnuıtu, 
Memleket bahan yula dolmuştu, 
Kırlarm~ bailarm renci ıo1muıt11, 
N"eli )'iızltrde lralmamıttı kazı.., 

Hıçkırıp ailadı c::oşkun denizler 1 

Bir solun renk aldı bütün benizler, 
O Frıu111ılarla o İngilizler 
Gü.zel ıehrimiıe cirdilderi an. .. 

Oıılarm -iırdi duyulan barda, 
Bir bovet çökmüıtil aev&ili yurda, 
Bir ıevcjli vatan esir olur da 
Hiç dayanır mIJ'dı bu zillete can1.,, 

Yürekleri ııarclı cam ak•leri, 
Yabancı bayraklar sardı e•Ieri, 
Gezdikçe ookalı:ta düşman askeri 
Göçmek i&tiyorda, ademe, insan. •• 

Nerelerde bülbül ötaı lıahceler? 
Nerelerde ıeılı: dolu ceceler 1 
Ne zaman bitecek bu işkmceler1 
Esaret ne acı. tali oe ıaman .•• 

Fakat ba •eceler sUrmiyecekti, 
Beklenen o parlalı: ııün ıtelecelrti, 
Zuhneti bir atet ok delecekti 
Dotacaktı Şark'tan yepyeni bir _tan- .. 

Halk sütunu 

Bir gün karanlıklar yırtıldı bırden, 
Kırılmaz bir kuvvet doidu esirdClli 
Kurtardı kendini paslı zincirden 
Açddı önünde tanlı bir meydan. .• 

Göklerde parladı ıüzel ay.yıldız, 
Haykırdı binlerce küçük erkek, kız: 
- Yap T&rol bü:rük Gui babamD". 
Senıin düşmanlardan bizi kurtaran •.. 

İatanbul'a cirdi kahraman ordu. 
Ne büyük, ne.kadar şanlı gündü bu, 
Birinin yüzünde yoktu korkusu 
Hepoi, cenctvcrdi, hepsi kahraman. , . 

Bir :randa cezerken onlar heybetle, 
Bir yandan dü4manlar kaçtı zilletle, 
Bu büyüle gururla, bu mehabetle 
Bütun mehmetçikler sanki bir aala.n.. •• 

Yine bülbül Ottü ıen bahçelerde, 
Sonıuyorduk artılr: ö eün].er nerde? 
Karanlık y11larm açtığı derde 
Büyük lmrtancı bulrmıttu denrwı. " 

Ey küçilk çocuklar, Türk çocukları 
- Düşmanlarm zulmet doldurdllkları, 
Bu eüzc1, bu nazlı, ,en ufakları 
Gazi Paşa ııana etti armaian .•• 

Bagün, tmınbul'nn kurtuluı gilııü, 
Bu, millet bayramı, millet düğün&, 
Duy yavrum ıevincin en büyüiünü 
Armaianım olsun una bu destan. •• 

Mehmet FARUK 

Ref edilen karar 
hi «bir dalia Marta• kalır. - İçkilerin? - Amma iş bildiğin gibi de- Ali Karar Heyeti Riyasetinden: 
Cum~ ~ünleri . a~ılm~~ma mu· _ Mükemmel! ğil. On para vermiyorum... BiR OLOM HiKAYESi Gazi Antebin işğalinde Fransız-
arız ınıış. Belkı bır munasebet. Yalnız gazetelere küçük bir ilan Bir ölüm hikayesi serlevhası altın- !ar .tarafından polis memurluğun~ 
aiz şey yumurtlarlar diye endi. - Şu halde?·· verdim. Herhalde bu fedakar- da, vefat eden Mavroyani beyin Yu· tayın kılın~asından dolayı heyet~ 

d. 1 l"ki b h M · · nanistana terkettiği metrukatı hak· ~~hsusaca hıdematı .de~lette adem~ 
şe c ıyor ar, a n u ususta - uştenlerin garip huylan. lık sayılmaz. kında emsaline bu devirde de kısmen ıstihdamma karar verilmıg olan Gazı 
en ez korkulacak şey tavukcu. Müsteri, daima herkesin gittiği Hayretle bakmak sırası bana vakıf olduğumuz kısmen de vakıf ol- ~.tep ağır ceza oıahke~esi zabt ka· 
!ardır. kalabalık yerlere gider ... Be- geldi: madığıınız vakalardan birisi addedil· tibı la~~ Behçet efendı evkaf:!"~-
F! DIKÇILICIN AKIBETi ! nim muvııffak olmam için, barın - Ne ilam? Anlamadun. mesi gayet tabii olan "Milliyet" teki dık emıru olduğu halde Antep liarbı· 

o n b:.ı lrtfı Sirkeci tarafların! kalabal_ık olduğunu zannettir- Cebinden bir gazete çıkardı, yazılarınızı pek hatırımda kalma~- ne bid_a.yetten n!hayete kadar ~tirak 
D 1.. ğına göre. bir hafta mukaddem oku· eyledıgı ve §ehrin sukutunda aile kes 

d.ı bir lokantada duydum ve ku me~ a~un . . . P_armağıle bir kaç satır göster- muı ve ulat hükiimet zamanına ait retine }>~aen içeride kalıp m~tasar-
lak er · m. Dürüst ve munta- Bır mudde~ sustuk. Bırdenbı- di: olan bu gafletlerin acısı altında inli- nf vekili tarafmdan naklen polis me-
zam bır adamdı di)·ordu: re hatınma bır çare geldi . - Şuraya bir göz ati yen bu milletin bu auretle açılan ya- ~urluğu~a ~ayin olunduğu ve bu ~a 

.. SözümÜzde durnmadık - Neden şoförler cemiyetile Şu ilanı okudum: ralanna merhem sürmekle tedavi et- yın. keylıyetınde Fransızların dahlil· 
' anlaşmıyors ~ ş k b' f" · · mekte bulunan hükümeti Cumhuri- tesıri olmadığı ve polisliği zamanın-luval r fen gitti ... •imdi eli· un. « ı ır şo _or ıstenıyor. da a ali ill" uh lif h' b' • Na P A !ık d 1- d f yemiz bu gibi gafletlerden çok uzak m m ıyeye m a ıç ır 

S i E ~1 A S 1 . ' l> A 
l•taabulda ilk defa olarak gösterilmekte olan : 

Z AL; ~fE~iAnRok şuEfl~ id1u N l l 
nam muazzam filmi muvaffaLlyetle ..................... ~~~~ 

lstanbulda lklacı sesli filim 
Sinema yıldızlarının en dilberi, en mahiri 

VILMA BANKi 
ÖnUmDzdelıl ÇARŞAMBA ak~amı 

ORERA SİNEMASINDA 
gösterilecek SEHER VAKTİ 

sesli filminde arzı endam edecektir. Çok müessir ve mütenevvi aab· 
neleri havı olan bu cazip l!lim bütün temaşak4ranı ve bahuS~ 

• kadınlan son d"rece mah?.Uz edecektir. 

HARİKULADE BiR MUVAFFAKIYE'f 
Halkımızın kadirşinaslığı 

ANKARA POST ASI 
2,1 /2 günde 16575 kişi ıeyretmlşdr. 

16575 1 de filmi çok takdir etmiş ve candan alkışlamıştır. 

ELHAMRA ve MELEK Siı~EMALARI 
Her seans bınçahınç dolmaktadır 

Türkiyemizde hiç bir filim AJ\KAR.\ POSTASI kadar r•t' 
bet görmemiş ve zaten bu rağbete bunun kadar istihk•~ 
kespetmemişti. Filim Çarşamba gününe kadar gösterllecek'if. 
Herkes acele ile gelmelidir. Bu gün matineler ~aat 1 S ıt 
başlayacaknr . 
ANKARA POSTASI 8 teşrinevvel Salı akşamından ltibart~ 

lzmirde Elhamra ldare~lnde l\lilll kıJtW 
hane sinemasında gösterilecektir. 

ANKARA POSTASI 11 teşrinevvel Cuma ak~amınd~n ltibarel' 
Ankarada Kulüp sinemasında gfüıerilecek01' 

.'.NKAR.A POSTASI Yakinda Esklşchirde Sizin sinemada. Sarı!' 
sunda Zafer sinemasınds., Adanada Tiit~ 

Ocağınds., Edimede Cümhuriyet sinema~ı~ 
Bursada Şafak sinemasında göstcritccek01

· 

rn'ı: b_ğrümüzde dolaşıyoruz.. - . sı · « Y 0 gun ur: 1500 ra- bulunmakla beraber kendi unsurun- h.~rekette b~lunmadığı. bililıare .. bil-
Işte fıı.dıkçılığm akibeti! - Bır kaç para ver, her gece nk ayda• dan telakki ettiği fertlerin bazdan ful ~sk~r~ gıı:~~k surctıyı~_?e muca- 1•111!!1••••••••••mı1I 

B '1 b<1 sözden bir ~y anla- barıı_ı kapısıı;da otuz, kırk oto- «Her gece dokuzdan on ikiye tarafından paravan vazifesini ifa e- deleı ~~ıye ıştırak. eyledigı ve ~ak- ÖnümOzdeki Çarşambı akşamı 
Bugün 

OPERA sinemasıllJ~ 
m dım. Beıekeı karşımızdaki ik mobıl beklesın ... Bunu gören- kadar Monmartr'da «Foli Nu- derek ayni hatanın bu defa Hükll· kın<l:'ki ısnadatın bır taktın tezvırat- Mıı'E" sı'nenıasında 
r.ı 1 etti: ler,. barın kalabalık olduğuna vel» barına müracaat. metten deiil unsuru asli olan bar.ı tan •~ret olduğu res~t ve gayı·ı fılJ il. U 

:•caba mahsul ne l.·ad•r e'- zahıp olurlar. «Şoförlerin, kullandıkları oto- fertler tarafından hasis bir menfaat resmi ıcra kılınan ~ahlrikattan ~a· g~iNI~ HARB~ 
GİDİŞİ 

~ • "' mukabil' t kr dild' - · · d" .. k şılmakla hakkındaki kararın re! ıne, 
'k Kardiyak bir an düşündü: mobı'llerle beraber gelmelen· =- ı e ar e ıgını uşunere Kili' · · li d F la t " • ' ,..- müteessir olmuı idim. Bugünkü "Mil sın ışga , .••nası~ a ran~z r 

gösterileeek olan Aleksandr Du· 
manın romanından muktebu 

Bu sözün cevabını dinleme· - Fena değil, dedi, yalnızı rttır .» liyet" te iıe ayni ıztrrabı tazeler ba- tar~lından Kilıste polıa memurlugun~ 
d . 1 tatpıkı' gu" ç N kJed · tayın kılınmasından dolayı heyetı 
ım, )a oız ne nevi' fındıkçılık. · a en zı muterızlere karşı olan cevabınızı mah hid d 1 tt d . 

Neden ' SELAMI 1"7"7ET kud Z t .. d b ri . . . . susaca ematı eve e a emı tan b :ıs dildig"ini anladım. . • - . LJ... o um. a en ote en e ıçımı yı· . tihdamın lıa ·ı . 1 'Ali 
----------------------------- b d · 1 di d. ıs a rar vcrL mış o an 

3 Silahşor ilk ıesli filimi görmekte 
etmeyiniz. 

itiraf ederim ki bu fındıkçılık y~n bu 
1
e.rt yın~ ~ze en ne •Y.~-f Sait efendi vaki olan miiracaati üze- filminin mümessili 

"t ... , .... d h hl'k JLLJYE.TJN EGLENCELERJ yımueımvazıyetın maatteessu · h"k" · kı kakam! D 1 Flb o ~·a turıusur. ~ il a te 1 e- 1 d ··"'t im kla " rıne u um,tı sa ta yma ı· ug as a r anksl ) e yevm evauıına .,..... o a mu· - al 1.. li 1 ğu Rejisör FRED NIBLU 0u~ 
i ! teellimim, sa bf tının matbuata ak- ~ncal ~ uğsuı po ..:.,:::~':tı~ .u 1~. ta görınefte hazır! ımız. MezkOr C k d I" 

YEMEK ADABI! f a. ' setmesi nef'i memleket için iyi de- r°çaıo un u u ;,.e d 1 ;le e ;n- film BEN HUR ıın rejisörü 8SUS 8 "ı 
( ğildir. Onun ıçin simdilik sarfı nazar t e f •dşmaskın dn ° ayıt k' randsıildz -~ FRFD NIBLO tarahndan sine- b .ı• 

Saba!ı rüfekamızdan biriıi bu 
serlevha ile bir b~rt yazmıı .. , 
Vaktira pek dar olduğu için oku 
yamadım, lakin serlevhamn ifa 
de eksikliğim de gözdeo dur tu. 
tamadım. Evet «Yemek adiıbn 
ama ne yemek? Dayak, zılgıt, 
papasa rüşvet, miras, hak, c •za, 
ve nihayet yemek yemek! 

FELEK 

Mektepliler musaba~ 
Gazimizin avdeti 

ı-+-ıı-+-- di M 1 k. d" b . ara m an ay mm er ın e ı"ı gl 1 mu.zzam bir eseri ı,,... 
e yorum. eme ette onen u ış- l'sli" ta . k 1. t" d F maya yeni adapte edilmiştir. GRETA GARBO ~• 
!ere alaka göstererek ıamiıni eoran- ve 

1
po 1 tge. yın .. efy ıye lmaın edığıran- B" ü fil b' d , ·ı k · . . sız arın esır ve nu uzu o ve ut n m ır en goııerı ece nr. KO'.l!RAD ,'IJAGEL 

lar. olursa ve bunu anlamak ~s!'ye~· bilahare iştikl.11 harbine ~sker olarak ••••••••••••••• gibi büyük r.rtistler ,.e 
lerın anmalannda memleket ıçın bır dahil 1 .. d 1 · ·ıı· bil MaJ .. 

f .. .. . h . o muş, muca e eı mı ıyeye • 1 lnema ~ men aat gorursem ıza at vermıye a. f"l · t' k ı d'" · t tkik t ti' • d . ıı ış ıra ey e ıgı e a ne ccoın - gibi vasi bır ulon indh•P 
maB eyım. 1 d kl .. t h kk k de anlaşılmış olmakla hakkındaki ka Fuhşa karşı mücadele... mı' .. ;,, 

unu ana ı an gun a a u e- 1•. D" · il l.:i:iii'lıiiı'İııılm•••••-~ 
d k b. h k'kat dı ki ktil rarın re me, uyunu umumıye m f Asrt kadın terbiyesinin tenkit ~ 

ece ır a ı var r va e ki t "d' · t' t h · t b ""'tı'b' ,, 
AVEROF zırhlısına mühim mıktar- .k ra tm~.'nye ~- ~ nra . a.şK .. daı ve terzili .. _. işte önümüzdeki ~ 
da burada GAFLETİMİZden istifa- 1 

• en ng ız mu ıp er cemıy~tıne · çarşamba akşamından itibaren U j J ı' ( Sı'MDUJSIN0 1 

d d k ka d ki d . hı! olmasından dolayı heyetı mahıu· il nuı 1 
e e ere zan ı arı para an ıane h "d d 1 · · · ELHAMRA DA .. d d'kl . 'b' b .. d . saca ı ematı ev ette ademı ıstih- gösterilmekte olan I 

gon e_r ~ en _gı. 1 ugun e yıne damına karar verılmiş olan Ömer e 
gafletımızden ıstıfade ederek kazanı- L"tf" 1 d' b' t k d' . . irse edilecek Ku-çu•• k bahrı•y 
la 1 . 1 h' . . u tı e en ı ızza en ısı cemıyete Ü Ü 

" para arla yıne a ey 1_?Uze s:ırfe.dı- kayd olunmayıp malumatı olmakaı· D ŞM Ş KIZLAR fi" 
L u ı;ı..•t ül ycııı ..,.,,ı,..ı büınc ... .,.ııızln lecek paralar hazırlandıgı hakıkatıne zın daire arkadaşlarından Suriyeli harikulade filminin muııı•~1 

bllıneceınlz halledı'i~'" şekli vasıl olacaklardır. b' f di ·ı til ....,. . (Kızlarımızı gözetin) JACKI KOGAN ve 21 · · h f b' · ili'"' · D ""Y ır e en marı e e meZaur cemıye-
ıncı atanın ırınc gını arüş SOLDAN SAÖA: YUKARDAN AŞAÖI: Galat Voyvoda ban No: 20 Nuhzade te kaydettirildiği ve kendisinin siy· filminin çok şayanı dikkat mevzuu LARS HAKSEN. ~ 

~~=~~~~r~· Sabri Bey kaz~nmıştır. 1 - Kalayla yapışık (7) 1 - Kaldrrmak, yok etmek (9) MEHMET VASFİ aıi cemiyetlerle alakasr olmıyan ha- Hımlt; Bu ilim pek açık ol• emsıılslz muzatferiyetlen :;i 
Bu haftanın en mühim ve teeuü· 2 - İnatçı (4) Göz nuru (3) 2 -Boyun aksi (2) Liffat cdatr(2) * * * luk ve vazifeşinas bir memur oldu- masına rağmen genç kızlanmızı etmektedir. Gidip gôrm•kıt 

.. .. .. . 3 - Fişeğe konan ( 5) 3 - İstanbulda bir semt (6) ğunu ve amali milliyeye muhalif bir tehdit eden tehlikelerden vikaye etmeyiniz. J rumuzu mucıp olan haberi hiç ~üphe- • ...ı .,.. 
ıiz ki muhterem Gazimizin Ankaraya 4 - Nida (3) 4 - Vermek (3) Şahsi (4) Lüleburgazm Kazan köyünden hareketi görülmediği icra kılınan reı etmek için kendilerine gösteril.. llAveten: GRAF ZEPPW''. .J 
avdetleri haberidir. 5 - Çok olmayan (2) İrfanlı (4) 5 - Nota (2) Nota (2) MuıWa oğlu Yuıuf harbi umumide mi ve gayri resmi tahkikatla tei>ey- bilir \'e hattı gösterilmelidir. d vril"'· 

Elli altı gün gibi tasa bir müddet 6 - Küçük kantar ( 6) 6 - Familya ( 4) Çanakkalede şehit olmuştu. Ondan yün etmiş ve mezkur C"Miy~te riza- - I !onunun 90 günde e ~ 
latanbulda kalan Gazimizin mufare- 7 - İz birakan kir (4) 7 - Remezan yemeği (5) bana maaş tahsiı ve ita edilmigae de sile kayd edilmediii kanaati hasıl ol iıı•seıiyiııa•h•an•.••••••I'!~~~ 
katlan haberi Ankara halkını ne ka- 8 - Esvap (6) 8 - Ama (3) Yunan iggali dolayısile keıilmiştir. muı bulunmakla hakkındaki kararın ;;;;;;;a,,,,. J ( 'k h k 
dar aevindirdise bizide onun kadar 9 - Rabıt edatı (2) Orta (3) 9 - Havil (2) Hiddet (4) Bundan iki sene eve! şehit oğlum rcf'ine, Adananın işgali esnasında ="""'"- an , ayat, aza ve otoml)!Jll sigortatarınııı ··• 

da ht mın •-k il d" ta f d · Galataıla Ünyon hanında •·•·" ""nyon •ı'gor•- i:umpanyıısı.,.. ve belkide daha ziyade mliteeıir et- --- - - - - - -- n mu es maaşı ~ rar ver - U§man ra m an memunyete tay· ıuwı u c "" 

iniştir . dan .. sonra ~efne dallan ve bayraklar- hitaben: meıi hakkında müracaatlarımdan şim in kılınma•ından dolayı heyeti mah- pyatırınız. 
Geçen Ağustosun aluıuna tela<lüf ı~. '':'"l~~ıt olan Loko~tıf uzaktan - «Merhaba efendiler, nasılsınız> diye kadar bir netice çıkmamakta ve susaca hidematı devlette ademi istih Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

eden Sah günü., .. Pcndikte kampta gozu~ •.şt~ ? z~an. b~~. heJ.-ccan Dediler. .. .. . maas verilmemektedir. damına karar veıilmi9 olan Adana c- •• 
bulunan DarütŞafakalılar için unutul v~ _sevıncımızı ı;ormelıdi. ~u;ıku Ga- .. lçe~de~ kopan gok _gurlemcsıne Ben vatanı uğrunda şehit veren vrak kalemi katibi s.abıkı Abdullah u N y o N 
maz bir sevinr gun-u" olmu .. ur. Çun" _ zıyı. I.ıtanb.ula gırerken ilk ıstıkbal şe- muşabih ~ır sesle h_ ep bır ağızdan: . k bö' 1 efendbin muhaaebei Vilayet mukay-' ,. _ bır anayım. Evra ınım y e sene· 'di .b ı d • d h kü, 0 gün Gazimiz lstanbula gelı'yor- refını DarüşşafakaWar kazanmıştı. . . - «Sagol cfendım.•. . . 'ime yı u un ugu s.ra a eyeti beledi- 1 

t )erce sürünmesıne cevaz ven ye- · nhal b 
du. Ana muhabbeti ve . 1ba şefkatin- Tren istasyonda durdu. Yalnız Türk- §te Istanbulu teşriflen esnasında ceğinden lazım gelen malıamata te- ye kararıle mü ulunan belediye . 
den mahrum olan bizler 0 gün hakiki terin değil bütün dünyanın görmeyi halkımızın ve bilhassa Darüışafaka- şebbüs edilerek maaşımın bir an e- hesap ~~rluğuna tayin edildip 1 jKumpanyr.ı-ına bır kere uğramadan algorta yaptırmayınız_:_-~ 
babamızı iatikbal için ta aabahtan arzu ettiği şahsiyet, Türk aleminin ldarın kalp'.erinde unutulmaz ~atıra· ve! tahsisi için rica ederim. ve keylıyetin alelusul murakıplıge Telefon: Boyoğln - 2002 · ~ 
kamp zahitimizin idaresi altında iıta- Layemut Peygamberi önümüzden ge lar ve sevınçlcr bırakan Gazımızın malfimat verildiği ve bu hususta - - ,ıı'jıı 
syona koftulı ve Onu beklemeye bat- çiyor. Aalan gibi vakür heyetli. San Istanbuldan avdetleri şüphesiz balta- Lüleburgazın Kazan köyünden Fransızların dahlü tesiri olmadıp ve mezkOr memuriyete nakli keyfiycti·ılınan tahkilcatla tebe}'YİİP (l'İjl" 
ladık. saçlı batlarile etrafa iltifatlar saçan nın en mühim ve teessürümüzü mu· Mustafa oğlu Yusuf validesi işgal zamanında amali milliyeye nıu- nin tahvili memuriyet mahiyetinde hakkındaki kararın ref'in• 
~~z~ ~ aüren intizar Ulu Gazi mütebessim ehr~~~~ci olan haberidir. --~~-V~-- n ir hiç bir _h~~ti _ öi"ü~c~i,~u~u resmi ve a ri~~csmi icra kı- kan karar verilmi tir. ~ 

"ltltıliııt>t,, in edebi tefrikası : 53 ve rumlar olsun el ele vermiş Türk, öz türk başka türlü dü .. Müdü_r hiç düşünmeden beni Dedim. Herif aldırmadı bile. sinirlerim üstümde.! :su ,dl~~ 
her vesile ile bir şımarıklıktır şünmez • Türk toprağında ilk gosterdı: Bir def'a şöyle bir yüzüme bak- te nerden çıktı? Ben ne_,., 

AŞK GONE 
koparıp gidiyorlar. ve ıon ıöz daima Türk milleti. -_Hamra hanım yatıyor E- tı, şeytan görmüş gibi suratını bulunundayatarım.1,'~· • 
Kaymakamın azli emri de ge nin olacaktır. fendım • buruşturdu, hiç cevap vermeden ki bir ev tutayım da ıçın~ 

imek üzere imiş, Kör kadı kah - 3 - Müfettiş efendi hemen suratı- müdüre başka şeyler sormaya yiın. Maaş ne zaman ~ </{; 
velerde bunu açıkça söyliyor, . . lkinc! teşrin 15... n.ı ekşitti, sanki büyük bir yol- başladı. Hayret ettim. Ben ka- Her ay çıkıruyonnuŞ .lıl· tl"'.ı 
halkı Ankara ~ü~umeti a.leyhi- Hoppala! Şimdı de bu çıktı. suzluğun önüne durur gibi te- dın başımla.: ğ~ ekmeğin parası bili~~ Etem I:z:zet 
ne kışkırtmak ıçın vazedip du- Ben mektepte yatamazmışım ! !aşla: - Efendı , burada yalnızun bın yanındaki bakkala. ti";;> 
ru~uş! Cuma günü softalar Ne de auratsız m~f.ettiş. Bir in- - C!I~ efe?dim olamaz!. ya~acak yerim yok ... lıyor. Aniş hatuna. gıt;rıl f'J 

Diye bir hükOmet teşkiline Küçük Yunan~stan, c_aı:nı.de de .toplanarak bura aha sanın dışı n~l'.se. tçı -~~.odur. ~.a Dedı, ıl.ave ettı: Dıyorum .. Herif cevap venni- yola dayanmanın iJJl)<JI 11, p· 
karar vermiş. Balıkesirin bir kı- Çerkes kırallıgı ..• ltsının padışaha ve Istanbul hü ten. Yılan gıbı bır yuzu var. Ku- - Bu bir kabahat. Nasıl olur? ye bile luzum görmiyor. Sebep Ben de de kabahat var 'f . 
yısmdan ta buralara kadar bü- Daha yok mu?. Bir de Çinge- kümetine sadık bulunduklarına çülı:, çakıl taşı gibi koyu mavi Burası yatı mektebi değil ki! ne ? Kendisi•· maarif nezareti tıı- ncağız kaç defa : ~ 
tün yerler Çerkes hükibnetinin nistan yapmayı unutuyorlar, dair nutuklar söyleyerek, telgı- bir ıtöz .. Kösele gibi bir deri. Usüle de, nizama da, teamüle de rafından sureti mahsusada Istanbul- - Gitme kızım. sen erd>Y' 
olacakmış. Padişah ta Anzavu- Vay aptallar vay. Bunlar kendi raflar çekerek, Ankara hükı'.ime Çiçek bozuğu; sakalı bıyığına temamen zıt bir iş. Hemen bu dan izam buyuru/an mülettişiumumI çocuğumsun. Allah ne " 
r~. paşalık ve~ş. lzınite. g.e~ip k~~~ilerine !ürk mi~letin_in öl- tini ~~l'i~ ~d~ce~ ve şeyhilisla- b~yığı kaşla:,ma karış~ış kirli yatak bura~an kaldınlmalı. Bu- ~~yefeı:di hazutleri .. ". ?lduğ_u yer beraber otururuz .. ııır1. 
Suleyman Şefık paşa hainı ıle dugune galıba sahıden ınanı- mm Mıllıcılenn boywılarının bır surat; kuf tutmuş dışler. U- rası otel mı? ıçın mı ? Karşısındaki bır muıt Dedi idi. Keşke ottl ~ i 
b~rlik olup "Kuya~ı inzibatiye" i'.~~l~r, Türk kurtıı_luş seferber- ~iması lazımdır ... " diye ver- ~ bir yüz, hı':'"!' gi~i .. kanbur Zavall.ı ~üdür kabahatlı in- d~ğil, bi~ Y.ostal parçaSI da olsa Fakat bir türlü çalı§!'13~~ 
nın taarruzuna ıştirak edecek- lıgını şaka zannedıyorlar!. dıgı fetvayı okuyacaklarmış. bır burun. Herıfın yuzunde te- sanlar gtbı şaşırdı, korkusun- dile geldıgı zaman cevap ver- kazaıunadan kinısenıll dl tı"' 
miş. Zaten Biga Günan tarafla- Böyle düşünmek için hakika- Ah nerdesin Hasan ? Sen bu- bessüm denen şey bir def'a bile dan: mek insanlık terbiyesinin en kü mayı istemiyorum .:Su 
rmda astığı astık, kestiği kestik ten aptalın aptalı olmalı ! rda olaydın da bunlar bu kadar dolaşmamış. Böyle bir insandan - Hay hay efendim. Baş üs- çük bir vergisidir. manim! 
miş! Anlamıyorum ne oluyor? Söz bir taraf ama sahiden sı- gemi azıya alabileydiler ?. Hoş ne beklenir? .. Bozuk ta bir şive- tüne .. Kalksın efendim... Sıkıldun. Ve .. Ondan sonra ........• • ·(! ~ 
Türk topraklan taksim mi edi- kıntılı bir hava var. Bir şey pat şimdi de ne olacağı belli olmaz si var. Kürt müdür, Acem boz- Dedi. Fakat neriye kalkacak? tekrar ağzunı açıp bir tek keli tJJllun İ" 
liyor?. Her kes bir kulp bulup lıyacak, patlıyacak ama ne ? ya ! Ne kadar anarşi olursa ol- ması mıdır nedir bilmem. Altın Bunu düşünen yok. Hemen ben me söylemedim. İğrenç adam. Başımı iki avuc rdılJSI: 
bir isim takıyor: İlk önce sinsi sinsi görülen ha- sun .. Gene ıztrrabın kaynağına cı sınıfın yanında ki küçük oda müfettişin yanma sokuldum. Yaptığından kalır. Dünyanın so kıştırmış, düşünüYO 

P~nt~.s kıra1Iığı~.. lzırlıklar, artık birer birer mey- girip dişi bir anılan gibi göz yu da benim yatağımı görünce sor - Efendim. Bendeniz bura- nunda değiliz ya?. - Nereye gideyirP?· A>I 
Kurdu~t~n beylrgı, dana vuruluyor; şeriatçılar ol- man bura Türkleri de dit gıcır- du : da yalnıznn. Kimsem yok. O- .•..... · . ıd'f}llJY' 
Ermem ımparatorluğu, sun, İngilizciler olsun, çerkes datmasını bileceklerdir. - Burada kim yatıyoc?" nun için kalıyorum ... Gene çok sıkılıyorum. bütün 

• 
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1 rıhtıııııııdan hareketle 
>n<' ·ı ı k 1 lır 
1 
~ 'a ·, .ııelıolu, Samsun, 
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• c Ve l lııp:ıya] azimet ve 

f1k .. 1ı·, (.' . « 

~· · r, •Ordc L'n,·e ve 1 tıı ıp ' : ' ' J 
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NAK' ~ır . . IL 
,.,_ ~~:ı ~~uını sıgJrla arnn;ın 'irkeli 
( 1 . ı.:..er• .; r' . k a. t 1 \• ı\Ctın endi malı olan 
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2 ~r. '\"\'ııda cadlfe,inde kdin 

' ııuııı 
' \ 11 \'< "' lrı 'il \\L'll SIGOR -

·r,· ·: ııı;t nakil edilmiştir. 
~ Bc\'fı~lu J85~l 1 '1. 

HEPSiNDEN 

ÜSfON 

1 tantıuı ''"•n · lkıncı ticaret mahkeme· 
v.n; 

r,nct· Postaha 
ıı 1 1 Cadd . ne ırkasmda Aşir 
't '.nct, 41, n esınde Aşir efendi hanı 
~ ~I ıııtft . u~eroda manifatura tlca
~~İnıJ . . ~ I iken 4 teşrinisani 928 

ıflasına hük" 
llJ '-•rnik um olunmuş 
1 'ınde al Ar,lanyan efendi zim-

ten kat aca~nı ısbat ve va muva-
•••k >ul ve k 1 . 
1 lıların ay ı ettirmiş olan 
1 \e karıunnaruei ticaretin 

•nı veı· 
" e k 1 eden maddesi mu-

" ongurd:ıt .. 
l.t) ln 1 onun muzakeresi 

"' o unan 12 . <rıc · .. teşrınıcvel 929 
t 1 ı.';Uııtı 

ırı,. $aat l(ı da mahke-
. <ıd.1 1 1 ~r. na. ge ıneleri ilıln 

1\.llLLIYl<:T P.\Z.\R 6 TESRINl~:\ ' EL 1929 .i 

Malul T~.~~!~~~.~azarı -4-'I f Kız ve ~rkek lıoeli HaJBI Ticarel ve 
\lcr·.el \-:cnt:ı :; (, ıi.t~ l k) - i 

La~ınl.ı. Be} o~ 11 2J6! ~u >.: 
r.cence .... ı: 'ıa·un'.ldiyc I f.laı :tlut.l:ı 

l:.;tıuf,u~ 2:--tn 

Mağaza pek yakında kapanacağından 

Yeniden mühim tenzilat 
B~i '~ Avrup~ ka~ıı iskarpinleri_ 500- 750 i Halli süp~r erkek iskarpinleri 

:\luhtelif kadın iskarpinleri 150- 300 : Erkek fotin ye iskarpinleri 

_Balli erkek fotİn- ve iskarpinle_ri __ 750- l 20(f t . .:.ı\ Hup:_ Çocuk sandalları 
~:rkek Elbiseleri 500-1500 ı Çocuk elbiseleri 

1 Trapez erkek lastikleri 100-250, Trapez kadın lastikleri IQO Çocuk lastikleri 
Tohafiye - Erkek elbise kumaşları - Çanta - Bavul - Gömüş takımları ve saire Hatlarından 

nisbettc tenzilat yapılarak satı~a ba~lanmıştır. 

.. Bahçe Kapı Ririnci Yakıf han Telefon lstanbul 40 ~· 

Emlak ve Eytam bankası umumi 
müdürlüğünden: 

l\1evkilerilc <."a lı ınahsusasi aşağı.da yazılı lıir parça emlakin sanşı müzayedeye kunulmuştur. 
J - l\lüzaycde ( kapalı zarf ) usuliledir. ihale 12 ' 101 929 tarihinde lzmir şubemizde müteşekkil 

satış komisyonu huzurile icıa edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen miktarda 
teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplarıyle beraber makbuz mukabi
linde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdı ederler. 

2 - ihale bedeli peşin olarak ve nakten istila olunur. 
3 - Talip olanlar lstanbul veya lzmir şubelerimize ve yahut l\1erkez EmlAk müdlıriyetine müraca

atla mufassal şartnamemizi mütalAaa etmeleri ve mtizayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mu
kabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rnptetmeleri icap eder. 

Nevi Hudut ve kemi- Teminat miktarı 
U. Numarası Mevki ve semti meşhuru 

7 lzmlrde Hükumet caddesi park 
karşısında. 

ve mahiyeti 
Askeri otel ve 
kıraathane 

yet ve müştemilatı 

Otel ve kırsatbanenin 
halihazır vaziyeti ile 
altındaki dükkftnlar 

Lira 
5000 

Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti
mai muavenet müdiriyetinden: 

Memleket hastanesi için mahiye 110 lira 
ücretli bir Alman hastabakıcı hemşire ile 15 
lira maaşlı bir hemşire ve 1 O liı-•a maaşlı iki 
hısta bakıcılık münhal olduğundan şeraiti 
lazımeyi haiz olanların istidalarına merbut 
evrak ve vesaiklerile ; ıhhat ve içtimai mua
venet vekaleti celilesine ınüracaat etmeleri. 
ı;;;;;;:;::;;;;;;;:;;;;;;;:;,;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;~;;;;;;;;--7'P~')';;'aı~1~;0 111 Jur li~iın _IL'n : 

L·T·PIVER 
PA.RIS 

ESANS 
LOSYON 

ve 

PUDRASI 

PorfOmGr# L. T. P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şubes( 

Şltll Ahmet Bey sokak No. 56 , •Tel. Beyo!llu 3044 

BÜfÖK TATIARE PifANGO~O 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 'fEŞRİNİ EVVLilEDlR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir nıük~fat 

Numunesi vcçhilt! üç ınilyon zarf 
tab cttirileccjl;indcn tabı talip olacak· 
! arın pey akçeler; ile birlikte 7/10/929 
tarih pazartesi ~ünü saat 11.5 te pi
yango müdürlüıtündc müteşekkil tay · 
)&re ccmivcci nıühayaat komisyonuna 
mUracaadart ilı\n oconur. 

• Belsoğukluğu frenği 1 
J olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski ve yeni belsoğukluğu, 

fren~i. idrar darlııl;~ bel gevşekli~i 
ve mesane ve bilcümle kıdtn ra· 

hatsızlıkları tedavi olunur. llcvoglu 
Tokatlı yan yanınd• mektep sokak 
Ncı ;;5 Tel: il. O. :!15:.! 

·Evde veyahut 
seyyahatte ....• 

Yalnız Gilltttc u·aı bıçıklannt 
i~timal etmekle ptk m\lstcrih ve 
fevk.alide ~ir surette trıı olıbi· 
lirsiniz Trış bıçtkl.artnıı bitme-
den bir piket ulcp cdiniı . ' 

Qillette 

Mekte, kila,ıarı 

Lisan l~tisas ınekte~leri 
Talebe kanlına d<1 Jnl ediyıır 

14 Birınci Tc;rin pazarte;i_ !(Jnii der;lcre lH;I n:ıcıktır. 

Kız hayat mektebi : Fatih. Sltaçhanc ba;ı. \lünür paşa konagt T 
-~27.H , Erkek 1 lav at mektebi : Cagaloglu : T. IS .ııı.ıo~ 

Elbise yaptırılacaktır 
Cüııırütler Uıııııııı ıııü~ürlügün~en .. 
1-Muhafaza meımıriarile taife ve sandalcı ve zabitanı bah

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

2 -- Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 

AyYal k sur'ııt po:ıtJ:il 
(\11-:ll~l\) vapuru 8 tc~rin· 

evvel salı 17 de Sirkeci rıh

tımından hareketle Cclibolu, 
Çanakkale, Küçukkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayva!ı~a )!idc
cek Ye döniı~te mezkiır i>ke
lelerle birlikte Altınoluğa uğ · 
ra ya<.:ak tı r. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

levazım müdürlüğünden ve Istanbulda Gümrük levazım memur •--T-RlB-zn_ı_B_'ıR-ı'N-P'ı-Pll-'T-lS-[ --~ 
luğundan alınacaktır. uıı b o 

3 - Münakasa Istanbulda Gümrük Baş müdürlüğü binasın- (l{ARADENIZ) vapuru 7 tcş-
da Gümrükler Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda ya rinevvel Pazartesi 12de Galata 
pılacaktır. rıhtımından hareketle lnebolu 

4 - Münakasa günü 22 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Sa Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
lı günü saat 14 tedir. Hopaya gidecek ve dönüşte, 

5 - Teklifnameler kanundaki ahkam dairesinde imla edile- Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
cck ve kapalı zarflar mezkur gün ve saattan evci Istanbulda ko- Trabzon, Görele, Gireson, 
misyon riyasetine verilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak tdecek olanlar ticaret odasında mu Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
kay}'et bulunduğunu gösterir vesaik ibraz edeceklerdir. Zonguldağa uğrayarak gelecek 

7 - Her talip bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan tir. Hareket günü yük kabul 
3707 liralık hükumetçe muteber milli Banka teminat mektubu olunmaz. 
verme;?;e ve yahut bunun yerine yevmi münakasadan eve! Is- ••m:ı----------1 
tanbul Başmüdürlüğü veznesine nakit olarak para itasına mec
burdur. 

8 - Teminatı muvakkate mektup nümuneleri şartnamelerle 
birlikte talep olunmalıdır • 

9 - Bedeli ihalenin sülüsü mıkdannda avans verilecektir. 
10 - Muayyen saatin hululünde mutat zabıt varakasının tan 

ziminden sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 
11 - Kumaş ve şekil nümuneleri Istanbulda Gümrükler U

mun Müdürlüğü ambar memurluğundadır. 

' Baıt ainlan 
Aspirin 

komprimclc~ 
ile tcdovi o\unobilıhr ........ ~ .. 

dı Uu •••aa " 
y alnu: Jpnnıı:ı ban .,:o uıork•Y' mllllJTO 

aınbalôjına dl'k'k•t ve 
talep ed\n\ı;. 

Ankara Gazi orlaıııualliın M. ve ler~iye enslitüsü 
Mü~ürlügün~en : 

KEFELIZADE HAMDI 
YAPURLARI 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
npuru 8 SALI 
teşrlnievel 

günü akşamı Sirkeci nhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Ger.(e, Samsun, Ordu Glreson, 
Tirebolu , Görele , Vakfıkebir , 
Trabzon iskelelerine azimet ve 
aynı iskelelerle Fatsa ve Ünyeye 
uğrayarak avdet edecektir. Yük 
ve yolcu için Sirkecide yeni 
banda 1 numrolu acentesine mü
racaat. Telefon: lstanbul 3105 

...................... 1. 
SADIK ZADE BlRADEH

LER VAPURLARI 
KARA DENiZ 

MUNTAZAM VE LÜKS 
POSTASI 

Sakarya 
Pazar vapuru 

6 teşrinievel 

gUnU akşamı Sirke! rıhtı· 

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

Tafsilat için Sirkecide Mes 
Kadronun ahiren tevsi edilmesinden dolayı, umumi ihzari sı- adet hanı altında acentalığına 

nıfına yeniden talebe kabul edilecektir. Umumi ihzariye mün- müracaat. Telefon:lstanbul 213 
hasıran erkek muallim mektebinden bu sene mezun olanlarla 1 

dört beş sene zarfında iyi derecede mezun olup sinleri 18 - 2s · Muntazam Bartın Postı>t 
ar~smda bul~nan t~liple.r kabul olunacaktır. Bu şeraiti haiz olan E ·· d N Vapuru 7 
talipler, aşagıda zıkredılen evrak ve vesikalarile birlikte men- rcumen ur teşrinievel 
sup oldu.~l~ı maarif müdürlük~~rine Teşrinieve1in 31 inci per- I) aı·tesı' günü Sirkeci 
şembe gunu akşamına kadar muracaat etmeleri. az . rıhtımından 

1 - Müsabaka imtihanına kabul için istida. hareketle Ereğli, Zonguldak, Har-
2 - Sıhhatinin tabii ve müsait, aza ve havassının tam · c'ısmı' c • tın, Am.ısra, Kuruca şile idere 

ve ruhi anormal ah_vali bulunm. adığına dair resmi tabip raporu. 
M ıd azimet ve avdet edecektir. 3 - ezun o ugu mektebın şehadetnamesile hüviyet cüzda-

nı ve askerlik vesikası. Fazla t.ıfsil:l.t için !<:mi nömi 
4 - Bulundukları muallimliklerdeki hizmet müddeti ve iyi Rihtım han 2 numaraya müra·;aıt. 

hizmet cetvelleri . Telefon: 2684 
5 - İki adet kartonsuz fotograf . 

.. ~ .. -Müsab?k.a iınt!hanlan, mensüp olduk.lan maarif müdür
lugunde Teşnnıevvelın 2 nci Cumartesi günü yapılacaktır • 

•HACI BEKİR ZADE~ 

ALİ MUHİDDİN l\llie<sesel 
Tlcariyesi 

TA\"1L ZAUE ~lU~TAl•'A 
ve lıiraderlerı vapuru 

l\f ıın1a7A'\m Ayvalık Ekspresi 

1 Dlb.... Saadet 
' F'-----vaı)uru 

Teşrinievelin ?inci pazartesi günü 
akşamı saat on ı·edide Sirkci nh 
rıhtımından hareketle Cclıbolu, 

Çanakkale, Küçük kuyu, Altın oluk, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalık is-

i 
kclclcrine muvasalat \·e çarşamba 

leziz FONDAN günü mahalli mezlurd1n '"kı.~c 
· aynı iskelelere uğrayarak cuma gu 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERİ 

fevkalade NUGA 
Çok 

.. emsalsiz ÇİKOLATA ~- nü l;ıaııbut. mu, ... ,., edecektir. 

1 
MAhalli müracaat : Yemiş Tavil-

T~care~ işle~i u~um müdürlüğünden: zade biraderler. Telefon lstanbul 

sığorta şırketlerinın tefrış ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran :.~22•1•0:msıı_:::m_ıa:::mlllilıırı::a.1 
927. tarihli kanu~ hükün_ılerl~e ~öre Ttırkiyede Nakllyar siğ'orta 
lşlerıle çalışmak uzre tescıl edılnıış olan ecnebi siğorta şirketlerin- Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 

Maarif vektleti tarafındın ki· de~ lsviçre tabiiY.etini hai~. (l ,ı~:LVEÇYA NAKLiYAT) sigorta şir- Vapur Acantahğ'ında ı: 
bul edilen programı muvafık kecı bu kerre muracaatla 1 ır.;ı yedeki muame!Acına nihayet verdi- Kara deniz postası Işbu keşidede t.'Cm'an " 3,900 ~ numara kazanacaktır 

Tahlisiye umumi müdürlüğünden: 
1 - Karadeniz sahilinde Tahlisiye mevkileri için şehri 40 lira ücretle 

roket tayfası alınacaktır. 
2 - Taliplerin; hizmeti askeriyelerini ifa etmiş ve •innl otuzu tecavüz 

etmemiş olmamak ve denizciliğe vukufu bulunmak şarttır, 

3 - Talip olanların bir istidaname ile Galata rıhtımında Mtritim ha
nında Tahlisiye umum müdürlüğüne müracaat etmeleri IA1.1mdır. 

4 - istidaname ile mürrcaat edenlerin muayeneleri 10 Tefrlnlevvel 9l!O 
tarihine miisadif Perşembe günü saat 10 da icra edilecejtinden taliplerin 
ıeı·mü meıkardc ı·o vakti muavycnindc ııilfus k4ğıtlannı ve askerlik vesi
kalarını mü;tashilıcn l\laritim hanındaki Tahlisiye umuınl mudurlüğü idare
sıade hazır bulunmaları ildn olunur 

kitaplar Türk Neşriyat yurdu ğini .bildirmi~ elmakla mezkflr şirketle al~kası bnJunanların şirket G vapuru 1 
Şark ve Maarif ktttüphınelerinde vekilıne ve ıcabında lstanbul mıntakası 1 ıcaret müdurlüğüne mü- erze 8 T. crel Sa 1 
hazırlanmıştır. l\lekteplere, muaf- racaat eylemeleri ilAn olunur, akşamı saat 18 Sirkeci rı'.ıtı· 

liınlere ve toptancılara fevkaltde o 11 o . il L' 1 n mından haraketle (Zonguldak 
iskonto ve teshillt yapılır. ev e enıırvo arı ve ınıan arı uIDUlllİ ı· daresı'ndon. ine bolu, Gerze, Samsun' Or~u. 

J U Üll 1 Glresotl, Görele, Vakfıkebır, 
. .. . 20 Teşrinievel de bilmüsabaka hil· Kütahya EregT M · R' M ı p • L11eler mubayaat komııyonunclanı k t ki d' alınacaktır T li 1 17 . . • . ı, eraın hareket mü- Trabzon, ıze, apavr , az3 rcı~ 

C.. h . k b' re e şa r ı . a p er fettışliklerı .. . um unyet. orta me te ınde yap- yaşından aşağı ve 27 yaşından yuka- . ne muracaat edeceklerdir. iskelelerine azımet ve aynı bko· 
tınlacak ol~n .. ınpat, l3 .T•tri.n!ev- rı olmıyacak: nüfus cüzdanı, Askeri ~üsabaka hesap, coğrafiya, tarih ve lelere nğu:yarak av.:~t edcco' r. 
ve! pazar gunu saat 16 da ihaleaı ıcra ·1ca li dd k kıtabetten yapılacakt t 'h d 1 Tafsilat için Sirkecide Yı.l 
kılınmak üzre kapalı zarf uaulile v~sı .. sı, po sten musa a mahalle . ır. mtı an a .. .· . 
münakasaya konulmuştur. Ttalip- husnühal mazbatası ve mektep tastik muvaf~~k ~!arak hızmctc ~imanlar. Köşku caddesı_nde 1 !ıçilk Kı: 
!erinin şeraiti anlamak ve ketifna- nameıini hamilen Haydarpaşa, Kon- Aıkerligını yapmadıkca tescıl edilmi- zade HanındRkı :!CRrtnsı:t« t:ı.!· 
~eyi görmek üzre komisyon kitabe- ya, :"-nk~ra iıletme müfettişlikleril~ yece~~rdir. Taliplerin sıhhi muaye-ı racaatlnrı. Tel: '.~ı. 31 18 . 
üne müracaatları. Izmıt, Bilecik, Eaklfehlr, Kayıerı, nelen ımtehandan sonra vaoılacaktır. TUccarana teshılAt gösterılır. 



BiN SÖZ 
BlR RESİM 

f.INSiNE 
Jlilliy~t 

Dün intihar eden mualllm Hasan beyin cenazesi, arkadaşlan ve lstanbul lisesi talebesinin 
omuzlarında Edirnekapıya götUrUlmüş deloedilmlştir. 

icra memurlu-
~ ... ndan: 

Madam Eleni Kalfopulonun Aristi
li ve zevcesi Uraniyadaki alacağının 
emini istifasi için Bakırköyünde Ce
ıizlikte Hamam sokağında iki bapha
ıe madükkanın beşte iki hisesiyle Sa
azağacında Bostan sokağında bir 
Japhane 30 gün müddetle icra kılı
ıan müzayedei evveliye ihalesinde 39 
ıumaralı hane 300 lira ve diğer iki 
.>apbane madükkan üç yüz lira bedel 

Kuvvet ilAçlarının en müessiri 
.\~lan ku\\ er ~arahıdır. Balık yağın terkibinde hulıınan iyodu 

miktarından be~ defa fazla iyodu var ve o nlsbctre bır kuvveti 

haiz olup sımenin her mevsiminde büyük küçuk herkes tarafından 

balık yağından çok kolay ve seve seve içilebilir, gayet kolay haz

medilir. iştahı arurır, neş,c semen, kana, sınirkrc kuvvet. yüze 
tazelik ve pcnbelik \erir. ~işesi 125 kuru~ her eczanede bulunur. 

Depo~u Bahçekapı :'vlehm•ct K'lıım Ecza deposudur . 
le talibi ühtesinde olup 5 % zamla -

,. on beş gün müddetle ihalei katiye Bergama beledı·yesı·nden·. 
nuzayidesine vazolunmuştur. Ha-
nam sokağında 43 lı haneye bir ba- Beramı sebze hali yan cephesine inşa edilecek l 12:1~ lira kr·şifli sekiz 
·amak mermer merdivenden çift ka-
ıatlar kapıdan içeri girildikte zemini dükkanın inşa" kapalı zari usulile müııakasaya konmuştur. Taliplerin pl~n 
nermer döşeli bir sahanlık üzerinde ve şartnameyi Bergama Belediyesinden isıemel~ri "~ 2.l· 10·9~9 tarihine ka
·İr oda zemini malta döşeli bir mut- dar tt.:minatları ile tı.;kliflt.:rini \ )llamalan ilt\n olunur. 
•ah, mutbahtan bahçeye çıkılır balı- -•••11111!!1•-
>~dvea;ı:,e~hı;;e~:~ =r~7:::ıeb~~~; 123 KURUŞA SOBA BORusuı 
:atta çıkılır, bir sofa üzerinde dört 
•da bir kila b" h 1• dd . Muhtelif şekilde soba ve malzemesl ucuz flatla satılmaktadır. 
><lanın bı' 'nrde ırah e. ~ cal eye na~ı~ Sirkeci EbLı!'5UUt caddesinde teneke ve c::ıç fabrik3S1 \.'Jüdürü : ,\hmct ()sman 

rı ş nısı o up 2emını iiı••••••••••••••llliı••••••••••••llli ;inkodur. Hududu ber mücibi kayit-
tir. Burada ayda on iki lira kira ile 
3ıtkı bey sakin olup hanede elektrik 
ertıbatı mevcuttur. Cedit 45 lı dük
<iine gelince, elyevm haneye kalp 
>lunamuştur zemini taş döşeli orta
lan bir camekanla bölünmüş arkası 
nutbalı yanında bir hela ve oda olup 
ceza ortadan ikiye tefrik edilmiştir. 
leruninde 20 lira kirayle Mazlum bey 
>turmaktadır. Hane ve dükkanın m"
'ahci aathiyesi 122 arşun murabbein
le olup 19 arş un aralık her ikisinin 
dyıneti muhamineai 2200 liradir. 

PARiZYA 
Yarın aktam ve her pazartesi akşamı 

HAZIM BEY TARAFINDAN 

KARAGÖZ 

--
AMATORLER 

Fotoğraf makınanızla filminizi l~yıkile intihap edememek hata>ın

dan dolayı en aziz hatıralarınızın ebedi~en kaybolduğuna teessüf 
euni~sinlz. Arıık tereddüt etmeyiniz. Ve ıa husu'i paranızı ioraf 
etmeyiniz. Sizi tamı.mile memnun edecek ve~;lne makina ve film 

KODAK - makina ve filmidir. 
Her yerde satılır. 

Beyoğlunda Tünel meydanında kain Kodak ~irketi fotograf
larınızda muvaffak olmanızı temin için >İze muavenet et
meğe amad~dir. 

... ; ' .:- _._ 

Pertevnlyal vakfı idaresinden: 
Şişlide izzet paşa soka/!tnda Vılde apırumanınm 5 No dair.ısı. Aksa

uyda Gurtba Huse ·in ağa mahallesinde 14 No hane. 
1\irıya verilcce,;nden talip olanların Birinci Teşrinin 23 

günü •ut 14 ıc bıanbul E,kaf müdiriyetinde Penevniyıl 
müracaat eylemeleri . 

üncü çarşamba 
vakfı idaresine 

Cedit 39 lı haneye gelince: üç a
r.ık mermer merdivenden ve çift ka
ıat kapıdan içeri girildikte bir ara
ık kısmen mermer kısmen talıta o
up iki odası vardır bunlardan birin
:le bir yük vardır. bir mutbalı müş
erek bir kapı ve bir heli üç ayak 
nerdivenle inilir bir hudrum olup i
d gözdur, ah13p merdivenden yoka
ı çıkıldıkta ıofa üzerinde iki oda cad 
leye nazir bir falınisi ve bir helıt ve 
nerdlven batında bir dolap vardır, 
nezkilrhane 86 arşun terbiinde olup 
l arıunu aralıktır. Elektrik tertibate 
nevcut ve kiymeti muhaminesi 1500 
lradır. Her iki hane ve dükkanının 
cilrğidir. Sakız ağacında Bostan soka 
imda cedit 18 lı haneye gelince: 
~eı ayak mermer merdivenden ve 
ift kanatlı kapıdan içeriye gitildikte 
>lr sofa üzerinde bir oda hela bir do
~~vardır, sofadan budrum katına e
ıilir burada bir muflak bir oda mut
ahtan bahçeye çıkılır bahçede bir 
. apı vardır Ust kat bir sofa üzerinde 
ki oda mevcut olup bu hane alıtap ---------------------------
e mubtaçı tamirdir. Hududu sağ ta- KAR Q N Alman kitap hanesi 
ah .Bandırmaciyan bir tarafı Dimi- Beyoğlu Tunel meydanında 253 
rakı ef. hanesi önü Bostan sokağı i- ---------------------------
• _muhduttur, 55 arşun üzerine me- ••••ıM• Lcı il ve Nehari - Kız ve F.rkck ····~~ 
ını olup arkasında bahçe 17 arsun-
lur ve kiymeti muhamincai 900 lira- şı·şıı· Terakkı· Lı· sesı· 
lır. Talip olanlar kıymeti mezküre-
ıln 10 % niapetinde pey akçelerini 
ılarak 928 - 11830 dosya numaraaiy
e İstanbul dördüncü lcra memurlu
:Una 26 - 10 - 29 tarihinde bizzat ve 
ıa bilvekile müracaat eylemelesi 
lan olunur. 

Almanya nisaive ve vl!Adi\·e 
cemlntl azasından 

Dr.A.ASIM 
Dolfum ve kadın hastalık/arı 

mfltehassısı 

Hastılınnı her gün I 5-17 ye 
kadar Şişlide hususi hastanesinde 

1 
kabul etmektedir. Şişli Kiığıthıne 1 
caddesi \'o IJI. Tel. Beyoğlu222l 

Ana. ilk - orı• " lıse ikinci d<He hirinci >ınıflMına rnlebe ka~d 
edilmektedir 

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylul 
Nişantaşı - Hali] Rifat paşa konağı 

Tel. B. 0.2517 ......................... 
Leyli ve nehari ~ 

istiklal lisesi 
Tam devrelidlr. Bütün sınıfları mevcuttur. 

'J alebe kaydına haşlanmıştır. 1 ler gıin müracaat olunabilir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında. 
co:::x::x::x::> Telefon lst. 2534 ~ 

Kiralık apartıman]ar 
Her türlü eobabı istirahatı haiz 

ıpaıtımanlat müsait liatlarla kiralıktır. 
Galaıada Tünel karşısında tütıinciı 

]. Sısson efendiye müraeaaL 

1 ~:!~!~n~ ~i~!n'}o~~! f refli yı d muayenehane, 

l ıı:vanyolı• n~a Rauf Eczane-

--• sine müracaat. --•• 

ı 

Ankarada yapılan ıı.t koşulanndan iki intiba --------
P R l M l! S 

250 
.... i .. T .. İY •• A •• T·,.·~ .. 0-LA .. R_ .. I 

Pasurma makine-

leri rekabet ka- SiNEMALAR 
bul etmez flatlar- .. ••••••-" u••H•••••• 
la satılır. Umu-
mi deposu ve a
ccntılıjl;ı lstanbul 

Bılıkpazan Y ıjl;cı ;okık No 4 Paras-
kvaeyides biraderler. 

KİRALIK HANE 
Maçkada Teşvlklye karakolu

nun karşısında Teşvllıiye - Ihla
mur sokağında beş odayı, ha
mamı, su ve elektrik tesisatını 
havi 5 No. hane kiralıktır. Gez
mek için köşedeki mektep leva
zım mağazasına ve pazarlık için 
Galata rıhtımında kefeli handa 
35 numeroya müracaat. 

İstanbul dördüncü İcra Dairesi İ
lanı. 929 - 2 ı 96 

Aptullah Kadir Beyin, Afroditiden 
borç aldığı paraya mukabil, vefaenfe
rağ eylediği K:asımpaşada hacı Fer
hat mahallesiKin Ebülrıza dergahı 
sokağında ~tik 25 numaralı elyevm 
bir kıta arsa ıtra kılınan müzayede
sinde 200 lira bedelle talibi uhdesine 
birinci ihalesi yapılarak ihalei kati
yeai için 15 gün müzayedeye konul
muştur. Hududu tarik, İhsan efendi 
ve Halide hanım ve sairelerin arsa
sı, sol tarafı ve arkası Sabuncakinin 
bağçesiyle Mahdut 450 1/ 2 arşın 
terbiinde arsa deruninde bir kuyu ve 
bir kaç meyve ağaçları ve münbe
dinı ahşap ankazı mevcuttur. 
Yüzde beş zamla iştirasma talip olan 
!ar ve daha ziyade malumat almak 
isteyenJer kıymeti muhaminesinin, 
yani 470 liranın %onu nisbetinde pey 
akçesini ve 929 / 2196 dosya numro
sunu müstashiben İstanbul İcra dai
resi müzayede §Ubesine müracaat it
meleri ve 26 - 10 - 929 günü saat 14-
16 ya kadar ibalei katiyesi yapılaca
ğı ilin olunur. 

t LAN 
Sinop Defterdarlığından: 
Sinop - Rusumat Deposunda mah

fuz tahminen 447 ton lavmarin ma
den kömürü 21 Eyl(ll 1929 cumarte
si gününden itibaren teklif olunacak 
bedel komisyonca haddi layık gö
rüldüğü takdirde miiliye vekaletinin 
tastikine talikan 15 Teşrinievel 1929 
salı günü saat on altıda dairei Hüku
mette Defterdarlık Dairesinde müte
şekil komisyonda ihale kararı veril
mek üzre kapalı zarf usulile müzaye
deye konulmuştur. Talipler beher to
na tahmin edilıniş olan 1 7 lira bedeli 
muhammeninn % 1,5 olan 570 lira 
dipozito makbuzunu ve yahut bu 
mıkdarbank teklifnameslle birlikte i
hale günü olan 15 Teşrinievel 929 
salı günü saat on beş buçuğa kadar 
komisyona ita etmeleri ve şartname 
muhteviyatını anlamak ve daha zi
yade tafsilat almak için makamı De
fterdariye müracaat eylemeleri ilan 
olunur. ;;,;.;;;;,;.;;;;;,,. ____ -:-~--·-

Güzel sanatlar akademisinden: 
Fındıklıda lıtln Güzel sın 'atlar 

Akndeınlsinde inşa edilecek atelye 
ile yapılacak tamiratın kapali zarf 
usuliyle milnakısası ve tesis edilecek 
laburaıunr için mübayaa edilecek 
alltı fenniye ile yaptınlacak olan 
masa, resim tahtası ve saire demir
baş eşyanın aleni münakasası teşrini 
eveHn yirmi birinci p•zartesl günü 
saat on dörtte Akademide icra edi
leceğinden evrakı keşliye ve şartna
mtleri ~örmek üzere taliplerin Aka
demi kiıabetine müracaatları. 

Yavrunuzu 
Arıza~ız, elemsiz ve fenni sünnet 

ermek matlup i~e Sierkecide Nemli 
Zade Hanında 

Dr. '\f. TALİP BEYE 
müracaat ediniz. Teldon: ),ı. 1486 

• 

saat 21 buçukta 
Mary Dugan 

3 perde 
Cuma gün

leri matine saat 
3 buçukta. Tem
silden sonra tra
mvay temin e
dilmiştir. 

Bu akşam FERAH ,;nemada 

4 ı;ıtatis · ivanof tarafından akro
batik numaralar. Sinemada 2 filim. 

Konya Encümeni 
Daimlsinden: 

ldarci hu>tı>ıYcyc air olan 

çiftlik dahilinde yaptırılması mu
karrer ahur 'c hanjl;ar ile ı;air 

mehaninin bedeli ke~li (87 I 23) 

lira (67) kuru~ran ibaret olup 
bedeli üç senede taksitiyle öde
mek lizere 20 10/929 tarihine 

kadar münakasaya konulmuştur. 

Yevmi mezkörde saat on beşte 
Encümeni vilayet odasında iha
le yapılacağından talip olanların 
~artname suretlerini Encümen 
kaleminden talep etmeleri ve 
teklifnamclerinl münaka,at kanu

nunun l O, l 1 inci maddelerine 
tevfikan ranzim edilerek Encü
men riya~etiııe yermeler! ve bu 
hU',usta fazla malumat almak is

teyenlerin de Encumen kalemine 

muracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Satılık Ev ve Arsa 
Nişantaşınd• Teşvikiyede ev ve 

3000 arşınlık ar'.>ı birden veya parça 
Parça satılır. Nişanıaş Teşyikiyc Fırın 

sokoa~ 4 nümcroya müracaat. 

BiOKS 
tualet 

SABUNU 
Bal, lanolin ve gliserin 
sayesinde istihzar ve 

Fujer lle ta'tlr 
edllmlftir. 

1500 kilogram hacmi 

istiabisinde mu,tamel ve mü

kemmel halde bir 

KAMYONET 
ecele aranıyor. c;alatada Hudaven
digar Hanında 71 numero}a •nli

racaaı. Telefon Beyoğlu 3480 • 

Diyarıbekir vilayetinde~ 
;I 

Baş kangal milimetre onar kangal 2 ve 3 milimetre k.ab1°5oı 60 kangal 3 milimetre çıplak tel beşer yüz üç dört beşlik. 8 6'fo 
yedilik deve boynu maa izalatör 600 pil kömürü 300 kuru pıl·c? 
tutya 20 paratöner 30 simens marka irtibat bir büyük bir ~u ti' 
galvaniz metre 3 simens beşlik santıral onluk bir numarato~ 
kavonos 60 kilo nışadır 300 kutu girafit lavhası 15 simens 
yato 10 mikrefon 50 komitatör 20 gün müddetle münak3~ 
konularak 16 Teşrinievel 929 Çarşamba günü ihale edilece 
Taliplerin dairemiz encümenine müracaat eylemeleri ilan ° 
nur. 

Talebe kayt ve kabulü 
Deniz Gedikli mektebinden: 
1 - 1 Teşrinisaniden itibaren mektebimize talebe kaY1 

kabul edilecektir. 
2 - Mufassal şeraiti kabuliye talimatı mektepten mecca~ 

verilir . 
. 3 - Taşradan talip olanların Askerlik şubelerine miir3 

lan. • ..... ta 
~------=-~~--~~~~~~~~~~~~~- ---- tij 

Ustabaşı aranıyor ~~~ 
Ereğli civarında bulunan bir madende makinaları işlet~ ~ 

makina kazanlannı tamire, bunlarla müteharrik maki11• Şu 
vin~leri, tulumbaları tazyiki hava komperesörlerini, vantil~1,r ~, 
leri, benzin lokomotiflerini tanzim ve tamir etmeğe ve ayıı1 J it! 
manda madende mevcut küçük bir elektrik santralini işle~. 'la 
ve dinamosunu tamir ve tanzimde vazife görecek, meccani e~,,ı Ye 
yüz lira maaşlı ustabatılığa talip olanlar vesikalarını Zonıııı,"" 
Maden kömür mıntakası umum müdürlüğüne gönderme!~ 

Devlel DeınirJolları ve Liınanları uınuıni i~aresin~ıı 
55 ton betonluk 

Yuvarlak demir kapalı zarfla münakasaya koıunuştur. 
Münakasa 27 Tcşrinievel 929 Pazar günü saat l 6 da AnJıl ~, 

da Devlet Demiryollan İdaresinde yapıalcaktır. ~ ta 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve. 'I <i 

vakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar UmuJT11 

dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 1 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde !> 

rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağaı' 
dan tedarik edebilirler. _/ 

lslan~ul Av verıileri ınü~üriJelin~en: 
Mevcut şartname şerait ve evsafında satın alınacak 1~. ~ 

muşamba 1929 senesi Teşrinievelin 26 ıncı Cumartesi günıl ~ 
16 da ihale edilmek üzre aleni münakasaya konulduğundaJl t_,, 
olanların şeraiti anlamak ve yüzde yedi buçuk kuruş pey alıf"• 
ni teslimi sandık eylemek üzre Istanbul balıkanesinin 3 ün'1 
tında müteşekkil Av vergileri müdüriyeti komisyonuna fil 
caat eylemeleri ilan olunur. 
, ............................... 11 

ALFA-LAV AL 
kaymak makineleri 

HalKalı Zlıaıt mektebi Alisinin MÜKEMMEL 

tabirini havi rapuru haizdir. 

Yedek parçalan daima mevcuttur. 
Türkiye miimessillilfi: lstınbul Galata, Mahmudiye 

caddesi No 61 telefon; Beyoğlu 4288 

~ ........................... --~~ 
Kula'4 buğaz, burun ZA Yt: Dervlı Oaman nalfl1~el. 
Mlilthassısı Doktor nan cep defterimi kazaen saY' ~ 

1 ı E R R E M E 1 
Bulanların Usküdarda Atlalfla ~ 

M da Bozmacı mevl(lt Efendiy• ~"'/ 
yet namına teslim edildiği :• / 

Her gün ilğleden 'onu Kıdıkö- hediye verilecektir. ~ ~ 
yünde Yoğurtçu parkı karşısında latanbul mahkemei aıliye .J ~· 

32 telelon 164 Hukuk daireainden: fııl'< 'lı 
Zayi makbuz Milli Oto şirketi tarafından r•1 t 

I 29 B " Hakkı bey ile Cibalide fi~_,., 
J4 5 . '-· markılı elli sandık yokuşunda 25 numarada ııııl": ı1 ~ 

için Yerllen 1823 ~umero ve 16 6/ · f d" i ıunav /. 
929 tarihli beyanname için alınan :::'a~ı~n t~~~r::~:::::no d?''~ ~ 
193 lira 70 kuruşluk 45696 nume- maileyhimden Saim efendlnın il"i ~ 
rolu makpuz zayi olmuştur. Yenisi gahının mcçhuliyeti hasebiyle en il :ti 
çıkarılacağından hükmü yoktur. Sirke- vak'i tebliğat üzerine ınuaYY ~ıci I' 
'd H ·d· dd · d B k 30 - 9 - 929 tarihli celsei 

18
q 1p ,r 

cı e amı ıye ca esın • e es ta gelmediğinden hakkında Jt•,u~'·, 
Ticarethanesi. k ıı•"' rarı ittihazedilerek huku ,; ~ 

lsıanbul Birinci Ticaret mıhke- hakemeleri kanununun 401 neııJilf. 
mesinden: desi mucebince işbu kararıno t z9 .;;_ 

ve devamı tahkıkatın 24 - l •1,ı; ~ 
Mahkemece ilAnı iflhını karar genbe günü saat on dörd~. et 

verilmiş olan çarşı içinde çıkmak- karar verilmiş olmakla keY ı,e 
çılar çarşısında 50-52-54 numeıolu lig makamına kaim oııııak /~ 
dükkOnda halı ticaretiyle müştegil olunur. _-:(il' 
Abdlll oğlu Haydar efendinin muı- lıtanbul Birinci Ticaret ;;;.ıı ı 
melei iflAsiye~inin tedviri zımnında ıinden: 'f.•"'~f 
Avukıt lhsan Mukbil Bey daimi Mahkemece ilanı iflasına ııı•~\JI 
sendik intihap edilmiş olduğundan rlimiş olan Anılan Fresko efenJ• I 
alacaklılınn tarihi ilAnın ferdasından lan Leon, Jül, Jak FreskO p.t• ~ 

ait olan İstanbulda MerC8~05;yl• 1 
itibaren yirmi gün zarfında ve<alkinl hallesinde Fincancılar cad hali• ~ı· 
mahkeme katibine teslim eylemeleri suh Ağa sokaklarının ııı• h8 (lf lj 
ve işbu müddetin hitamında 26.1 ıo1 kisinde kain Arslan Fresk

0
59,SO '' 

929 cumarteıi 27/10/029 pazar ve muttasıl yeni 5 numerolu ; b•' ~i 
28/10/929 pazartesi günleri saat tro murabbaı üzerine ı;"e~~n ıe: il' 

Iı kağir dükan ile duk ıu 1 ı -.ı. 
14 ten lıibaren bllmilracaı ılıcak- müsadif yeni 7,9 nurnero, er•"';°ı 
)arını kayıt ettirmeleri ilAn olunur. tro mürabbaı mesahai sat~:rı ıcıı",.' 

arsanın oilmüzayede r.ru cd•nlı'e "'; 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ha- olduğundan birinci muz•~.tiJılı'0 ~· kimliğinden: 929 ~ ' 
Kasım paşada Bedrettin mahalle- sı günü olan 9 - 1 .~ -.. at 1 o. ·~ 

sinde 6 numaralı hanede mttkım iken sadif cumartesi gunu 
5~arın 'f.'~ı 

2Mayıs 929 tarihinde tahtı hacra alın 12 ye kadar talip .. 
01~n a11' \ı ' 

muhammine olan u~ ıe cf 8 ;.,; 
masına karar verilen Mehmet Çavuş ranın % onu nispetınd 10~3,~'f.1, 1in hakkındaki mezkur kararın 1 7 Tem- le mahallinde hazır bu el•'' / 
muz 929 tarihinde Mahkemei Asliye hey'etine müracaat eylelfl". _/,; 
ce refi ve feşhine karar veriJmiş ol- lunur. ~fff(I'' 
duğundan keyfiyet alelusul iliin olu- MESUL MUDUR: B~' ' 
nur 


