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~~~~;;,:~;:; ;: Cemiyeti Akvama ne zaman girebiliriz? 
~~y~~~~i~~~~e:~i;e~ Tevziat Türkiye ve Yunan . Hariciye Nazırının biı 11• anyaStreseman'la büyük 

~ lı lt~oı;ıa~ıru, siyaset dünyası Cemiyeti Akvam B h . . o b 
~~~~~~~~f;:;~;~~:~:a~ J\tlaliye vel<ilinin Harici politikamız aŞmU arr~~~!ze eyanatt 

··•an ha · · h be,'anatı llııı tıı .. ncıye nazın, ayatı- ., 
tini Yüksek randmanlı bir dev 
hu1Jaşaınakta idi. Vatanının 
derı~:t ve inkişafı için seneler 
hin / 1 .~ece ve gündüz çalışan 
Stıesurıu müşkülatla çarpışan 
ııı'1ıılenıann: eıi nihayet gene 
ı·aı1 neket hızmetinde öldü. Ha
~ın:sıJ Almanya'nm selameti 
t~ Parlak, şerefli icraatla 
luıııu Şse vatan uğrunda ant ö
dCVıi de ~ kadar şerefli, ve ikbal 
~ç e~ı bır martir halesile tet
llıuşıu en dastani bir hadise ol-

r. 

}tresenıan "h b' . "il e(j n, cı an har ııu ta-
llı.ııarı en senelerin en büyük si
'lııı lli~dan biriydi. Almanya'
ta rlevl nıark ve Bülow' dan son 
~ltluğ et adamı itibarile düçar 
~eı ta~·kıtlığın zararlarını ilk e 
·~i ;nu ıre Çalışan ve bunda aza 
~Vaffakiyet gösteren Stre
~.ttini: ~knu_ştu. Versay muahe 
~les;ıe c ın hır çeşit teminat sil
~İr!e~tPraşık bir hale gelen 
1 İs 11 ,1:1dt;n kurtulmak kolay 

'lııye• egıldır. Ne tam bir tesli
, • Poli · ~~tç1 bir t~kası, ne de menfi ve 
::<Uas1n ~1Yaset Almanya'nın 
'
1 

Ve ha~~~>:m:t edemezdi. Dahi 
~tak h k~ 1?tıraslar fevkine çı
~lıııak a ıkı selamet çarelerini 
~ llıaı ~d ve demagoji zaferlerini 
~ eticeıer:~ek ciddi ve müspet 
~Un b' ısa1 eden zahmetli ve 

Ilı h ır Yoı 
lıi e aret v takip etmek hayli 
~r siYaset~·Şecaata mütevakkıf 
la.r "atans ır · Stresemann tam 
\ııırlık ve :~ere layik bir feda
ııı·1du, ve af ;1başJılıkla bu yolu 
~ilden b' 1 senedenberi, ölü
la~~ bu Yo~~ kaç S<lat eveline ka-

1Yetıe ,, .. a .. ın_~tanet ve muvaf 
Stı JUrudu. 

't~· esenı~h-' "f . 
ij ~ildi A -uı ın vazı esı kolay 
~ lcsind lnıa_nya mağlubiyet ne 
. f Ve te dahılen büyük bir ihti 
1oıd eşett•· · · 

Anadolu'daki Yunan 
emlakinin hasılatı 
kış ortasında tevzi 

edilecektir 
·-

Takdiri kıymet işleri 
hakkında Faik Nüz-

·het bey ne diyor? Gayri mübııdlller cemiyeti reisi 
_ Hüseyin Bey 

HükUmet senelerdenberi muhtaç bir vaziyette bulunan Türk 
gayri mübadillerin vaziyetlerini düzeltmek İçin esaslı tedbiı·ler 
almaktadır. 

Alakadarların istihkaklarının tespiti için yapılmakta olan tet
kikatın tesrii tekarrür etmiştir. Maliye vekili Saraç oğlu Şükrü 
B. gayri müba dillere ait i§lerle çok ehemmiyetli surette meşgul 
olduğunu <lün bir muharririmize beyan etmiştir. 

Bütün gayri mübadillere para 
Vekil B. gayri mübadillere Anadoludaki Yunan emlakinden 

müterakim hasılatın ne zaman tevzi edileceği hakkmdaki suale 
cevaben demiştir ki: 

- Istanbulda takdiri kıymet işlerile iştigal eden komisyon iş
lerinin yüzde seksenini bitirdikten sonra tevzlata başlanacaktır. 

Bu tevziat her halde bu kış ortaı;mda yapılmış olacak ve arazi 
sahibi gayri mübadillere de teşmil edilecektir.» 

TAKDİRİ KIYMET İŞLERİ NE HALDE? 
Diğer taraftan takdiri kıymet komisyonu reisi Faik Nüzhet 

bey komisyonun şimdiye kadar neticelendirdiği işler hakkında 
dün atideki izahatı venniştr: 
-Istanbulda Takdiri kıymet komisyonu bugüne kadar bir çok 

mezahim vemüşkilfitı iktiham ederek takdiri kıymet için vuku bu 
lan müracaatların onda dokuzunu intaç etmiştir. 

Yalnız şayanı teessüf olan cihet, bir kısım gayri mübadillerin 
bu ~-tadar ihtarlara rağmen henüz müracaat etmemiş olmalarıdır. 

işleri uzatan müşkiliit 
·Bunlar arasında Tesalya, Epir ve Makedon yada daha ( 100 ka 

dar erbabı müracaat olmak lazım gelir. 
Adalardaki müracaatların maatteessüf ancak cüz'i bir kısmı 

şayani kabul görülmüş ve kısmı azamı tasarruflarının tevsiki 
noktai nazarından şayanı kabul bulunmamıştır . 

TUrklye kendisine faal 
bir rol verildlöl zaman 

Cemiyeti Akvama 
girmekte tereddüt 

etmiyecek 

Siirt meb'usu Mahmut B.ln 
"Journal de Geneı•e,, ga:ıe

tesine ya:ıdığı makale 
.-- · 

Crevre, 7 (Milliyet) - Milli 
yet başmuharriri Siirt mebusu 
Mahmut Bey Journal de Geneve 
gazetesine bir makale yazmı§
tır. Mahmut Bey bu makalede 
diyor ki: 

"Türkiyenin harici politikasın 
da bazı mahafilde endite göste
riliyor. Bu sulh namına bir za
rardır. Sulh fikrinin tatbikat sa 
hasına intikalini Türkiye büyük 
bir haz ile kar§ılamaktadır. Sulh 
müessiselerine büyük ir ehem
miyet veriyoruz. Bu meyanda 
Cemiyeti Akvamı ilk safta say
mak li.zımdır." 

Mahmut Bey Türkiyenin tim 
diye kadar Cemiyeti Akvama 
girmemesinin bu müesseseye 
kartı alakasızlık olmadığın1 söy 
}edikten sonra diyor ki: 

"Türkiyenin Cemiyeti Akva
ma iıtirak etmemesi bazılarının 
zannettiği gibi ahti ıebebe müs
tenit değildir. Kendisine Cemi
yetin sinesinde faal bir rol ve
rilmek suretile hisaiyatmın tat
min edildiğini gördü:;ıi gün Ce 
miyete girmek hususunda tered 
düt etmiyecektir. irkiyenin 
Coğrafi vaziyeti de ı; ... nu icap 
ettirmektedir. 

Hakem muallak meseleleri halledecek mi? 
--------•••••ı--------

Yunan hariciye nazırı: ''hiç olmazsa halkın 
nazar,ında mes 'uligetten kurtulur uz,, diyor. 

M. Mlhalakopulos 

ATINA, 7 - Beynelmilel 
sulh kongresine ittirak eden 
Ba§muharririmizden: - Yunan 
reisicumhuru amiral kondoryo
tis'in kongre azası şerefine yap 

mış olduğu resmi kabulde bari 
ciye nazırı Mihalikopulos'la gö 
rü§tüm. 

Devlet bankası 
Hazırlıklar bu 

bitecektir 
sene 

Maliye veklll bugUn 
Ankaraya gidiyor 

M. Kondoryodls 
Mihalikopulos Yunanistanla 

aramızda mevcut meseleyi hake 
me götürmek karannda olduğu 
nu söyledi. Hukuki vaziyetiniz- M. Arklrepolos 
den itin bu tekilde halledilece- kararı ima etti. 
ğinden emin misiniz diye sor- Yunanistanın yeni Ankara se 

dum. firi bir hafta sonra Ankara'ya 
Mihalikopuloı cevaben hiç ol 

mazsa balkın nazarında meıu- gideceğini hariciye nazırı söy-
liyetten kurtuluruz dedi. ledi. Kongreden bir heyetin 

Dahiliye nazın M. Arıiropu Türkiyeyi ziayret etmesi ve ora 
los da konırede hükiimet namı da bazı zevatla temasta bulun
na söylediği uzun nutukta ayni ması muhtemeldir. 

Casus Kasım 5 sene ağır 
hapse mahkum oldu 

f u. l' . ut ıçmde bulunu-
1~ı ~~ ha~ıp olunacak harici si 

b,_ne"v nda bütün Alman 

Giritte tapu usulü müesses olmadığı için oradaki Türk emva
linin tasarrufu layikile tevsik edilememektedir. 

Komisyon bu bapta tevessül edilmesi icap eden tarikleri esha 
bına telkin etmişsede bir taraftan Girit gayri mübadillerinin fa
kirliği ve diğer taraftan mübalatsızlıklan dolayısile bu cihet a
kim kalmaktadrr. 

Milletleri farklı, ıarplı ola
rak değil zihniyetleri itibaı-ile 
tasnif etmek doğrudur_ lsviçre 
kanununu alan, Latin harflerini 
kabul eden Türkiye'yi Avrupa 
ailesinin haricinde tutmanın 
manası olamaz. 

Mahmut Bey Türkiyenin bü
yük, küçük bütün devletlerle ih 
tiliflannı hallettiğini, mübade
le meselesi yüzünden Y unanis
tanla aramızdaki ihtilafın tali ol 
duğunu söyledikten sonra, Tür
kiye'nin sulh politikasında amil 
olmak emelinde bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

Maliye vekili Saracoğlu Şükrü B. 
bugün şehrimizdeki teftişatını bitire
rek akşam trenile Ankaraya avdet e
decektir. 
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~tı erleri . f'kr ' 
ıiıı taşını aynı ı ı ve ka-
'lıı:, Stres l}'orlardı. Bunun i

ların1 erna~n hariçte kazan
~~ İçin' dahılue de kabul ettir 

._,:tiııcıe ~~~ Uğraşmak mecbu-
ıı,~ ,"<> İtiJ ! ıı1 • Dawes plaru, Lo-
·:ııtaıe11 a arı, Fransız-Alman 
~~ı __ &ib~t~ ve nihayet _Youn~ 

ı h buYiik tresemann sıyasetı· 
·l~ Ctıı de drn~?aı_eleri hem bari 
\11\ınuş ıtı ahıiı cıd'\1lerle temin 
"II ~ l!ı.ilJi Uvaffakiyetlerdir. Al tr ıııaıı1 Y;1tpeı:-erlerinin y o--

tbııe hen .~Yhındeki seferber
' lr. Str Uz nihayet bulma-
~lah.. esemann'ın • .. 1.. ·· 

~~U -"" nih • anı o umu 
~ &iiçıe .aı muvaffalı:iyetini 
l\ diplcnı Ştırebilir. Fakat bü
'~ıni ~tın _ kurduğu itilaf 
ti bir si zrnaga ve yerine 
ıı,1'decek Stem koyrnağa cesa 
~et aı.ıa 0 kıratta diğer bir 
lı}Yacak~ı kolay kolay bulu
t '"'ııı ır, "ıı t •nn be 

~- tı, •tııag etr ·~nelmilel hayatta, 
~~ \,;ccüh ve';• dev~e~ ~damları
'.IJ'\ııd ltıeıı; v •ın~atısını -kazan
\!~ Cd<\lırıan;a~ımi bir insandı. 
~tıı .'tııe~e 1 Ya Stresemann gö-
\.'\ 

1111,,,1 ~~§mıştır. Kellog mi 
·,:ııı, (•taatınr un~_ııcbetile Paria'e 

1•ıtı·v.'Upa'd gosteren Strese
)u~ 1Çin ça~ •ulhü miıaaleme

;'-dr, Yo ıtn>aktan hiç bir za 
..-~i d 'l'asi f ~nıadr. Ayni za
~~nd; Yapan'~ ııı liderliği vazi 

!ti t 1 tkrrıa ı:'., Abn~n .. diplomatr, 
. 'in a1•ırıa1tıa 1 buyuk bir siy 

ı ~in d,! Al Ydı. Hayatının son 
~ ·'lıtn' ~1 1tar1ı "'anl'.a'nın beşeriyet 
1

1 ~•ıteıind ınak ıstenilen bir dev 
tı.'nı,:::- atıue:d~osluğu, miızahe
'.;'lı~ de lı 1 en, ve cihan mü 
~~ı ~~ bu;:~e~.i rolü hürmetle 

~, lrihnr gö ~~- devlet haline 
ı; llıülıaratı' u. Bu onun için 
•nı arın en büyüğü-
\ Stre 

tl '-ta '•rnann 1 • 
' "td; ~ n hadi . opraga karıştı. 
ı,,L Q\reseınnıı, ınaaniyet hadi-

"''••· ann ta "h' lrıde rı ın şanu şe 
ınevki aldı 

l~~ ZEKtM;,;sur 
'teı--------=-== \ erde nı . \ •ı,,d, .. esaı saata 
~'-ar dundcn · · 
1 ''-; •nin tatbik " •tıbaren yeni 

'lı. l~ d llabahıarr •ne başlanmış
~dtn e bitecekt~aat 9 da baş lı. 
t Son ır. 

~iittıe ~~tda saat 1 de başl ıya 
aın bulacakhr 

Yunanistanca iadesi mesrut emlakin hcmüz sahiplerine iade 
edilmemesi üzerine Türkiyede vaz'ıyet olunan Yunan emlakin
den istihsal edilen menafi Türk gay ri mübadillere tahsis edilmiş 
tir. Eğer gayri mübadillerin henüz müracaat etmemiş kısmı gene 
gelıı:ı.ezlerse tabi idir ki bunların tevziatından müstefit olmıya
caklardır. 

KAÇ CA YRI MÜBADİLİN İŞİ BİTTİ? 
Şımdiye kadar (255) müracaat va

ki olmuştur. 

Bunlardan esbabı kanuniyeye meb 
ni iptal edilenler, tasarrufların ı tev 
sik edemiyenler veya sair suretlerle 
ilişikli olanlar çıkar ı lırsa muamelesi 
tamam olan ( 150) dosyenin takdiri 
kıymeti yapılm ış tı r . 

Yunanistanda çalışan muhtelit tak 
diri kıymet heyetlerinin takdiratı 
bunun haric inde olup bunların mık
darr epicedir:' 

KADIN.GAYRİ MÜBADİLLER 

Faik Nüzhet B. takdiri kıymet hu 
susunda muamelitın uzamasını mu
cip otan cihetlere tema~ ~· _mülk ile 
arazii miriye arasındakı ıntıkaı fark 
Jarından bahsederek şunları ilave et 
miştir: 

- Eski kanunlara göre, evlat ve 
ahfadı btılun~n bir murisin zevceai
ne arazii "miriye intikal etmediği hal 
de mahakim veraset ıenet]erini alel' 
ıtlak mülk üzerine tanzim etmekte 
olmaları hasebile bu gibi kanunen 
hakin intikal eahabından olmıyanları 
.,..ris telakki etmektedir lıi komis
yon bütün bu noktaları taahih ede
rek kadınların hukukunu da muhafa 

Nafia vekili 

zaya çalışmakta dır ." 

MÜBADELE KOMİSYONUNDA 

Muhtelit mübadele komisyonu 
heyeti umumiyesi bu sabah saat on 
birde toplanacaktır. 

Bu içtimada bitarafların muhtıra
sında mevzuu bahs edilen muallak 
meseleler görüşülecek ve heyeti mu 
rahhasamız, Yunanlıların işgal ettik 
!eri emlakin iadesini talep edecektir. 

Dün ihzari bir içtima yapılarak ko 
misyona tarafımızdan verilecek ve
saik ve izahat hazırlanmıştır. 

İkinci büro, Türk ve Yunan mu
rahhaslarının, iadesi mevzubahis, em 
lak hakkındaki listelerini nazarı dik 
kate alarak bir rapor hazırlamıştır. 
Bu da heyeti umumiyede görüşüle
cektir. Heyeti murahhasamız, bita
rafların muhtırasının müzakeresi es 
nasında verilecek cevaplan tespit et 
miş olup ayrıca bu hususta Ankara
dan bir tebliğ alınmadığını salahi· 
yettar zevat beyan etmişlerdir . 

Esasen heyeti murahhasamız dai· 
mi surette hükumetle temasta oldu· 
ğu için muhtıraya lazım gelen cevap 
burada ihzar edilmi§tir. 

Dayinler vekaleti 

Başpapas 
Tarabga metropol/dl 

Başpapas oldu 

Vekil B. dün sabah şeker ve pet
rol inhisarile vilayeti ve kambiyo bor 
sasını ziyaret etmiş ve oğleden sonra 
bazı ziyaretleri kabul etmiştir. 

Saracoğlu Şükrü B. dün bir mu
harririmize demiştir ki 

- Borsa idare meclisile temas et· 
tim ve yeni kanunun tatbikatını ya· 
kından gördüm. 

Borsada şimdi muamelatın, bu ka
nunun tabıkınden evelki zamanlara 
nispetle bir misli fazla olması göste
rıyor ki kanun nafi neticeler vermiş
tir. 

Ankaraya avdet ettikten sonra bil 
hassa Devlet bankası tesisi için lazım 
gelen kanunla meşgul olacağım. 

Bu sene Devlet bankası hazırlılı:la
rı bitirilecek ve bu mühim müesaeae
nin küşadı tesri edilecektir. 

DÜYUNU UMUMiYE BINASI 

Casus Kasım mahkemede ... 
Devletin esramu ecnebilere &at- inim edildi. Ayrıca mevcut vesaıkın 

malı: maddesinden maznun bulunan makamı aidine tevdii tahtı karara • · 
Düyunu umumiye binası , mukavc- Kaaım Tevfik hakkında dün ağır ce- lındı. 133 üncü maddenin ikinci fık· 

Jc mucibince muayyen zaman zarfın-ıza mahkemesinde verilen karar tef- rası şudur: 
da bize de':'r~dilecek_ ve J:?evlet ~htiyaç him edildi. Kasım Tevfik esrarı aııke· •İşbu sır bir ecnebi devlete ve ya 
!arından bırme tahaıs edılecelı:tir. riyeyi ecnebi h"" k" t tın k Ü anın memurlarına ifşa olunnıu§ iae 

D.. . e urların n u ume e sa a c r- f il" .. . . b uynunu umumıyc m m ı .. d 13 .. .. . . . . a ın gorccegı ceza eş seneden aşa-
tasfiyesile biz a!akadar değili~.> Ve- mun en ~ ~çu madde~ ıkinı:_ı ğı olmamak üzre ağır hapis ve ya ha
ki! B. bugün Milli bankaları zıyaretle fıkrası mucıbınce 5 sene agrr haprs pis ve dörtyüz elli liradan aşağı ol-
tetkikatta bulunacaktır. ve 450 lira ağır cezayı nakdiye mah· mamak üzre ağırcezayı naktidir. 

Dahiliye vekilinin 
tebrik te lgrafı 

lstanbulun kurtuluş bayramı ıııü
nasebetile dün Dahiliye vekaletin
den Şehremanetine şu telgraf gel
miştir. 

Istanbul. Şehremini Muhiddin Be 
yefendiye : 

Altıncı yıl döniımünü idrak eden 
Istanbulumuzu hararetle tebrik ede
r: ;n efendim. 

lngiliz filosu 
Amiral tereflne vali 

ziyafet verecek 

Çarşı bedesten esnafı 
cemiyeti 

ı Müddeti biten Çarşı bedesteni a
tik cemiyeti heyeti idaresinin yerin~ 
dün yeni heyeti idare intihabı yapıl

Şehrimize gelecek olan İngiliz •· mrş ve ~faik frr~ası namze!eri Hüs
miralı şerefine Vali vekili Muhiddin nu, Talat, İbr~hım, Salahettın Yusuf, 
Bey tarafından verilecek ziyafet p· ~h~et Hamdı, Ahmet S_er":'e~ be.yler 
roğramı hazırlanmaktadır. ıntıhap olunmuşlardır. B!r ıkı gunc 

Ziyafete davet olunacak zevatın da ka_da~ heyetı ıdare ~endı_ arasından 
bir listesi tespit olunuyor. reıs ıntihap_ ede~ek.tır. ~y~sete tek· 

Dahiliye Vekili MANEVRA YOKTUR r~r sabık reıs !lusnu beyan ıpk~en in· 
Ş KA y A tihabı kuvvethdır. · Dünkü akşam guetelerinden biri 

~ 1 8 Lundan başka İzmir belediyeıin· limanımıza gelecek olan İngiliz filo Cemiyet heyeti umumiyesi tara-
tn aşpapas den de Emanete bir tebrik telıcrafı ıunun Marmarada harp taklidi bir fından verilen bir takrirde Cevahirci, 

Nafia vekili Recep B. dün refakat 
lerinde müdürü umumi vekili Etem, 
Komiser Arif Beyler olduğu halde 
Mühendis mektebini ve elektrik şir 
ketini ziyaret etmiştir. 

Dü f k · ı· · d 18 t t Kuyumcu, incici, altın ve gümüş mas ANKARA, 7 (Telefonla) _ n ener r 1&esın e me rop<>- gelmiştir. manavra yapacağını yazmış ır. 
!it tarafından aktedilen içtimada Ta- - • Kara sularında manevra yapılamr- nuat yapanlar, halıcı, antika eşya a-

Türk dainler vekaleti namzede b J"dl F · 17 ı l · · f'I d lan ve satanfar, saatr r, saat tamircile-ra ya metropo ı otıos rey e MÜESSESELERDE ÇALISAN yacağı cihetle ngılız ı osunun a , 
ri arasında Paris sefirimiz Fet- patrikliğe intihap edilmiştir. Niksar MÜTEKAiTLERiN TAHSlSATI Marmar~da manevra yapması mev- ri, kehribacı, tespihçi, tarakçı, kaşık-
hi beyin de isminin mevcut ol- metropolidi yalnız bir rey alabilmiş- 1 zuu bahrs değıldır. çı, yağlıkçı, başlıkçı, kürkçü, piyano-
duö-u hakkındaki haberleri Ana tir. İntihaptan sonra yeni patrik me- Yeni teadül kanunu mucibince u- cu, alatı musikiye yapan ve satanlar, 

INCIL TEREDE SEYLAP d - · k 'b rasimle patriklik koltug· una oturtul- mumi bütçeden alakadar olmıyan, BU G N hırdavatçı, marpuççu nargileci, şak ı, 
ı •J a1ansı te zı e mezundur. · h ı ·· ' · ·· ı LONDRA, 7 (A.A.) - Cumartesi ____...__ muş kendisine asayi ruhani verilmiş, fakat Emanet ve mümasili gibı mües- a ı örucüler, biJUmum cirlıcu er, ztn 

ve Pazar günleri İngilterenin ekseri YENi PULLAR BASILACAK bu münasebetle bir nutuk ~t ede~~~ seseler;,de çalışan mütekaitlerin 2 inci sahifemizde: neciler esnafının da bedesten esnafı 
taraflaraında yag· an yag· mur büyük p il . h fi 1 b hakkında arkada•larının gosterdıgı fevkalade tahsısatları rle bera- cemiyetine ilhakı talep edilmiştir. Bu osta pu arının yenı ar er e a- . ' .. . . k · ı · · · -· d ı - \lah alle araları oda fi da 1 . .1 .1 hasaratı mucip olmuştur. Ruzgir iki 1 k .. · . itimattan beyanı teşckkur ctmış. Kı- her maaşlarının esı mcsı ıçın cuz an esna ar n ya nız saat tamırcı erı e 
saata kadar devam eden bir müddet sı ~ası . t~ ~rrur ~t1!1ıştır. lisenin iliyi şanu şerefine bütün kuv · ve künye numaralarının toplanması.- 'l- Son habcrkr kehribacıJarın cemiyetleri mevcut o-
zarfında saatte 77 millik bir sür'at .. d.u. ışı~ ıntacı ı_çın P?Stt.a ~e t~lgraf vetile çalışacağını diğer hriatiyan ki- na başlanmıştır. 3 llncll sahifemizde: lup bunlar da hali faaliye tte olmadık -
göstermiştir. Bir çok köy ve kasaba- muk ırJ.etı umumıyesı 15 ıca goster- liselerile teşriki mesai edeceğini soy- _... • .._ 1- E\..onoıni ]arından cemiyetleri infisah etmi§tir. 
!ar su altında kalmıştır. Bazı kazalar me te ır. • - - ! emiştir. INCILIZ MUHABiRi ~ - ~lahkcmelcrdc Diğer esnafın esasen cemiyetleri yok-
vu kua gelmiştir. MARAŞ MEB'USLUGU -- -+- ÇANAKKALEDE 4 llncU sahifemizde: tur. 

DiL ENCÜMENi -LÜGATi ANKARA, 7 (Telefonla) Venizelos Belgrafta Evelki gün şehrimize gelen "Dey- ı - lfa1<1 rapo ru SEYYAHGELIYOR 
Dil heye ti lügat kitabını hazırla- Münhal bulunan Maraş meb'usluğu- BELGRAT, 6. A. A. _ M. Veni- li telgraf" gozttesi askrri muhabiri 2 - ~·eıck Bugün limanımıza "Teofil Gotyc" 

makta devam ediyor. Heyet, her gün na htanbul Maarıf emın ı Behçet bey zelos, Belgrada gelmiş istasyonda M. Sir Fabian Ware ile M. Osvald dün 3 Nnnun.- Aık ~""'" ve "Piyerloti" vapurlarile seyyah gc-
Ankarada iki içtima aktediyor. ıntıhap olunmuştur. Marinkoviç tarafından karşılanmıştır . Çanakkalcye gitmiştir. 1 !-------- - --- kccktir · 
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-~r 1 HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

~!---------------------

• 

Ayvalar, narlar, kestaneler ... 
Her tarla sahibinin bir nişanı 

var .. manavlar bunları 
görünce peşine düşerler 

Cinde 
Tayyari Castes Türk ruhu ... ım--;:rada 

EY rutuş yapılacak 
M. Streseman • • .... • · .3pı 

Fransız tayyarecileri Sull1dc\'rİ11de ta- Cenaze merasimi 
yere indiler biatle ıııüradele.. parlak oldu 

Kantarcıları arkamızda _bıraı:- daha versek!" Meyve~oş Y~ PEKİN, 7. A. A. _ Fransız BERLİN, 6. A. A. - M. Stre 
tı~. Üst ü~te kork~ç bır ~ag saat altıda, _kışı~ yedıye dogru sefareti Tsitsihar da bulunmak- • , • semann ın cenazesi fevkalade 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Vergilerde bazı rütuşların Yeır. 
ması muhtemel olduğunu söyliyenMaliye vekilinin beyanatı e 
fında alman malfunata göre bu sene Maliye "ekaleti baZ1 v · 
kanunlarında mükelleflerin daha ziyade adalet ve müsa~at te ~ 
edecek şekilde rötuşlarının yapılması düşünülmektedır .. :; 
kazanç, veraset, intikal ve memurları alakadar eden harcı. 

3 belki de müzayede ve münakasa kanunlarının bazı yerlert t c 
edilecektir. Kazanç vergisi kanununun nazarı dikkate alına 
noktası kanunun 22 inci maddesinin maliye memurlarına ' 
diği salahiyetin vüs'atmm bir derece tadilidir. . 

yrgmı teşkıl eden bın~erce ~fe- uy~: Şahı!, yuzlerce kayık, ta olan tayyareci Costes ile Bel Profesör Toynee nın merasimle kaldırılmıştır. Ke-
ıı i n arasında batak bır vadıden motor,. mavna ve s~dalla dol~- lonte den bir telsiz almıştır. Ta gördükleri sif bir halk kitlesi cadde ve so-
g eçiyoruz. Sağdan soldan ku- dur. Bı~~z .~onca . b~lerce ala- yyareciler, bunda hiç bir yerde kakları doldurmuştu. Merasim 

kadar koylu, naklıyecı, kayıkçı, t akkuf tm k . . Mançurı"de İngiltcrenin pek maruf bir alimi o- Rayhiştag da müteveffanın ai-

Mq•,1ıoşlıı .•.• 

laklanmızın alışık olmadığı ga
<ip bir vaveyla aksediyor: 

- Alttna aaaaa!. .. 
- Yaz parlak Aliye on ..• 
-Tavşancıl Ağaç çalışL .• 
- Karamüselden İdris .•• 
Ve tekrar aynı terane: 

.. .. k b al, ev e e sızın 
1 

. R 
mavnacı, motorcu, ~ zım inmiş oldukları mahalle kadar lan ve aenelerdenberi memleketimiz esı, eisicümhur Hindenburg 
~anav _ve hamaldan murekkep Burjeden itibaren 9610 kilome- hakkında her vesile ile dostluk asan bütün sefirler, hükfunet erkanı, 
bır kafi.le! çamurlu suların ara- tre katetmiş olduklarını bildir- göstermiş olan profesör Toynbee ta- imperatorluk meclisi azası ge
sında o-ıdıp gelmeğe başlar Ka . rafrndan ııon zamanlarda yazılmış o- rek Alman anın erek ı'm 'era-

" 1 · .- mektedırler. Se~~ret mes~fe lan _iki_ mekalefi tercüme ve iktib~s _ Y. .. g_ .P 
!abalık, 0 kadar fa_z a _?!ur kı, rekorunu kırmak uzre '27 Eylul- etmıştık. Londrarun pek maruf bır t~rluga da?ıl ~ukumet~erıı:ı ~r
bazan ~~~?1.~tmak ımkanı kal- de Burjeden müfarakat etmiş o- mec~u~sı.~da .. intişar ~den bu me~- kanı hu.zunle ıcra edılmı~tır. 
~az~ ~ru.~~- o k~d-~r çok olur lan tayyarecilerin 29 Ey!Ulde le~er~n u_çuncuı~ ~e ahıren neşr~W!- Baş7'ekıl, matem nutkunu ırat 
kı, ta koprunun obur başından H .1 H' .1• ti. d ,_,,,_ mıştır k.i en mühun kısımlarını ıktı- etmış müteveffanın hararetle 

eı ung ıang vı aye n e ı<.<l.lll ba d' D f ·· d · ' 
duyulur. Meyvehoşçulardan din b' kt d k ·nm·ş oldu s ekiıyoruz. ostumuz pro esor ı- vataperverliğini memleketine 
1 d" ' .. hri . d "Ik ır no a a araya ı ı - yor : 'f . • 
e ıgıme gore şe m~z e 1 - klarmı ve Tsitsihar a varmak i- < Türkiyeye ilk defa 912 de gel- 1 a etmış olduğu hizmetleri tep

baharda en fazla sarfedılen yaş- · b' h ft 1 .. ·· ·· ld ıniştim. Fakat bu ziyaret 0 zaman <;İl eylemiştir Mumaileyh mü-. k' b h d çın ır a a yo yurumuş o u- . , 

Bu münasebetle vergilerin tarhmdaki isabetsizlik ve bel~ 
hatalı görüşlerin tevlit ettiği haksızlıklar bertaraf ve izale 
miş olacaktrr. , 

Tadil fikrinin hedefi budur. Veraset ve intikal kanunu ~Iİ' 
nu medenltnizle bazı noktalarda tetabuk etmediğinden ıadi 
zım gelmektedir. d 

Kanunun tadilinde bilhassa hututu esasiyenin kanunu ıııe 
mizlc tetabuku nazarı dikkate alınarak daha ilmi ve esasi• 
hale ifrağ edilecektir. . J 
Memurları alakadar eden yeni bir harcirah kanunu tanzı!ll"' 

mektedir. Bu kanun bu günkü tecrübelere istinaden yapı1' 
tır. meyve ırez, son a ar a en ki 'f'd tm kt d' H Balkan harbinin arifesine tesadüf e- teveffanın Avrupanın sulhunu 

f la . b .. annı ı a e e e e ır. ar- d" d B . . .• . . 
az rag et goren yaş meyve b' d k' F k 1 ıyor u. eruın zıyaret ettıgım yer- temınden ibaret olan keynelmi- iSMET PAŞA Hz. ANKARADA ti_, 

de üzümdür. Kavunla karpuzu ın e.1
1 

• ranTsızk onsdo ~su tayı- lerdktae bir kakıç ay sonra Türkiye ol- le! siyasetteki rolünden ehem- ANKARA, 7 (Telefonla) - Başvekil İsmet paşa Haıre ;w 
M yarecı enn o yoya ogru yo - ma n çı yordu.> . . . 1'•' 

eyvehoşlular meyvede~ say- !arma devam etmelerini temin- Profesör bu başlangıçtan sonra ~retıe. bahseylemıştır. Bunu b?gün (~~) şe~mize geldi. Saat 13!30 Reisicumhur H~· ti' 
m~orlar. Kestane daha zıyade için lazım gelen benzin ve yağı Türkiyedeki 908 meşrutiyet inkılabı- muteakıp tabut cenaze arabası- ~ı umumısı Tevfık ve seryaver Rusuhi beyler, heyeti vekil~· ı 
h:ınce sevkolunuyormuş. t d 'k t k .. T 't har nı ve Ruınclinin bu inkıüptaki rolü- na vazedilmiş ve alay önde po- lıs azaları, Kumandanlar, devletin büyu"k memurlan, şehır · ..ı 

D . 1 k' e arı e me uzre sı s e .. h t 1 kt d' ki 1. k Jel'" 
ıyor ar ı: .. · nu a ır attı an sonra ıyor - ıs ıttatı ve arkada takriben messilleri, Sovyet sefiri, İran maslihatgiizan istasyona ge 

B . d k ta . d muteveccıhen yola çıkmıştır. cTürkiyeye ikinci ziyaretim 921 800 k d 
1 

k 
- ız e es ney• ya su a d im 0 0 1 . a ar çe en taşıyan 10 a- treni beklemişlerdir. . .;: 

k t h t k b b Jngi/le .. ede e 0 uı;tur. zaman sman ı un- b ld • h ld ı · T ~•ı· - Altınaaaaa !. . . ayna ır, Y~ u e a mı yapar- • ' para torluğu da Habisburg ve Roma- r~ a. o ugu a e .. mezar ıga re~ 13,40 da gelmiş ve Başvekil Pş. beşuı simasile inıı~ııfl· 
Bu hitap malı deftere kayde- l~r. ~albukı F;enkler. ~estane- 930 KONFERANSI İÇİN nof imparatorluklarının gittiği yola g~tmış ve orada muteveffanın Merasım yapılmamakla beraber karşılama pek samimi olııı~I 

len katibi ikaz içindir. "Aynı nın bı; ~aç çeşıt reçelını, şe~er- LONDRA, 1 (A.A) - 1930 senesi gidiyor~IL Bizzat Türk mil~~tinin aılesi erkanı ve bazı davetlilerin İsmet Pş. Hz, kendisini karşılayanların ayn ayn ellerifll 
adanmı malıdır altına yaz de- lemesını yaparla~. Vakıa, bızde Kanunu sanisinde ~n~ada toplana ınevcudıyetı ~ _sıralarda ~eşkuk bu- huzurile tedfin merasimi yapıl- mış ve doğruca Çankaya'ya gitmiştir. 

k · " d' 1 T ' de kestane ~eken yapılıyor a- cak bahri konferans ıçın yarın Fran lunuyordu. İtilaf devletlerı Istanbu- mıştır -'~ 
me tı r ıyor ar. aze asma " ı 1 • d ıu i•gall · altı d b ı d orlar · KA,..AZEDE B ., I~ . k i l d h ·· ah- ma sarfıyat o kadar çok olmu- sa. Japonya ".e ta }'.aya resmı avet ..,. en n a u un uru~ - SEFARETANEDE HIRSIZLIK L. ALONUN ÇEŞME ILICALA.RINlı• "· 
} apra arı a tın a enuz !11 Elma f d l b' name gönderılecektır. dı. YunaııJılar Trakya ve garbı Ana- t ALETLERİ İZMİR, 

6 
A A ç rne_',! 

mu. luğu bozulmıyan buğulu Ü- yor. • ay a 1 ır meyve YENİ IRAK KOMİSERİ dolnyu işgal etmişlerdi. O zaman- . . BERL N, 6. A. A. - Fransa se- · : : - et.,eri"",.ı 
zümler tiı )eri so imamı ay- olmasına rağmen halk o kadar LONDRA, 7 (A.A) _ M. Flancis Yunan hatlarında-ikinci İnönü har- fı_rı M. de .!4"rgerie nin zevceo.ine ait balBELG~T: 6. A .. A. - Noguer ~u ~n~ ~ilili~hmere 

11 
~ 

valar ç'atı:mış durakları a:asın rağbet etmiyor. Armuta gelince Humphrey Irak ali komiserli ğine ta bini _görmeğe . ge~iş~m. Yeni . baştan dbır çoklımucevherat sefaret bınasın- Köyo~~:~~~abal1~tı bullruunmt uştıır. c~y~a~J;,,':e ::~t i:t '!" 
' b b'l"k' k 'lir . d'I . . teşkil ve tensık edılmış olan Turk or- an ça nmıştır. ' a onun au u esna- """· ı es 

dan sıra sıra kızıl dişleri görü- u m~y".e 1 a ıs ço sevı • yın e 1 ~~. d y w A k d - smda bularak ve saat zannederek a- ğı kararlaştırmıştır. _,, 
n en na rlar yanağının yarısı sa- Mevsımınde çabucak elden çı- Amerikada h~=~İad~=:. il~nncid;;, ::~~:ett:~- Muhaliflerin vaziyeti ~ 1P. götürmüşlerdi. Adet, 5000 metre IZMIRDE PARK YAPll>v., 
rı yansı p'embe misket elmala kar. Bu sene meyve itibarile mete uğratmııtır MADRİT 6 A A ş· d"k' 'd ırtifa kaydetmektedir. İZMİR 6 A A - BeJedir',.f 

• - k 1 d b' A t k M. Hoover ile M. Mac- y . . .. H 'l. ' . . . - ım 1 1 1 are HARUN BEYiN CENAZESi r . ch'tlik: . b'd. : ı 1 dU•" rı , kok us u dünyayı tutan kehrli- ~s~ ~ene er en ır. rmu y~ . azı_n ılk zamanla~ını. T.urk ı a- şekline karşı protesto mahiyetinde AYINTAP 
6 

(AA) _ .. . _ ısı, ş ı . a ı eaın ~ ~u un rtf,.. 
ba rengi bozdoğan armutları, di- gıbıdır. Kestane geçen sene kın- d Ona l d itil af ettiler mi? Iıahmerı arasında ı:-eçı_nnışt!m -. . O z~- olmak üzre hare, sabık başvekil M. Suriye tahdi.İi hudut · komi:';o~~ d~ g_llzel hır park teaısıne I<• 
kenli kabuğundan henüz çık- den azdır. İncir yarı yarıya no- VASHİNGTON , 7. A. A. - M. man. Marmara sahıllerınde kı koylerı~ Sa~chez Guerra yı mili! mecliste ken- memur heyetimiz müşaviri Halepte mıştır. ti 

k 1 . 1 ksandır. Ayva şöyle böyle fa- Hoover ile M. Mac Donald ın •imdiye tahhyesı!e meşgul olunuyor_du. Katı disınin mümessili olarak intihap et- füe'eten vefat eden Harun Mustafa VERASET KANUN_ ..11)/ 
ınrş estane er, sonra cevız er, . • ' bır safha olan ·Sakarya harbı esnasın- miştir. be . . . . . . . ANKARA, 

7 
TelefO"".'..I 

fındıklar erik kuruları kayısı- kat buna mukabıl elmanın her ·,adar halledilememiş olan ba~ca me da da malümat alacak kadar ı.tanbul BARCELONE 
6 

A A _ Kı al yın ce?~esı şehr~ıze getı~ilmiş V , ( 2ıır. 
' ' t ft b · ı Id • a d · -eJele hakkında bı" r ı·tı·ıa· fa vasıl ol· k" · nl • · · · r ve merasımı mahsusa ile dernedilınlı- erut!t kanunu ile kanunu . lar, sıra sıra kimi çuvallara sa- ara a me zu 0 ugun aır " r da afi derecede oturdum. Yuna ı- ile bahriye nazırı Akdenizde manevra tir. arumdaki bazı noktalar yek ır:.ı; 

h t f h b 1 1 ılukları söyleniyor. ı b h d A k ele ' .rılmış dinleniyor kimi küfelere er ara tan a er er a ıyoruz. ar . u a~p snas~n a . n .. arayı y~pmak üzre hareket eden filonun a- TURHAN NAHiYESiNDE muvafık olmadığından bu n 
yi.ıklenmiş sciere' hazırlan or En çok meyve yetiştiren mınta- iNCiLERE VE MACARiSTAN geçırmek ı~tfyorlardı ki Tıırkler bu mıra! gemisine binmişlerdir. YANGIN telif edilecektir. "" 

. . ıy .. ' k d d' . ' İ 't h l' LONDRA 7 A A Pe.+eden muharebeyı kazanmışlardır. ANKARA 7 (Tel f -'-) A"' • .rf"v" ~ kımı hammal sırtlarında · "değ- a mı e ınız. zmı ve ava ı- ' . . . - ,. T .. k. . .. .. .. . . V • İ k k ' e oma - ....,., HAN EVLEn ' 11".'J 
mesin !" feryadile önu" nu"·zden ge sidir. Bilhassa sabanca daima Daily Mail e bildiriliyor : Azest na- te ıı:;r ~ey:~ ubçun~ zıyare~k92: ftZiye ftrlŞI 'J'.okat vilaye.ti dahi_linde Turhan na- LON~~·. 7 (A.A.) - AJ!ııı".ı 

b. . . f l . t' t' . :nındaki Macar gazetesinin Nevyork o uş r - u, zan su on e LOND hiye merkezınde bır yangın olmuş Fran1IZ ılildJÇı kızlarından ,,.J"".,lo 
ı- i yor kimisi kantarlar içinde ınncı sını meyve en ye ış ınr. muhabirile bir kaç dakika görüşen ransının inküai ile tekrar açılması a- RA, 7 (A. A .) - Kudüsten 5 c k da d"'kk• 1 p t t 1 C il . d" 

1 
K•-uoııl" 

, ' B t ' t' kt · d A k Daily Mail bild" T y . .• . --v a r u .. na os a ve e g- aren e ız ıvaç an .,, akib~tini bekliyor Ve bütün bu ursa meyve ye ış ırme e ı- M. Mac Donald. Macaristan ahvaline rasın adı r. '' tarihte n arada bir e ırı ıyor: eru ıgtışa raf merkezi an ttt d .. dünde ulru bulacaktır 
· 1 1 d · d b' kinci İzmir üçüncüdür. olan vukufundan dolayi Trianon mua hafta bulun.,Jm. Bµ 920 den 22 ye şatın zuhurundan korkulduğu için ö- · or v ·-~( 
ış er sene erce evam e en ır V ' . b d ... . h d . . . d · ı · t ft kadar de·- . eden kahramanlık dev- nümjizdeki kış esnasında hiç bir A- - -Mes· 'ut-bı'r akıt R f d'I -k rl• 1 . e yıne ura a ogrenıyorum e esının tesp ıt ve ta 1 ıne ara ar ~ ' e e 1 en ara .. /, 
a ışkanhkla kımse kimsenin va- . . d - M · t ı rinde oldL " u ibi bir zamana tesadüf roerikan seyyahı Filistini ziyaret et- ı· k k b il 1 h ol ugunu ve acarıs ana yapı an b f ,,. 
zifesine dokunmadan büyük bir .1 .~ z~a ara ge en e: s~pe- haksızlığın tamiri sabık Avusturya ediyordu. lstmbula İzmir tarikile ~iyeeektir. Bu h_aı yerlil~r içi~ büXük Büyük millet meclisi reiıi Khım Yüzbaşı Ahmet Halil, Ve• c :!J 
gürültü, fakat o nisbette büyük tın uzerın?~ ~ m~h yetıştıren Macaristan imparatorluğunun enkazı dödüm.• ' .. bır za~ba addedılm~k~edır. Çunkü a- pap hazretlerinin bacanağı avokat u_luınu diniye muallimi Me"fec ~ 
bir intizam içinde görül'' bahçe sahıbının bır nişanı var- üzerinde müeıoses hükumetler arasın- Türk dostu profesor bundan son- detlcrı hazan 100 bıru geçen ~u yol- Necati beyin kızı Semahat hanımla fık, Çerkes zade Dervlt Sa: "'!f 
B M . . uyor. dır :ia husülü sulh ve müsalemct namı- ra tzmirin kurtulmasını takip eden cular her sene memlekette bır kaç D hili ül . Uf t . 

1 
. d terle Osmaniyenln Çardak~ lf 

urası eyve halidır: Eski ta- B . 1 "t d b . ..h na o kadar arzu olunan itilafın teha- vekayii hatırlattıktan sonra son za- milyon dolar bırakmakta idiler. a ye ve eti m e tif erın en sinden Kadir oflu Muaa ç. J ~ / 
birile Meyvehoş... Arap har- azı nış~ ar 

0 
e ~~ e:ı şo - kkukuna pek ziyade yarJım edece- manlarda memleketimize yaptığı zi- Dün Yahudilerin yıl başısı olmak Saip beyin alı:ıtlan dün Beyoğlu be- kında heyeti mahauuca .eri 'ff' 

flerile yazarken Meyvehuşk de- r~t aldı~~ ~-çın se~e-~ uzerınde 0 ğlni söylemiştir. yareti anlatıyor : d.olayısile bu~l~rdan bir kaç b~ İl- lediye dairesinde samimi ııırette icra rarlar An karar heyetince re/ 
mek lazımdı. Meyvehuşkün nışanı gorunce butun manavlar AMERiKA _ lNGILTERE cŞimdi dördüncü ziyaretimi ikmal lam mahalles~~ı~ ortasında kiin ağ- edilınJttir. mittir. ~iJI 
T ld.•. . arkasından koşarlar. etmekteyim Edirne Türk hududunu lama duvarı onünde mutat olan roe- Merasimde Adliye ve Maliye yeki- İL AV 

aze meyve manasına ge ıgını • v ASHlNGTON 7 A A T ' · · · d" · · la dı H'"ku EM VON S b'ılmeyenler de "meyve h ,, Mesela: Karamürselde Biil- k·ı · M' · 1. · -K-I . ıtcal- on beş gün evci otomobille geçtim. ras'?'ı ahınal1Y1 ~yı yapmf ışd r br. ~ - li beylerle Hakkı Şinaal pqa, Vali B. Jd 
OŞ b''I M !la M · . ret nazırı ve ı ı . Ju ıus eın e · A ka 1 · b" h meti m ıye tara rn an u muna- ~ ... . 11...-. der, geçerlerdi. Rivayete göre u 0 ehmedın tahta ı:ıı- sizle neşredilen bir nutkunda İngil- ti:;. ~~Y:.,:r;ı:,_~ ~:no ~a::'Id: ~~ ~a:. sebetle ittiha• olunan fevkalide aske- ve diger bır çok zevat bul~uılar- Fransız tiyatro• ti. 

bir zamanlar "Meyveter" de de- ş~n~ ~e~~urdur . . Bur~nın ~etış- tere ile fogiliz i~peratorluğunun ~.i- fa İstanbul~an HJl~be giden ekspre- n. tet_birler ~y~sinde bu merasim ha- dır. Bu mu~asebe~e ~~ayda bir mu- Muslldşlnulanmız urafıııdll' ~ 
nilirmiş. Vaktile bura a ar tırdıgı t~be _erıklen dogruca han harbmden. bıraz daha buyumıış sin vagonunda yaz ıyorum. • Profe- dıseoız geçmıştır. samere tertıp . e~ıtır. Tarafeyne lenlleıı dıbt Viyınılı plyaııll' "'J 
kayıkları iç'nde 1 Y paz. saraya gıderdı. Sonra Tavşan- ·te kuvvetlenmış olarak çı~tıklarınm sör bundan sonra devamla ilave edi- FRANSIZ seadet temennı ederız. Emil yon Sıuer yakındı "J 

. ı . y~ mz. mevsı- cılda Nalbant İsmailin nal işa- inkar kabul etmez bır hal:ıkat oldu- yor- İLE İ • uıı ııı 
mm taze yemışlerı gelir ve bu- ti K .. r İd . . d h gunu beyan ettikten sonra demi.tir A k d Gazi Mustafa Kemal TA yy AREC _R lhvalann güzelliğinden bilistifade gelip Fransız dyaıroıun ~_:., 
rada toptan satış göriinnüş. re • aramurse ~n rısı,. a a ki: İngiltere - Amerikanın en iyi H < - ~ ar: da !arını 920_22 se e -- PARİS, 7. A. A. - Parıs gazete- K. ki • • • mevsimin! tekrar küşat ed dl'f",J 
Şimdi portokal ve limondan so~ra sarmaşı_k kırez, servı, şef- müşterisi idi .. tngHiz İmperat?rl~ğu- ni~· ~i~:ret~iz şmuharebelerini k~z!~- !eri Costes ile l!: llonte nin ~~ğ ve ur erJDJZ} Mösyö Sıuer doln'daıı ~ 
maada yaş kuru her talı, efelek, agaç çalışı, çetele nun her hangı bı r kısmında ıktısadi • Y Hak eden kahıramanl k salım oldukları ogrenmekten muteve- Amerilcıdan gelmektedir. V• /, 
h b d ' 'd' meyve şe- bir buhran hükum sürecek olursa bu mahga mudva her vakıtki gı"bı' tazıe llit memnuniyetlerini beyan etmekte- Beyoğlundı lstiklAI caddesinde 

1 
ld .,, •o d ıasl• k / re ura an gı ıyor ..• . ru unu aıma . F .1 F verm ş o u,.u ~ en ..., 

· nu ogrenen Amerıkalılar memnw1 k ti' buldum Bu ruh •imdi dir. ransız tayyarecı er, ernann 391 numeroda 
1 

rd ._ ._ aff--' 0ıJ.,-M h • k k d' - b"l . ve uvve ı . 7 ·ı D 1 F t . 1 ka e e pe .. çoo. muz .,,y eyve oşa gırer en en ı- olmagı hatırlarından ı c geçırmez ler. b ka ifelere -tevcih edilmiştir. ı e e - re e nın eve ce zanmı~ E p R E M ,1, 
mi sel basmış bir mahalle ara- SUI KAST. TAHKiKATI T~rk ~:·harp adamı ve bir buhranlı oldu!<lı'rı 7188 ~ometroluk ~ekoriı har olmuştur. 'fefil~l";J 
sındayım sand m B d h O d f k Tde azmü irade göateren takrıben 1000 kılometre fazlasıle kır Mefhur piyanist ~ 

_ 
1 

• ura a er- B KREŞ, 6. A. A. - Matbuat, an a ev a a . . d · · ulh mışlardır. Costes ile arkadaşı müsait k M k ı· tha s·ıne 21 inci pazartesi ile 23 uııcCI '"· 
kes yagmurlu havalarda yarı dahiliye nazırına karşı yapılan sui fakat bu azmü _ıra eaı_nı .h zamak bir rüzg!rın yardımiyle saatte 180 ur ıcare ne J rt ak 21,SO dl',/ 
beline kdar :ı:ifosa batmış bir kastr müttefikan takbih etmektedir. nın~~ m~temadi ~esaıy~ · asretme kilometre süratle uçmuşlardır. sipariş etmelcce acele ediniz. gUıı e şımd ·~~ k ıd "'.,/ 
haldedir H li . . Mütecaviz yirmi yaşlarında üç aydan kabilıyetınden ın rum. ~ye ta~n- Zira onlan vaktinde elde etmiş sız tlyatrosun ı ..... on kl"I" 

. - a cı_n çamur rengın- beri i~siz kalmış bir memurdur. Son mıştı. Lozan m~ahedesının merıyet Tahdidi teslihat d~ Yannld gazetelerle ilk ,/ 
dekı suları dcnızden dolma o- •amanlarda kömünist ınahafili ile mevkiine girdi~ ~eş seneden sonra olacsk ve son derece memnun pro~mı llln edilecektir· fr'~ 
lan bu pazar yerinin teklifsizce "k sık temasta bulunuyordu. İfade- ise Türkler su .ıhtıyaç~a~~emın et- hr~E~TT~E, ~ A.kA. - J:po: ba- kalacaksın11.. ~ Bu konserler ıçt~ ki;/, 
en mahrem yerle~ine kadar so- •inde. i~tiliil lile~inde şöhret k~zan- mek, ~g~~J;~!(~ı;:c;,,~k ~e ;~ ~k ~;";,:; d:::eti~· ak:ce~eri ":: tiyatrosu ldşelerl önümÜ%d• l/ 
kuluyor. Hele yagışlı havalar- ıı:'.ak ıç~n .bu suı kastta bulundugunu :f:'k !':gut oıJyorlar. Bu lendi- hri konferansa Japonyanın iştirakine MINTAKA KONGRESi gününden itibaren bilet ./ 
d~ kabzımal yazıhanelerinde Sof rada .... so~O~k~Ş. 7. A.A.- Niyabet mec- !erinin ruhen derin bi~. d:ğişik- a~t planları ~~mil ol~uğu halde V~s- Istanbul mıntakası reisliğin- b~lıyacaknr. ~ 
b~le du;ıılmuyor. Meyvehoşun işaretleri meşhurdur. Bu nişan lisi azasından M. Buzdoğan vefat et- !iğe mazhar o~~klarıru gostenr. ~u hı~~on a muteveccıhen trene bın- den: • ::& 

1 kıdemlı toptancılarından Mus- meselesi yüz.ünden yemişçi köy- mistir. Halefi kanunu esasi mücibin- yeni ruh kendını Ankarada pek barız mışttr. Mmtaka adi kongresi 18/Teş Zayı . ~ 
t~ be~in odasmdayiz. Bu zat liiler arasında hazan münakaşa- ce parlamento tarafından intihap edi- bir surette gösterir.• . Yunan/standa rinievvel/929 cuma günü C.H. M. o. monograınlı b•' ~~ 
bıze sıgara ikram ediyor kah- !ar hatta kav alar olur Biri lecektir. Profesbr An~ara~ yapılan. bı~- F. Beyoğlu merkezindeki idman ket ile bir altın çocuk il' 
ve ısmarliyor ve sonra b, .. • . . . g . Nazırlar meclisi, müteveffanın ha- rın metin oldugunu,_unar fealıyetı~ Papanastasyu'nun salonumuzda saat dokuz buçuk- Kurtuıuıta Yeni sıaıyoıı ı ~N. 

k d' . en so- otekinın nışanını kullanamaz. lefi intihap edilinciye kadar niyabet ilerilediğini kayjlettıkten aonra İno- k" arasında 3 Tetrinle"• )#~ 
ruyo. um, en ısı anlatıyor. Kullanacak olursa: meclisine ait olan hukuk ve imtiya- nü ve Sakayayı _Kaz~ Tür~erin sözleri ta aktedileceğinden Mmtakamı- .:~ otmuıtur. MUklfat ııııı ı"' 

- Mal trenden çıktığı za- - Vay, sen benim dededen zatr deruhte ctmeğe karar vermiştir. şimdi de tabiat ıle muc~dele ~tti~e- za dahil müttefik kulüp murah- idaremize ve ya Be~ll':,.f' 
man küfeler tertemizdir. Fakat, kalma nişanımı kendine mal et- M. Buzdoğanın vefatı hadisesi siya- rini ilave ediyor. Profeaor _tabıa~. ile . A'!~A. 7. A.A. - ~iha\su~ ko_n haslarmm salahiyetnamelehile girketinde Osman Te.Eilı: I 
bir kere buraya girdimi el ile tin! diye kıyametler kopar si vaziyette hiç bir tebeddül yapmı- mücadele~ln. P.~ par_I_ak ~ır delili o- gresınm -~ç~sı mu;se etıle bır teşrifleri edilmeai rica olunur. •' 

1 l . .. · yacaktir. tarak Gazı çifligıru gostenyor, ve bu nutuk soyliyen M. apana.tasyu . f(ı-·,.,: 
tutu mıyacak ah e gelıyor. Meyve~oş t~ccarl~ arasında YENi TEVKIFAT asri çifiikte yapılan şeyle~ bütün bir Avrupa hUldlmetleri birliği t:ıki- Kimyaker muavlnUX.f müsabB .. ('' 

. Emanet h~l >·apıp ta .sebze- tanıştıgım ~ımse~en hep hoş- _ BÜKREŞ, 7. A. ~· -:- J?~i~iye köylülere .. göıterilme_k su~~il~ ~~~ lin~ matuf teşeb~UaUnden doı_a>'.ı M. . . . . . . . l; .. .. Jiİ~ .ti 
cı ve meyvecı esnaf mı bır ara- şohbet, nazık, kıbar adamlar nazırına yapılan suı kasıt faıh ıtıra- doluya numune teşkil ~tti~~n~ s~ylu- Bnand an v~ ~eslihatın tahdidi. ".o- lspırto ve ıspırtolu ıçkıler ınhısan umum mudur ,ı~~.ı 
ya toplıyacaktı . Bu halin yapıl- buldum. Bazılarına bu ticaret fatta bulunmuştur. Cürümde şerik o- yor. Ahi meaut .muhacır koyUnü de !unda sarfettıfı gayretle~ dolayısıle . . . . kiınyaker ~~''. 

b·ı · · k d b b d · t'k 1· t · B !anlardan 4 kşi tevkif edilmiştir. zikreden profesör evvelce Anadolu- M. Mac Donald an takdırle bahşet- ldareı merkezıye kimyahanesı için muavin •11 ~,.! masını ı mezsınız ne a ar sa- a a anını a e mış. u me- -· aö d .. . .. hı · · · 
1 

ı 1929 s-> ••' 
b ı ki b ki' d b' · od d d' tir. yu ziyaret ettıgı .zaman " r ugu a mıştir. ğından şeraiti atiyeyi haiz olanların 1 S teşrın eve ~· ,;ı' ırsız ı a e ıyoruz. Esasen yan a ızı asma avet e ıp BALKAN KUPASINI ile şimdi heı• tarafta göze çarpan in- ı•nueeeuuuu .. eueuu k d . f k ,

1
, 

1 1 
b d tn melertnl ve sair v ·ti,~ ,a 

yerimi7 gelen mallara yetişmi- izahat veren Musta bey, Bosna- KAZANDILAR saat faaliyetini takdirle :ıradederek 111 kt ı •ı ! a .. ar nu us tez. ere t r Y ~ şe a ~ a . urııcBa ·I o> 
yor .. İster istemez bunlardan lı Aziz efendi isminde bir zatın BELGRAT, 6. A. A. - Futbol Ankaranm <rtıhu ı:?emle.~e~ın her ta- ır.ıe ep l er mustashlben !darcı .r kczıye zat ışlerl şubesıne ın ınıe"" ıı~ 
bir kıs_mmı aç·k.ta terkediyoruz. oğludur._ Pederi bu işe yarıma- Balkan kupası musabaka~ın~a Ro- rafını canlan~ırdıgını ıoyluyor. !erini kayıt ettirmeleri ve müsabaka lmtih~nının _ı7_ ıeş:ıınu•'gı 
Mal bır kere dışarda kaldı mı, sırdan zıyade emek vererek ve- m~nra tak~mı Y~goslavy~y•. bıre kar Fransada ı mllsabakBSl perşembe giınü saat ıo da idare! merkezıyede ıcra ~ 

k ·· h R · f d' · l . • 1 "d sı ıkı sayı ıle maglup etmıştır. Musa- ı 
artı gor ayrını... ezıl, rüs- at _e ınce ış erı og u ı are et- İıakada ıs bin seyirci hazır bulun- •• ..k ti' h l k ı 22 ı"nci hafta ı olunur. 
vay olup çıkıyor. Sonra şurada mege başlamış. mustur. Buyu ır ırsız 1 ı Şerait: 
bir iskelemiz yok. Bu iskelesiz- Yine burada Haydar bey is- - -- - - TOULON, -6. A. A. - Tamaris o- 22 net hafta (eçan cuma ı k 

1 lik tüccarın belini büküyor. ıtıinde bir zat ile tanıştık. Bu tünden atlıyarak, gah dizi~e telini~ .~e.~e hınıtz~ar tarafından alı- gQnU başlamışhr. Her hafta ı l Taliplerin sinni 25 1 tccavü7. etmlyece t r. 1 ~ 1 r. ~' 
D erdimizi kimseye anlatamı- cat burada so<Yan kralı olarak kadar çamura batarak Yemış nrp gotürülen d.~m.ı_r __ kasası ~tele ya- perşembe günü bitecek. Ancak• 2 - Mükellefiyeti askeriyesini ifa etmiş bulunma 

1 ıııe~11 
. .. " • l d k" ' ·· d" k ba kın bir yerde gomulu oldugu halde t 1 3 i , h 1 a eczael y oruz. Sehremanetı kestane şohret almış. Eaer fırsat bulsa- yo un an opruye oner en - H la k . . cevaplar cumar eı saat e 3 - Fen falcultesinden veya ut ı raat vey 

• : · ' 
0 

... b .. k ah . bulunmuıtur. ınız r, asanın ıçın- k 
c evız gıhı kuru yemişlerden ' ydım soğan krallıgını ne suret- na urasını gosterme z metı- d b 1 paraya ve mücevherlere kadar kabul edllece tir. Cevap deh diplamaları olacaktır. 
okka ba~ına bir kuruş okturuva :e elde ettiğini soracaktım. ni ihtiyar eden arkadaşa: d~ku~:,:::::şıardır . göndermek için talebe olmak· _:'.:::'..'._:::::::::..::::::.::_::=:::.:.::.: ______ -:;------ ~ 
resmi alıyor. Bundan başka l * "' "' -Meyve; hoş .. . dedim, Mey- RADiKALLERiN VAZiYETi tan başka hiç bir kayıt yok· ı Haliç vapurları şirketinden: IJ~ ·::1 
kantar parası var, arziye parası 1 Ç~t~ak dudaklı narlar, sarı ve hoşta kiler d~ ho~. · · Fakat A VİGNON, 6. A. A. _ Radikal tur. 1 Muhtelif eb'adda yirmi beş parça sarnıç sahlacıı~=~~ ıflc' 

' var. Bunl~rı seve seve veriy?"" j lıenızlı ayvalar, pembe y~n?.klı ~eyvehoşun yen hıç hoş de- sosyaliıt_ko~gr~ai, fırkanın ~emerküz (Üçüncü gelen yuı 4"ncü 11hlfemı z- tar iyi bir haldedir. Taliplerin Ayvansaf"ayda 1 
/ ruz. Keşkı mallarımız tertemız elmalar.dumanı uçmamış uzum- gıl. . . hüldlmetıne ·~tırak etn:ıeı~esı hakkın- dedir.) muracaatları • 
. eli iz 7i:l~ .de bi ·darUlJI ler arasında eah bir küfenin üs- M. SALAHATTİN daki takriri kabul etmııtır -••uuuuıuu•••• ... 



EGLENCELERI 

~ illiy~t 
As iN l ın 1 "MILLIYl!T. m 

8 Teşrını.ve' 19'19 

•• 

u~ 
llUGONKü HAVA E 

dcrcDun _hararcı azami 24 .. gart 13 m niyet 
'ite~ id~ Bugün rüzglr poyraz Ahmetle Mehmet bu sabah Sonra Fofo'ya hitap etti: 
'<\~ hava •ks•riyeıle açık ola- sokakta burun buruna geldiler. - İşini gör yavrum .. 
~ Ahmetle Mehmet, mektep Fofo işini görür. Saatin iğne-F'ELEK arkadaşı idiler. On senedir, bir !erini çevirir .. Amma hep tersi- ilu günkü yeni 

birlerini görmemişlerdi. ne çevirir. b!lmecemlz 
"U Kolkola gın· ·p yu··ru··meg'e ba"- Ahmet içinden dü.,ünür: 
' Nus NADi BEY !adılar. " ~ SOLDAN SACA: 

Ullnkil bllmecemlzlıı 
halledilmlf şekli 

YUKARDAN AŞAÔI: 
HAVAD 

- Bu herif saatçi ise, ben el- 1 _ İncelik (9) 

il Al M hm d 1 · · k · ! Z il M h 1 - Yag·murdan korunma tlc e et sor u: enmı eserım .• ava ı e - 3 _ Kırmızı boncuk (6) Rabıt 
ltleıı fu Almanyanm batma - Hayatından memnun mu- met!. edatı (2) (?~_Terbiyeli (5) 
l1ııı~: ~zetecilerin en ağın sun?. Nihayet, canı sıkılan Fofo, 5 - Mahfetmeli (4) Uzak nidası 4 _ Haile (5) Yama (2) 
~il.il Nadı B. efendi Zeplin ile Ahmet derin bir göğüs geçir- iskemleden iner: (2) s _Kanı (4) -u .... Ya afakında uçacalanıt• di: - Bu saat gayri kabili tamir 6 

- Soç nk <1 .~> 1 ( 6 _Kahve kadehi (6) 
fl, ... ._ı e h b 7 - o uzum u 5) 
""ii 111 ky ir ahbabına gönder - Hayır, hiç değilim. Bir kaç dir efendim. Bundan hayır yok. 8 _Çift (4) Ayı yuvası (2) 8 - Nesil (3) Yenileştirmek (5) 

tij e tupta: sene evel evlendim. Karon, altı İşlemez artık .. Müsaadr.nizle. 9 - Bir tane (3) Nota (2) 9 - Büyültmek (4) İstifham (2) 
ltıı b k ~ün ciddiyat okumak- aya varmadan bana ihanet etti. Fofo, kapıdan çıkarken, Ah- ----'!".--•. ___ ._ _____ ..., __ _, ____ __ 
~ dı htrgı anlaşılan karilere bi Ayrıldım. Ticarete başladım. met durdurur: peyce nmandanberı bal)anan, lakııt •;;.mllilw;:ı;:;::;.:al'lilı;;;:::::ııim•lllİlilli 
'!1'11., d v~ıyattan ba e ece- Muhasebecım, enım par a- - ı...ut en şu saaume ar -~ve mtacıdrr C mhuriyet ı rın a şanı iL · a. a · hs d . b . al - f · bak bu ha!.ta netıcelcnen Fenbot tesısatı- ·va k 1 
.ı enıı• Allah d d K b · ' G · k 1 nın 1 

• u ""llıı ı 1\: :· yar ııncıaı rımla borsa oyna ı. ay ettı. mısınız··· . en a ıyor. . Türkiyesinin beynelmilel bir mevki 
~İrı: .~nıı~ mi? Yunus Nadi Memurlanın çaldı. İflas ettim. Fofo cebınden kocaman bır almasının parlak bir tecellisi de bu ELHAMRADA 
llıijddet.Çıınku bütün seyahat Bu gün sürükleniyorum. Bir iş çakı çıkarır, acemi bir harekt:t- suretle gözleri l<amaşbnyor. 
~le y ınce balonda sigara iç- tutmağa çalışıyorum. Dünyada le kapağı açar, bakar: Bu, "Türkiyenin gö' bebeği" Is
~ ~l~sak. Nadi beyi tanıyan kimseye emniyetim kalmadı. - Yağlamak lazım .. Maale- tanbulu asri bir şehir haline getirmek 
4tıcc dll.n· dostum, bu haberi işi Herkesten, her şeyden şüphe sef bu o-ün vaktım yok... le kalmiyacak, ana vatanı, Avıupa- ~ ~ 

...... .'1' ebı:ın. derin du•ün.dü ve: ediyorum. Bunı; söyleyip sıvışrr. nın son terc:kkiyati~e m~tenasip bir D ~ ~ KIZtlH ıı e. ' • surette teçbız etmege bır mebde tcş-
'WI, ııı 1 ,•atı nasıldır? Dıye ıor Mehmet güldü: ~ece, eLyla, Fofo ıle bul1:1ş~- kil edecek .. Zaten bundan sonra her 

~~ esef kendisini tenvfr - Ben de senin aksine yav- cagından, kocası ve arkadaşıy.e hareketimiz, geiecck asırların ihtıyaç 
_O 1~· gülerek dedi ki: rum. beraber yemek yemeği kabul ııandıkları için bir anahtaı olacak ... 

ltıı 11 '!11t er1elim ki balonda i- Hayaltıın çok memnunum.Ba etmez. Şiddetli bir baş ağrısı İşte bunun içindir ki, Vatan, her gün' ,/Vi sıkıntılar hissetmesin! bamdan kalma bir kavaf dük- bahane eder. sinesinden yükselen bir Abidenin gökl 
~lq E~t BiR ANAFOR! kanrm vardı. Onu islfth ettim, - Yatacağım .. İhlamurla as- leri kuşatan ulıi vüs'atını idrak edi-

KIZLARINIZI 
GÖZETİN 

di y,;.rı ~rende oluyormuş, şim Beş senedir, müşfik, munis bi.r pirin alacağım.. yorFeribot te•isatı, yeni Türkiyemiz 
Sabahtı bır anafor keşfedimiş. kadınla ya~ıyorum. Yakında nı- * * * için bir çok "kuııadi menbalar do>.u- ı Bu filmin mevzuu açık Ç)ma· 
tııı, lı. llyın trenin en son araba kah edeceğim. Gel seni ona tak- Ahme~~- Mehmet, soka!: ta r~cak. Londradan kat~ bir , tren, sına raj';nıen her keş tardın dan 
)' ~Aı'~en bir zat, Haydarpaşa- dim edeyim. Sonra çıkıp bir lo- yalnrz yururlerken, Ahmet, ar- hıç durmadan Maverayı Şarka ;cadar görülebilir ve hatta görülmelidir 
ltt ti• ınc b" kantada yemek yeriz. Memnun kadaşına çıkışır: yoluna devam edecek .. '. Yo,cular, -;~::::::::::::::·= 
~ ek y t ıltün vagonları ge- olur sevinir .. Hele bu aksam - Bu kadın seni atlatıyor!. hıç zahm~t çekmeden ve hır çok mas .= 
1 kl,rı 

0 
CUlann okuyup bırak- • -· . .. . ·-· • B . . d 1 d raflara gırmeden yollarına devam e- 14: h t' ·ı· I 

ıke edgazeteleri topluyormuş. gel~ce~ı~ı unut etmedigmden, en ~enın yerın e o say ~· O debile~ckler!'1de~, _ eskiden Hint ve jl>'e remane l 1 an arı 
hlete ~l koltuğunda bir psket sevıncı bır kat daha fazla olur. saatçıye kapı dışarı ederdım. Hicaz tarikile gıdecek olanlar, artık 
it: 1 e bu zate rast gelenle- * * * Görmedin mi saatimi nasıl açtı? bundan sonra memleketimızden geç- Şehremanetinden: Sokak tavha 

....._ l<ar F~l.v~k~. L_eyla ~ehmedin ge- Herif midye açar gibi saat kapa- meği tercih edecekler. Bu, şüpheaiz ve numaralarının şartnamesinde ihnr 
it.., " .det, her gün fU gazete lecegını umıt etmıyordu. Onu ğı açıyor .. İkimizi de eşek yeri- ki Devlet bütçes.ine büy_ük i_stifaoeler ve, taliplere tevzi edileceği muharrer 
d; erdığ· hi b k1 d""" · · d F f ne koydu. vmin ede~e~. Hük~e~ın b~ me- buıunan_s~kak lavlıalarırım adedile i-
d 

Ilı IÜtıd· ıın Parayı biriktiney ç e eme ıgı ıçın e, 0 O seleyi lehımıze netıcelendınnesı, her mal etttirilecek numaraların ncv ve 
.~.b, · 1 bir apartımarum olur ile haşhaşa vermiş konuşuyordu. . M~hmet kaşlarını çattı, omuz şeyi firkete tahmil ederek bizim için rniktanna ve birde kesirli numaralara 

lıııı, ~u~kuaanı ya! Adet etnıi- Fofo'nun kim ol,_duğunu sor- sılktı. büyük ve istifadeli bir netice çıkar- dair üç adet cetvel ihzar cdilmit ve 
~ t11.ne laka her gazeteden bi- mayın. Sorarsanız, aşıkı olduğu- - Her işin ehli olduğu gibi, maaıd& ayrıca memnuııiyetbahıur. bunların ikmal ve ihzarı ancak 15 gü
"'11 b, •lırıını Diyormuş la- nu söylemek mecburiyetinde ka- acemisi de vardı. Leylamn ça- Bu te§Cbbüs §ark ve garbi birb~- ne m.ü~evak~ bul~~m':'t ol~u~ndan 
~'ki g!~~çık gözlüler kolıu'g·un lacağım, Leylanm, Mehmedi, f"rrdığı adam acemi bir çıraktı. ne daha sıkı rabnalarla bağlayan bır Teşnmevvel.in sekizıncı günü ıcra11 
._ •ı_. --=\el · b çl ld - · · f şte bu kadar. Benim Lcyliiya düğüm, Asyayı Avruparun sinesine muwrc •. ola_n .. m.~a.ka~. Teşr~-

lıu üç t ~ın arasında meıe- u gen e a attıgmı ıUra et- . . ard çeken bir kuca~ıtır. evvelın yımu uçuncü gününe tehir 
lııı fıırked •tıe "Milliyet" olduğu mek zaruretini göstereceğim. cmıyeum v. rr.. Velhasıl, kanaatana göre Cumhu- edildiği ilin olunur. 

...._ B erlerae: Leyla ile Fofo da, gece bir Bu bahsı kapatalım. · t" · · en fu vrufakiyetli tcmaa· * • • 
ı.. ey ef * * * nye mmın 
t'tııı lıaze endi, hatta dayana- lok~tada ~emek yimek arzusu- tından birisi olmak ve git gide b_U· Şehremanetinden: Fatih yangın 
~t d l n ayn1 gazeteden iki nu ızhar ediyorlardı. Biraz sonra Ahmetli mağaza- yük bir mevki kazanmak dolayısile yerinde Fenai çeşmede 5163 harita nu 
;"Ilı e il dığnn 1 1 C Leyla. sına götürdü. bu teşebbüs, haftanın değil'. ~atta se- maralı arsa yanında ki 10,12 metre 
~ "eri 12 0 uyor eva · bara Ahmet mağa?ayı, camakan- nenin bile en mühim haberıdirl murabbaı arsanın metre murabbaina ııı~d Yorlarmıı, o sene hiç . - _Yeme~ten sonra da LEYLA 250 kuru• kıymet takdir olunarak ııa-

illı· gıdenz dedi lann intizamını, malların nefa- • '- So · ' ··· Gedik Paşa Amerikan mektebi blmak için açık müzayedeye konmut 
hıı. l>j rınayın efendim ıonna Bu esnada kapı çalındı. setini takdir etti. beğendi, Lay- talebesinden tur. Taliplerin şartnameyi görmek i-
>'l'ııııı Yerek halk arasın~ karışı - Geldi!.. ran oldu. Y almz Mehmedi bir çin her gün müzayedey~ girmek için 

ita· ı. - Kim? Mehmet mi?. köşeye çekip dedi ki: Jrtihaller 28 Teşrinievvel 929 pazartesi günü 
!it rıa~ lıir meraklının hesabı- _ Evet .. Telaş etme. Öyle - Çok güzel, lıerşey mükem- levazım müdürlüğüne gelmeleri. 
~~-'- ,.a.tran ayd~ 30-40 kilo aa- aptal, öyle allahlıktır ki, her mel. Y alruz fen:ı olan bir cihet d * * * .'" ~ ~ • lzmir Tütün tilccann an 'Jeysl Şeh • d 't,, l 'Yorınu•. Ar yıl de""I yalanı yutar. Bir çare bir yalan var. Kasada otıl"C"an memurun, remanetin e: Bedelikeşfi 592 

•I d • ı gı • Bey Taksim Gwıd Garaj ittisalinde· Jı"ra 36 ku • ola F t"h "tf · 1 İye işte buna derler. düşün.... kem.ali di_kk.at.le borsa cedvelinı.· ru. n a 1 1 aıye gara-ŞA . ki Fransız hastanesinde irtihal etmiş- jında hortum yıkamak için yaptınla-
ij ~ BAKLAVASI ı Etrafa göz gezdirdi. Duvarda tetki~ ~ttıgıru: Ak~am g_azetesı- tir. Bugün on bir buçukıa oradan cak kurşun boru fertiyab kapalı zar-

\ ~~~ep tar fi · asılı duran büyük saate gözü i- le Mılliyetteki cedvellen muka- kaldırılarak Teşviki ye camii ş,rifinde fla münakasaya konmuıtur. Taiplerin 
~ 'l"ttı· b" ak anndan latanbul lişı"nce •. yese ettig-ini gördüm. Korkarım b •a;tname almak, keşif evrakını gör-, t 1 ' ır t Ş baki namazı badelcda mık erei mahsu· • 
"t İr, u u am ava- _ Şu 1·skemleye çık, saatı borsa oyunyor. Dikkat et... 0 1 mek için her gün levaziın mUdUtlü-
r ı. sa>ına defnedilecektir. ost arının .on ğ ı · T k "f k 

."-'"et l>o•tah . muayene etmeg-e başla. Senı·n Bunun üzerine Mehmet sab- üne ge melen. e lr me tuplannı 
•llll'~ ç ane d kut ka vazilei uhuvveti i!a eylemeler! mer· da ihale günü olan 28 Teşrinievvel 
1'\tııı İsterler aın e uyu için saatçi derim. redemedi. Mağazanın pısınr cudur. Allah rahmet eylesin. 929 pazartesi günü ııaat onbe§e kadar 

....._ I!:!: ' adamcağız pek Ahmetle Mehmet odaya gir- açıp, Ahmedi dışarı attı: mezkUr müdürlüğe vermeleri. 
\~ C11.nnn · . diler. Bir adamın, iskemleye çık - Artık carumı sıkıyorsun. YENİ ÇIKAN ESERLER * * * 
!\ı. .. ~llr n 'ı~mdı açılırsa yağı mış saati muayene ettiğini gör- Sen deli olmuşsun.· Herif, kan- TÜRKİYE TERACÜMÜ AHVALİ Ycniköy belediyesinden: Emirgln 
L'•lı b ' e •zan Neyse gu··m ' d "h ·• d.. h . . "t .:ere,,1• 1 • .• diller. Mehmet "Üphelennıedi sm an ı anet gor u, mu ase- Boyacıköy ıskele111 karşısındaki tarik 

~" L • nı De d bu " f , Mehmet Zeki Bey tar~fından her f 1 1 · ·· d ·ı · ~ıı11e .. 
1
• tab. . rae e ıoz bı"le. Ley'~ kısaca ı"zah ettı· .· becisi borsa oynayıp lasnıa az ası a enı muzaye e ı e ıcra edile-, k ed ku ı.a sene intişar eden Türkiye Teracümü kti Tal" 1 · 31 T · · 1 9 ~ llça.rlar · ·" er' ve - - Saatçi. sebep oldu deye, herkesin başı- Ahval ansiklopedisi çıkmıstır. Tür ki ce r. ıp erın eınmcvve 29 

~t. ~t deınet ı~ınden ~~a çıka - Ala! na aynı felaket gelecek san~yo~.. ye hakkında müfit malfunatı ve bir !:;'2:'!:'t1~~ü saat 
11 

de encümene 
. ~ •ıgara kigıdı ç1- Böyle şeyler, ancak enayılenn çok zevatı!\ hayatını havi olan bu ki * * * 
ı..lfi. ti •ah'ıb" b kağıdını görmüyor mur.unuz? başına gelir.. tap geçen senekine nispetle daha mü 1 .,. A '-"-"Jd" Sahipaız' olarak tutu up daireye iti l ~ 1 Unu görünce hiç - Ne münasebet efendim. Nakleden te...unı ır. "O~ ------------- teslim edilmiş olan bir adet bargir sa-
lil. hll. llıaz ve: la baklava! Selam· 1• izzet h" · · 5 ·· rf d d · ·· :"'il rı y . b Liseler mubayaat komiıyonunclan: ıbının g_un za ı? a ~ıreye mura-
"1·· de he nıu arek hay! Kağıt -Pek ali! Bir tane yesenize! Nişantap kız orU mektebinde ber caat .. e~~ v~. aksı takdirde mcz_k!lr 

~tiirl Y~. · · der. Memurlar adamcağız bir demet kiğıdı zor leklepliler ınlzabahSI mucibi keşif yaptırılacak olan in.... beygırın bilmuzayede aablaca~ı itan 

~ ~-~ 1 k - ~o~ '-il a yutar ve yuttu tan sonra: F "b t at, teırinievclin yirminci Pazar günü · 
l,~,,nıın efendim! Haniya _ Nefiı şey ama şekerini u- erı o saat onaltıda ihaleaf icra kılınmak u.. * * * 

'- l.t· nutmu~lar, ıiz de buyuraanıza ! İkinci haftanın üçüncülüğünü A- re kapalı zarf usulile münakaaaya ko- Galata Z. B. merke~i~ce . bir ko-
A' e azizim 1 De 'd I 1 merikan mektebi talebesinden Leyli nulmuştur. Taliplerinin ke§ifname ve yun bulunmugtur. Sahibı bir hafta 
"Yol d • r. · · er ama yutan ° maz. H. kazanmıştır. Yazı şudur: şartnameyi görmek tlzre komisyonu- zarfında müracaat etmezse utıla-

~&j ~ . . emet demet ıigara FELEK Bu haftanın en mühim haberi, e· muza müracaatları. caktir. 

DA 
ıemaşaklranı heyıcanı geurecek pek şayanı diklr.ıı bır e er olan 

• ti 1 1 
filıru lrae el..'ecekur. Bu harıxullde •ınema eseri U Pari • Vlvyan 
Glbı;on ve Hllrl Udke gC 1 sinemanın Uç buvük ~ isti tar ı clın 

temsil edilece tir. 
Tenef!iısler esnasında büyüle varvete proğram~ 

,,. ... ~ ... _ •• 1 , ~ -
lslanbu da ikinci sesli filim 

Yar•n akşam 

OPERA SİNEMASINDA 
biiytik bir aşlc , .• sevda dramını mu avver 

SEHER VAKTi 
filmi irao olunıcıkıır. ae9li llllmlerln en barlkülldeıl 
olan bu eser sırf ekranda goriinme ile !>ütün temışa
klram teshir eden yıldızlann en cazibi ve en scnmlisl 

V İLM A DA Ki 
tarafındın temsil olunmılctadır. Her g<i_sterlldiği yordt aylarca blltUn 
dillerde dolaşan bu harika! un"ıu görmete mutlaka gitmelisiniz. 
Bo filim R. C. A Fotofon Amerikan fabrikasının sesli makinelerlle 

Ekranın kraliçesi 

R E T A G A F B o 
KONRAT NAGEL ln lştiraklle bir auretl miılı:emmelede temsil eniği 

c Aebas rüör SRED NIKO n.r fl:ı)Serl I N 

Filimi ilk defa önümüzdeki perşembe aqamı uat 21,80 da 
Gala mvaresi olarak 

MAJIK SINEMASINDA 
irae olunacaktır. Müsild pırçılm fillmdeld sahnelere göre mebaretl 

her kcsçe müsellem maestro Polyanıld tarafındın adapte edilmiştir. -ittihadı Milli. 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Arnu .. ;i ıılıuınmayan feblrlerde acente arR11maktıvhr 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Posta te telıraf letazım mü~ürlülün~en: 
Salkımsögiitteki telgraf fıbrllcuında mevcut olan 'f/10}929 

tarihinde mii7.ayedesl icra olunan buhar malcinuı ve teferruatına 

verilen fiat haddi l&yık görülmedlli cihetle şehri carinlıı on dör
düncü pazartesi günü saat 14 te müzayedeye devam edilmek üzre 
muddetl müzayede bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin yevmi 

muayyende mezkOr fabrikaya müracaatları . 

lstanbulun her tarafında, her alla ocajında 

L UVR Telri,al ma~azasın~an 
bahıolunmaktadır. Zira eattıt;ı tefrifat levazımatınıa .,, •o
bUyalana müntahap ve mUteae·nt ÇCfltlerl her ketin keeo

slne gllre gayet ehven flatlarla temin olanmaUadır 

L U V R TEFR1ŞAT MAGAZASININ 
Şöhretini temin eden de budur 

Mağaza mOstahdemlnlnln lflnlzl görmek için gllaterdltı 
dikkat ve nezaketi de unutmayını:ı: 

l\lübayaannızı yapmak için hıvalınn fenalaşmasını bckleıneytııl:ı: 

Bahri muamelat Türk Anonim 
Tasfiye memurluğundan! 

Şirketi 

Tasftye muamelatının vaılyetl hazıra1ına dair maıoıııat vertl
aıek ve neticeye gllre mevcdun takılml Jıakkında karar tttllau 
oluamak 11zre b111edaranın 10 tefrlnlqal 929 tarihine mDıallf 
Pazar gllnD Aaat ili te Sirkecide Liman hanının 4 Daca katında 
45 aumeroda hazır buluamalan ııaa oluııar. 

Rıızaame : l - Tasfiye memurlan raporaaan lııraatt, 
2 - Tasfl e bllln ıu . 

...J.lliy.-- ---
..........:!_*'1" in edebi tefrikası : 55 olarak Padişah tarafından gön- dediği katil fırmanlarına bak- maya gelmez. Beni en çok bir bilmeyi de aklıma getirdiğim i- dii§mam oyalıyorlar. Cenupta 

derilmiŞ, Anzavur, daha bir çok mak yeter. şey buylandırdL Geçen akşam çin Güllüyü bu bahis üzerinde ve şarkta muvallakiyeti muha-

AŞK GONEŞİ 
Osmanh paşaları da kendisi ile 22 lkinci T... odama geldi. daha fazla söyletmedim. rebele~ veriliyor. Daha ltiaci 
beraber gelmişler, milli kuvvet- Bu Güllü kadın da bir tuhaf. Ben ekmeğimi suya batın- Kadmcağaz eğer öyle dü'ün- sene blle dolmadı. Osman oğul-
leri mağlup etmek ve İngilizle- Ben daha evine geleli kaç gün yor, fakat en nefis yemeklerin dü ise çok yazık. Ben etimden lan için: Bir aşiretten koca bir 
rin sulh şartlarını Türk milleti- oldu? Belki yalnız benim gör- verdiği iştihadan daha çok bir ve dudaklarımdan verdiğim iye- devlet çıkardı. Dediler. Ya bu

Elem izzet ne kabul ettirmek için büyük ha düğüm yedi sekiz kadın, üç dört lezzetle karnımı doyuruyordum mek tenceresinden geriye ala- nun adı ne? Ortada delik deşür 
L~ ~--- zırlıklar görüyorlarmış Şaşarım erkek kaJSlsmı çaldı. Genç genç bana: · cağım öyle mi? .. Hah. •• Hah.. edilmiş bitkin .bir .memleket 
., '11.cn k .. .. . _ akıllar~n:ı. Ankarada mille;t hü- kadın ve . er~ekler. ~paplan, - Han.mum niyı:_.bö~lc kuru Hahl.. . . . var. Yunan. ord~u_n!U_! ~rkm-
~ .tıdini. orkmayınl%. Ona olsa uç dort lira bogazımdan- kumetını, kuranlar daha gıtme- yakınları ımış. Olabılır. Fakat jıJiyorsun. Yazık degılmı sana?. 2S llrim:ı teırın tıliğı yetmıyor gıbı buyuk har-

\ ı....~lilı.1'.ı·z ·: • . . keser veririm. Yalnız, maaş ay den onun en zayif ve düşüncesi bunların çoğu gece yatısmda ka Dedi. • 15 Mayıs 1920. Bu ıizim ve bin bütün galipleri de yer yer 
~tı: ıskin mıskin yüzü- başında çıkacak mı? .. Mesele o. kıt bir ferdine gelip sorsunlar. lıyorlar galiba. Yirmi yirmibeş - Neyapayım. Gücüm bu ka- ıradenin insan Jullğma Kirip memleketi bölii§üyorlar. Padi-

1.,~t.'lCtıkJar Kaç gündür h_ep kuru ekmeği Mesela Aniş hatuna. Bak onla- lira aylıkla bu kadar misafiri darına yetiyor... aramIZa karıştığı tarih v~. Mu~ şah ta onlarla birlik. Mollalar. ,111• auıab~-v~r · ·: . _ suya batırıp yıyo~: Ne yapa- nn y~e nasıl t~ür ve.. nasıl ağırl~yor. O da bir mesele. Dedi~ .. ~üldü: . ta!a Ke~aldi!·. Memleketteki softalar, vatansızlar, Rum, Er-
da bu. N dığı bütün mu- hm başa gelen çekılir!_ - Bız kurtuluş ıstıyoruz... Neyse benım ne üstüme. - İyısını yemekte scrun e- d~man ışga!ım, sons~ _anar- meni, Çerkezler de başka. Kimi 

l~- .. ı: J,~.? · . 20 lkincı T. . . diye nasıl haykırır. Anadan Bana şuracıkta bir oda ver- !inde .. Bir kerre maarif müdürü şıy~ ~örüp hi~de_nl~r ıçı!' bu si memleketi Ermenistan ya _ 
~~ li~ lrecedir lri~c~. Teşrin _Gavur ımam Adapa_z~ ~el doğm~. ef~n~i olan bi~. mill~ti ~iş. Akşam içine girip sabahle- ne görünsene... sezışın başka turlu ıfa~e~ı yok mak, kimisi Yunanistana ilh:k 
tıı,;':Vıııı. li G~Ju hanımın mış. Anzavur da İzmıtte ımış. leşe dondurup zafer kopeklenn yın çıkıyorum. Kadının yüzünü Dedi. Anlamadım. ne demek tur. Mustafa Ke'?"al butun bu etmek k" .. A 'k h" 

~'/:il. sıu:: bi~ ~ verdi. İstanbuldan gelen gazeteler bir in ağzına atmak istiyccekler daha çok mektepte görüyorum. istiyor? Yağlı lokma yemek i- ho:rrat ve ~ensız ı~tıraJ?larla sine v' ım~sı ki m_e~ı d 8 '~~y~ 
1~ \:~'~·aç lir 0 ak ustu· çok şeyler yazıyorlar. Hele o kendi köpekliklerini bilmeyen- Allığın, podranın iyi görülmedi çin maarif müdürüne görünmek mucadele edıyor. Ôzu de ımanı 

0
.• .• e_:me ' mıksı de m!11 eıı "'"' a verecgun·· ? Al" K aı· "P . b h" d" k" b 1 d A. . . k d ·ı b" b"'-"- k mrunun sonuna a ar zı et ~· ·•ı. lien·· . . ·· ı em ın eyamı sa a ı ler ır ı aş arın a lı Kema- ğı bır yerde hanımın allığı pod- te ne oluyor?. a a~. s~g a?J ır wı;unıet ur . . • · 

"'· uz hıç bır şey söy- Refi Cavadın"Alemdar .. "ı. Ana- !in tapındığı soysuz padişah ge rası hiç yüzünden eksik değil, İki şeyden biri: du, kuçük bır ordusu var Düş- esaret, ş~relsızlık :ve. daraga_o 
· b~e Olac k h _ doluda tenkil hareketi başlı- liyor. Bunun ne piç kan olduğu- rastık, sürme de cabası. Bir az - Maarif müdürü genç kız mana karşı koymak için aldığı altı'?da bı.rakmak lıkrın~e. Boy 
\,~iır Şey va . a_nımcıgrm. El- yor .. " Diye büyük büyük sela- nu tasavvur etmek için bir defa hoppa meşrep görünüyor ama ve kadınlardan hoşlanır.. cephe günden güne kuvvet bu- le bı~. vazıyet ve bu şeraıt altın
'lııl'~r. l(ir:ı"ıtsın · .. vhalarla öyle şeyler yazıyorlar cık altına imza koyduğu ve mil görünürde bir şeyi yok. Olsa - Maarif müdürü feleğin luyor. Çeteler, seyyar kuvvet- da hukum~t kurmak, ordu yap-

;ı ı. o b' ar pek yüksek ol- ki. Süleyman Şefik paşa Kuva- Jetine: mektepte filan tutmazlar. Ya- tokadım yiyenlere yardım eder. /er de bu ordunun emrinde her mak, Padışaha karşr koymak, 
ır şey değil. Nasıl. yi inzibatiye Baş kumandam" - Yap... 'ıut o mektebe hademelik yap- Birinciııi gibi bir cevap ala- tarafta çalıpyor, hiç olmazsa BİTMEDİ 



Bankı lar dünyasında 
De~·;imiz büyük şeyler devridir. 
Bankalar büyüyor, milletlerin ekonomisini, adedi azaldık

ça şi~eı! bankaların kumanda yerindeki üç beş kişi elinde tutu
yor. Aı tık, devlet ve parlamento, büzülerek ikinci mevkie çeki
liyor. 

Son günlerde banka dünyasında yine bir hadise oldu. İki 
mesh ur Alman bankası birlesti: Deutsehe Bank ve Diskonto 
Geıiellschaft. Almanya bankıi'cıltkta derhal dokuzuncu dereceye 
fırladı. Filhakika bilanço mecmuuna göre, dünya bankalannın 
kuvvet sırası sudur: 

1 .\mcri.kada .Katilınal City bankası 4,5 milyyar Türk lirası 
2 lngiltcrcdc l\lidland 

3 ,. Lloyds 

4 
:; 

tı 

7 

8 

,\mcrikada Guaranty Trust 
lngilterde Barclay 

.. \' c,cminister 

:'\at. Provincial 

.\mcriknda Cha<c 

.. 

.. 
" .. .. .. 

9 - \imanı ada Deutsohe Bank ı·c ~ 

Diskonta g. 

4,0 
J,8 
3,5 
3,3 
3,2 
3,1 
2,8 
2,5 

Banka birleşmesinin faydası nedir? 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. 
.. .. .. 

.. .. 
,. .. 

B.ıntı:alar fil.iz rekabetinden birleşiyorlar. Malumdur ki, 
faiz :nı:><lun bankanın can damarıdır. Banka onunla düşer, onun 
la kalkar. Halbuki faiz masrafa tabidir. Masraf çoksa faiz yük
.:;ek, masraf azsa faiz alçaktır. İşte son Alman (fusion) nunun 
faydası masrafı azaltıp banka faizini indirmektir. Birleşen iki 
bankamn ceman 300 şubesi varki, mükerrerdir, tevhit ediliyor; 
21,000 memuru varki, 3,000 nine yol veriliyor. 

Rationalisation denilen asrın fırtınası bankacılığı da kav
radı. Modern parola olan islahat! Bankaların gıdası olmuştur. 
Uyuşan ve kımıldamayan ölü bankalar, birleşen ve büyüyen can 
1ı bankaların kontrol pençesine düşüyor. Son Alman birlcşmesı, 
l\merika ve İngiliz bankalarının kontrol esaretinden sıyrılmak 
'cin yapılan bir jesttir. 

lnternational banka rekabeti karşısında, Türk bankası da, 
tteııdini korumak için bir şey düşünüyor mu? Bir politika takip 
edi1 or mu? N. 

* * * GÜNÜN İKTiSADI HABERLERİ 
Yeni giin1rük tarifesinin tesiratı etrafında 

Yeni gümrük tarifesinin tatbikatı·! SiGARA ŞiRKETiNiN FES!il 
, na devam e~ilm~ktedir. Yen~ tari~e- Türk sigaralarını Avru ada •" k 
nın tıcaret uzerındc yapacagı tesır· . . .. .. . . . ~ . u~e 

. }eri tahmin ve tespit etmek, şu bir ıçın tutun ınhısar ıdaresıle bır mud. 
• kaç günlük tecrübe ile kabil görül· det evci yapılan mukavele bu muka
memektedir. Yeni tarifenin tatbikine velede yazılı mühlet içinde işe bat
başlanmazdan evel elde stok mal bu- !anmamış olduğu için inhisar idare
lundurmak isteyen tacirler alelumiım since feshedilmiştir İdare bu f h 
ihtiyaçtan fazla ithalatta bulunmuş- .. . k b' ' _ es -
1 d Y. · 'f . b'k' k d uzerıne, mu a ıl tarafın koydugu 50 ar ı. enı tarı enın tat l ıne ta a . 
düm eden son güne kadar bu g~ri bin lira depozitoyu irat kaydetmiştir. 
~abii v"iyet devam etmiştir. İşlerin ALiVRE SATIŞLARIN FESHi 
tabil Uir sekle girmesi ve yeni tarife
nin ticaret hayatımızdaki tesiratmı 
ölcmek için laakal iki hafta beklemek 
la:rmgdmektedir. 

INGILIZ LIRASI 
1ngJiz lirası diln Borsada 1007 de 

a>;lmış ve bir anılık 1012 ye çıktık
tan sonra akşamı üzeri 1010,20 ka· 
pan!Ilrştrr. 

Gireson hukuk mahkemesi alivre sa
tışlar hakkında kararını vermiştir A
livre snretile taahhüdatta bulunan fın 
dık tüccarlarını 14 tc bir nisbetinde 
zarar ve ziyana mahküm etmiş mü
tebala taahhütlerini feshetmiştir. 
Mezklır kararın ticaret odası vek.ile· 
tine bildirilmesi tebliğ edilmiştir. 

* * * 
Kambio Borsası 101191929 
lsrıKtl.\ZLAR 

f~tikru <l ı'1ilı 07 
ı,r,ı..nu p·u\·ahhl-J~ 1•11 
h.r;mlytll denıfr yıılu b 

. ENt;Tl.P.R 

it tııııkuı ı ı 
Aıııdolu dtmıt ye>hı 'll. 
f. Trıııvay Ş. 7•ı 
ı. l ',, s. Şlrted 

1. ~u Ştrked Jıi 

45 

ıs 

iO 
50 

TAHViLAT 

Anadolu } ı. T. 
il. T o. y Ş. ·r. 

Tt.ınel ,ırketl 

El<ktlrlt ıtrk.U 
Rıhtım Şlr.tccı. 

H. Paµ llmH ılrbd 
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.lS,'?O 
.li 10 

4,H0,00 
4 80,0:J 

16 ıs 

I'. 1(u.n A •;_ O<J 

l. D<Alrır•o ş 

l'l,00 
00 
80 

34,50 
Loıdrı 1011 oo,oo N•W'}'ork 0,48 ou.; 
Paıı. 11 2s.so Aıııu ıı ~.oo 

~. ıu-rırmcn ). s 75 Ccne'fre 
Bu kreş 

t 4:",/,; Rom• 09 ıs.•,.) 

A Çlm<oto ~ 27 ,, !4 7:'i,no Amıtırdarn oı ıq,so 
1. ,.rettfon '- 'l.7 75 8rükı·:I a «.7;i Sotya tıo Jı,:;o 

~- M. f'cıı ş • ıs Prıc lft 1 l ;111 8trlla 2 Ot,_:; 
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l'>lanbul Hayvan Borsası1Ol1Ol929 
Diri atıflar Et ~atışları 

('ı' s' Ad t Kilo fı)t ~ 11 1 e .-~arl azami 

Clnıl Kilo flatı 
A.!ıarl Auml 

&:. K. 
Kn :rcı ... 
Dağlıç 

Karanıan 

Kuzu 
Keçi 
J\:na)'i!'lı.' 
~ıgır 

Dan;ı 

l\Jand.t 

.1.'ti 

tMJO 

118J 
o~ .,.. 

948 
043 
90 

0• 

2ı .. ~ 
00 00 
22 ~2 

.1t 3~ 

a!J 23 
18 25 

08 - 12 
()1) 00 
07 OK 

Kıvırclt 

Ualıç 

Kaarama 
Kuzu 
Keçi 
Kıray.ıb 

Sıgır 

Dana 
!ilandı 

- -
(;AYRI MÜBADİLLER 

J9 00 
00 
3q 00 
()1) 00 

00 00 
.il .'O 
20 30 
00 00 
23 4() 
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4() 00 
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"6 l'O 
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00 1 p 

41> "° 
27 .ıo 

oo 00 
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Do~ ı ;-.;,, Semti Mahalleıl Sokağı numerosu emlJkln cinsi 
69<J llclO~lu lli1>eyın •&• tarla b.şı 91 klgtr hane 
Jl2 Sarı lüıfi sünbffl 2 hıne 

850 • Asmalı ıme<ett limoni 1 S -117 dükUn hlsmi 2·3 
851 • • " ·~·117 
JI~ C:alııa fle•ekeı zade voyvoda 10 mıgaza ve fukln-

de odalar ve Hın 
dahilnde bir oda 

112& Adılar lluyUk ıdı yılı caddesi lb llıne 

238 • • m ıcar cadde!i 22 • 
124 Emin onu lloca Al~eıtln yeni cami caddesi 16 mığızı 

154 Kadıköy Rulmpqı karılı:ol hına 69 düklı:ln bissesll -2 
157 Üsküdar kısıldı bulgurlu 4-2 düktln mu odı 
48 Beyotlu Şah kulu yiiksolı: uldırım 625 depo 

90'2 " Hoca ali IU!eci hendek 51 ·47 hane 
ll•IAdı muharrer emltk bllmiızıyedı bir sene müddetle icarı •trilecekdr. 

Talip ol•nların ihale! kat'iye günü olın 14 ıeşrinlıvıl 9\N pazartesi günü 
'oat onbird< Rıyotlunda lmım sokağındı iO numerolu dıiroye mürıcuılan 
ilin olunur. 

MÜNAKASA 
tıoıa~lunda YUk•ek kaldırımda 621 numerolu hnnın daraçuındı yapıla

cak olan çınko ~atı bilmünakasa yaptırılacaktır. talip olınların ihalai kat'iy; 
günu olan 1 ı ıe;rinie\'el <l29 pızarte>i günü saat onbırde lleyot;lundı imam 
«ık•ğınd.ı 20 nunwrolu daireye miıracaılarL 

:\IILLIYET ~ TF.ŞRNIEVEL 1929 - Mahkemelerde: 
w 'tw • MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

~~--------------------------
On sekiz şahitli davada .. · ~~~ 

ihtiyar koca, bütün mahalle ı --
Emanette Kardeş katili 

Verem hastanesi 
Maarifte 

Galatasarayda 
Maarif vekili beyin 

dilnkii teftiıl 

halkını şahit göstermiş.. :t;s: 
T k. k' · 'd'l H · d h' d' 1 ·QıerJ• e l:ap lzmirde kadın yiJziin 

den feci bir cinayet 
amam on se ız ışı ı ı er. epsı e şa ıt ıye ge mı, 2 

Yeni hastane yanın
da yapılacak 

Mahkeme kapısının önünde yavaş sesle konuşuyorlar: ~ ıt a 
-Neme lazım hanım .. Gözümle görmedikten sonra lık 1 

45 yaş'?da bir adam kardeşini 
ekmek bıçagile öldürdü 

Maarif vekili Cemal Hüsnü B. Ja. 
tanbul'daki teftitlcrine devam etmiı
tir. Vekil B. öğleden eve! Maarif e-

nin günahına giremem. J ı a 
- Ben de öyle .. Tazecik şöyle bir parça hoppacana .. JJ le,~ 

Verem hastahanesi için aranılan 
muvakkat bina henüz bulunamamış
tır. Yeni yapılacak hastane binasının 
da Cerrah paşada yapılmasına karar 
verilmiştir. 

kuşkulandımıış, anlaşılaan !. . ı --
İzmirde Dolaplı Kuyuda, Leblebi- manetine gelerek mesai odasında met 

- Benden olmasın da... -~oka 
- İçerde ııe soracaklar. Acaba? ı~iıı r 

Bu suretle Cerrah paşa ve verem 
hastanelerinin bir idare, bir heyeti 
sıhhiye ve bir masrafla idareıi kabil 
olabilecektir . 

· k • d b' · k b im gul olarak bazı ziyaretleri kabul et-
cı soİlı:iaıı;ınk ad ır cınayet vu hu u duı mittir. Bundan sonra Vekil B refa· 
tur. ar eş arasında zu ur c en katınde M "f · · B h · ka 

- A. Kılı kırk yarıyorlar. Baksana Sıdıka hanıma.. r.ılJ 'iti q 
k · · d b' · d'... · · b . aarı cmını e çet ve • 

avga netıcesın e ırı; ıgennı ı- lcmı mahsus müdürü Cemil B. oldu-
alı al moru mor dıfarı çıktı!. . . .,1 

TAKSIM MEYDANININ 
TEVSii 

Taksim meydanı hakkında profe
sör :M. Jansen tarafınd-.n istenen tna· 
Hlınat hakkında Emanet heyeti fcnni
ycsince tetkikat yapılmakta olup tet
kikatın neticesinde cevap verilecek
tir. 

çakla öldürmüttür. ğ h ld 
Vak'anın sebebi; kadın meselesidir. u .a e Galatasaray liıesinc gitmiş-

Katil; İstanbullu Hatim og-ıu Muhit- l~rdır. Cemal Hüınü B. öğle ycmcği
nı mektepte yemiştir. Vekil B. lise

tin namında ve kırk beş yaşlarında- nin Türk ve Fransız bütlin hocalarile 
dır. konuşmuş talebelerin çalıJmaları ve 

Maktul, kendisinden beş altı yaf mektebin umumi ahvalı hakkında ma 
:t1J~~ olan kardcti Muammer efen- Ulmat almış ve mektebi gezmiştir. 

BU GONKO ZiYAFET 
Cinayetin ika edildiği odada kanlı .Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. şc· 

bir ekmek bıçağı ile kını içinde bir refıne bugün saat 16,30 da Darülfü
bıçak bulunmuştur. Cinayet ekmek nunda bir çay ziyafeti verilecektir. 

Sizi daha fazla merakta bırakmamak için söyleyim: İçıp,;: 
~afi bir muhakeme vardır. Dava, zina davasıdır. Maznun ~ • 
ınde 18 yaşında bir yeni gelin, davacı vaziyetinde de elli~ • 
b~~ ~oca bulunuyor.Bu adam karısının mahallede bir delik~~ • 
du~up kalktıklarını, hatta bu yaz beraberce deniz ham~ ı •d; 
gttikl~rini iddia ediyor. Müddeasını ispat için, ismini ,..., 
defterıne yaz11ıadığı kimse kalmamış. Şahitler, bir mahalleM' 
duklan halde biribirlerile orada tanıştılar: 

EMANET MAAŞLAR! 
Cemiyeti belediye bütçe encüme

ni bugün toplanarak Emanet memur
ları maaşı hakkındaki kararını vere
cek ve bu mesele yarınki cemiyeti be
lediye içtimaında halledilecektir. 

bıçağı le yapılmıştır. MAARiFE RAGBET 
Katil vak' ayı şöyle anlatıyor: Bu sene ilk mekteplere talebe tc-
- Akşam üzre, kardeşim Muam· hacümü çok olduğu cihetle yeniden 

mer efendinin evine gittim, biraz 30 şube daha a>ılmıştır. 
oturdum, konuştuk sonra karar ver- M "f k • 
dik bize gitmeğe... u ıye mektebinde 

Muammer, karısı ve üç çocuğu, bir müsabaka 
de ben ... Kalktık, Leblebici sokağın· 

KAZALARIN ONONE da bizim eve geldik. Mülkiye mektebinin 929 • 30 ders 
GEÇMEK iÇiN Ben ve kardeşim para koyduk, ra- senesi müsabaka imtihanları yapılmış 

- Aman hemşire, sizi de mi göstefl11{ş? 
- Ben olmuşum bir şey değil.. Efendi de dükkanı 

geldi. Bizim ne ilmimiz var a hannn? 
- Ne diyeceksiniz? ...ı 

..- H!ç .. Ne biliyorum ki zaten ... Oğlan, sinsi .. İzini dil"!'.! 
gormedık. Bu yaştan sonra yalan söyliyccek değilim ya. 1 
medim bilmem vesselam! .. 

Mübaşir birer birer şahitlere sesleniyordu: 
- Şekure hanım, Salim efen .. dilli! ... 
- Salimamm, Htisamettin becocy! .• 
Kadının dı-diği gibi şahitler dışarıya alı al moru mor bir 

çıkıyorlardı. 

O sırad_:ı. bir fısıltı ku~a~t~ kulağa dolaştı: , 
- Şekure hanım hepısını anlatmış.. O deniz hMtaınnıd' 

dalara kapanmaları filan .. 
-. .Ayol ~aksana zabıt varakası da V&mllf •• 
Ihtıyar hır kadın ellerini havaya açarak dua etti: 

Oto..mobil kazalarının önüne geçil· kı aldırdık, meze hazırladık, içmeğe rıt. Kazananların derece sırasile isim 
mek üzre büyük caddelerin muhtelif başladık, kafalar dumanlanınca Muam !eri şunlardır: Orhan, Ah. Alaettin, 
yerlerine geçit mahalleri yapılması mer ile karısı atışmağa başladılar Must. Nurettin, Ah. Sami, İbrahim, 
takarrür etmi§tir. Bu geçit yerleri mu Muammerin karısı 25 yaşlarında dır Must. Nail, Hamza. Necmi, Halil, Ö
ayyen olduğu için buralardan otomo- güzel bir kadındır, kocasına çatıyor mer Cevat, Meh. Muvaffak, Ali İh
biller gayet ağır ıı:eçmeğe mecbur ola ve diyordu ki: san, İsmail Hayrı, Ziyaettin, Hikmet, 
"'.'klar ~e hızlı ıı:~çcnler, şiddetle ~e~- _ utanmaz herif; ayıp değil mi Hamdi, Refik, H üscyin Cahit, Esat, 
z~ye .•~ıleceklerdır. Gccı~ ycrlerının sana; evlendiğimiz zaman benim kı~ Halil Hilmii, Meh. Bchacttin, Hasan, 
şımdılik Beyoğlu caddesındc yapılma çıkmadığımdan ötede, beride bahsedi CeLilettin. Ali, Sabri, Ekrem, Ah. 
sına karar verilmittir. Ameliyata pek yor mUfsun? Necdet, Sadık, Ah. Şakir, Mehmet, Allah böylesine rezaletliği dü"1WUIDın başlfta 
yakında batlanacaktır. Bu sözlere kartı koca11 Muammer Ali Hal'.dar, Nihat: Mehmet, Süley- sin! 

DARO' 'CEZA DOLDU de fena sözlere mukabele etti. Kavga man Hık~et, Halıl, Ha~n Fehm!, Muhakemenin neticesini öfrenem dik Galiba . ~ 
..,.. kızıştı. Bu dedikoduları yapan be~ Ah. Nıyazı, Ahmet, Emır Mch. Arıf lere tebli t 'f k ı~~ .e · . geln_U".eıı ~ 

Son günlerde darülacezeye yeniden diye ikisi birden üzerime hücum etti Beyler. ih . ga 
1 

asma. au.u9.: Mamafi bu on aekiıı: §ahitli da··.ır 
müracaat edenlerin miktarı çoğal- Jer. . LiSELERDE Lis°AN DERSLER( • t!y~r kocanın lehıne netıceleneceği şl.mdl<Mn tahmin ti' 
ınıştır. Ben mütkül vaziyette kaldım, e~- Programlardan kaldırılan arabi ve bılirdı. 

Müessesenin koğuşları aceze ile baş me geçen ve ne olduğunu bilemedı- farisi yerine ikinci ecnebi bir lisan • • • 
tan başa dolmu§tUr. Darülaceze büt· ğim bir cisim ile Muammeri vurdum. dersi ilave edilecek, bundan maada cu·· Nu·· N ADLİYE H t 
çesinin kudret ve tahammülünü te· Sonra pençereden atlıyarak kaçtım. ecnebi lisan tedrisatı usulü tamamen ABERLER 
cavüz eden acezenin bu miktari kar- değiştirilecektir . M d . ıJI 
§llU~da ~darc yeni tedbirler almak mec 1-0//Jıty· ~isı;lerin son sınıfları.~~~ riyaziye aryosera a vası dün Birinci ·ricarctte görill"'. 
burıyetınde kalmı•tır. . der ·!er ı kt d B t fi Y td ~ • • ı aza ma a ır. u un sını ar ı ız sarayı müsteciri M Maryo lan tahk' d dU b'-'•..ı C"'. 

Şehremaneti, Cemiyeti belediye- ' da h ft d 10 ı· d · il · · • ır avaaına n ,., .. ~ . .a a a saat ısan ersı ver e- sera ıle Şehremaneti arasındaki mü- da itir d l d _. /. 
den, vaziyetin islahı için yeniden tah-~ ,, ı···t cektır t k b'l .. . azen evam o un u . .,. _ ., . : a. ı •.aram zıyan davasına dün bi- ma Burhan Cahit B. gryaben ~ 
sisat almak tas:ı~ndadır. B b k. uo: rıncı Tıca t hlre · d -~- - a a oe lZ "lllJyette re ma mesın e devam ağır hapae mahkilm edUmiıti. I 
MENBALAR ETRAFINA DUY AR olundu. Cahit B. bu gıyap kararına ıtirll / 

ORO LECEK D • d d 1 . Geçen celsede Şehremaneti vekil- ti ve bu itiraz mahkemece 1ı:abt_ll ~ 
Emanet halkın emniyetle su içe- Rifat ağa baltayı enız en o ma lerı ~a~yose.ra:nı.~ İtalra'da hali ifil- )erek muhakemeye devam *1'J 

bilmesi i in açıkta bulunan menbala- ( d ? Bu gibt yerler :':e d:3t~~lerıfı ~oy~~":1şi~d~ !'ahke Burhan Cahlt B. iıtiçvalındaıt' 
n kapatmağa karar vermiştir. Emanet naSI VUr U . n u ce se e ya a u ha- dava için ıu izahatta bulundll· i 
heyeti fenniyesi şehre getirilen ve kime ait? tin Maryo~cra'nı~ bura~aki .".aziyeti - Meılelctatlar aruında bfı'' 
hariçten kolaylıkla kirletilecek olan Şilede Ovacık köyi'.inde vuku bu· Yağkapanında denizden dolma bir hukukıyc;sıne tesır etmıyecegıne ka- tefehhüm vardır. Bunu izale ~/ 
menbaları duvar içine alacak ve an- lan cinayeti dün ya;ı;mıştık. Dün bir yer vardır. Bu yeri Defterdarlık satı· rar verdi. Mahkeme geçen celsede rafeyn vekilleri anlaıryorlardı. 'I 1 

muharririmiz Haseki hastanesine gi- Maryosera tarafından dermeyan olu- !im Rı'f t B S · ·,.;ndfl# cak sucuların yana5masına müsaade lığa c;ıkarmıştır. .. · hl' a · amıuna gtttiıı~· 
edilecektir, . derek hahas tarafından balta ile vu- Şehremaneti ise buranın •ehir hu· ndan zarka_rk~ ~ıranbın kae ı .vakuf tarafın tice alınamadı. Talikını isteril11· . J 

1 
rulan Üınınügül H. ı ziyaretetmiş ve • an tet ı ı ıçın aş bır güne kaldı. Mahkeme bu talebi kabul ""' · - dudü dahilinde bulunması itibarile E- I' 

EMANET iÇTiMAi iŞLERLE vak'a hakkında kendisinden şu malG · ld d · BURHAN CAHIT B. tarafeynin anla•maları ı'çln talılı manete aıt o uğunu i dıa etmekte- ' 
DE MEŞGUL OLACAK matı almıştır: dir. Bu mesele için iki daire arasında ALEYHiNDEKi DAVA di. 

Belediyecilik noktai nazarından şeb - Osman ile ayni koydeyiz. Ken· muhaberat cereyan etmektedir. Ba- Karagöz ~azetesi baş muharriri ALI RIZA B. I 
remanetinin halkın içtimai işlerilo de dilerinin hanesi komşu olmak dolayı- kalım hangi tarafa ait olacak? Orhan Seyfı B. tarafından Kartal Samsun icra reisi Ali Rıza B· 
meşgul olması tabiidir. siyle görüşüyorduk. Osman benden 100 KURUŞLUKLAR sahibi Burhan Cahit B. iile hine a ı- zunen bura a elmi tir. 
Avrupanın bir çok belediyelerinde eve! Amatli köyünden Hatice ismin· Evvelce tahsis edilmiş olan 100 ku · - - -~~ 

içtimai işlerle meşgul olan bir teşki- de bir kız ile nışanlı idi. Bilahara kı- ruşa kadar eytam, eramil ve müte- Nı·hat B. ı·ntı·har ed .. e. cek..-lı' 
lat vardır. Emanet bu teşkilatı naıa- zın ailesi tarafındrn nişan iade edil- kaidinin on senelikleri verilmişti. Bun il• 
rı dikkate alarak böyle bir teşkilat di. Sonra benimle görüşmeğe başla· dan başka yeni tahsis edilmiş olanlar 
yapacaktir. dı. Babam evvelce evlenmemize rıza da kısmen veriliyordu. 

,____,. göstermiş iken bilmediğim bir mese- Bu tediyat şimdilık tatil edilmiş-
EMANET FUKARANIN leden dolayı sonra buna mani olma- tir . 

MIKTARINI TESPiT EDiYOR ğa başladı. Ben de bunun üzerine Os· iSKAN iŞLER( 
Şehremaneti bu sene her mahalle- manın evine kaçtım. Kaçtığımı hab•r İskanda yeniden teşkil olunacak 

deki fakir miktawıı tefrik ve tespit alan babam Rifat ağa beni dava etti. ~oasalar için mülhakatta işi biten is· 
etmek tasavvurundadır. Ben, Osman ve amuca zadeleri ile kJn memurlarının Vilayete gönderil-

Mahallclerde geçinmesi günlük ka· birlikte Şileye mahkemeye giderken mesi tamimen tebliğ olunmuştur. 
zancına inhisar edenlere kışın yapıla- babamın kapısı önünden ıı:eçmek mec ORMAN y ANGIN LARINA 
cak muavenet kömür teniile beraber buriyetinde kaldık. Tahminen bir çe· KARŞI 
ekmek v~ kdtık verilmesinden ibaret yrek sonra babam arkam<ıdan yeti- Her sene zuhur eden orman yan· 
olacaktır. Emanet şimdiden muave- serek yalnız benim başıma ve koluma gınlarına mani olmak için Beykoz ka· 
net hazırhgını yapacak ve ihtiyaç zu- balta ile vurmağa başladı. Bizimle ge ymakamı Reşat B. tarafından inziba
hurunda tereddüde meydan kalmak- !enler babamın elini tuttular. Eğer ti bazı tedabir alınmıştır. Bu cümle
srzın icap eden tedbirleri alacaktır. tutmamış olsa idiler beni öldürecek· den olmak üzre muhafaza jandarma-

H i llif İah meri n gıdasız triu.mB.~ndan başka bir_ şey bilmiyo- ları tezyit ve ahalınin sigaralarla bal-
• talığa girmesi menedilmiştir. 

ç ocu ki ara ya rd 1 mı Kel l di 11 l astı ... 1111!_!"!._80~-L!!!l_RA!!'!"'S-IN-l!!!Ç!""A-R-PM_l_Ş"'!!LA!!!R"""""'! 
Hilaliahmer reisi Ali Pş. Hilali ah 

merin faaliyeti hakkında ~u mallıma
tr vermiştir: 

Sefalet yiizünden 
bir intihar 

Samatyada oturan Recep dün Ga
latadan geçerken Hiristo isminde bi· 
risi tarafından manitacılık suretile 
seksen lirası çahnmışttr. 

HEM DÖVMUŞLER HEM BIÇAK
LAMIŞLAR 

Gazetemize gönderilen ikinci mektuP 

Matmezel Viyolet'in, Nihat Beyi 
sevmediğini söylemesi üzerine .. 

Ali pa.şanın oğlu !'lih~~ beyin mat- sinden on iki yaş büyük bul~1 
mazel V:ıyoletle geçırdıgı aşk macera münasibetilc o vakit reddetmıt ~ 
sını tafsılatıle yazmıştık. valli Nihat artık Nihada yat'~ 

Matmazel Viyoletin Nihat beyi Dünya. Haram olmıı9tur. B•". 'f 
kendisinden yaşlı olması hasebile bu hü hayata çıkarken üzerime b~ 'f 
zavallı gence varmayacağını ve onu şey almamıgtım neyim var.- e" 'I 
hiç bir zama~ scvmediğ~ni g~zetc;Ie~_e rakmıştım. lşte Nihadında tckfl'' 11'!: 
b~ya.n ~-tme~.ı !;lıhat bcl'.ı derın bır ~- rnunda ölüm kokuları tütm•Y~ 
mıtsızlıgc duşurmuş, Nıhatta gene ın lanııştır. Viyolcte sorunuz :;il 
tihar arzul~rını ;ılevlen.~i_rmiş. NiJı:ıt hakka kartı acaba bu haralı: 
B. gazete".'ız~ gonderdigı uz~~. bır vicdan azabı çekmiyecck mi?_ ,/, 
mektu~ta ın~ara karar verdı.gınd:n İki gün evci kendiıine bJf ~ 
bahsedıyor. Nıhat beye tavsıyemız, tup gönderdim ona mutlaka rl 
b.öyle delice kara_rlar dan vaz geçmek bekleyordum o cevaptan ~ tıi 
tır. Zavallı genem son mektubundan reketim belli olacaktı. Ben ar<" 
bazı ~arçaları aync~ der~c~iy~ruz: bir suretle yaşamak istemefll· j 

Bı_r haftadanb~rı M~yc~ı Dr. İki gün cvel Pazartesi Jı~ f 
- Bilirsiniz ki merkezi umumimi· 

zin emri ile bu sene kuraklık sahası
na yetiştirdiğimiz iki milyon iki yüz 
bin kilo buğdaydan ekilenlerin mah
sulü alınmı§ ve memleketimize gel
miştir. Bundan başka Of ve Sürmene 
için derccdilen iane ve bu hafta gön· 
derilmek üzre alınan (37 ,500) kilo 
mısırı da umumi yardimlara ili.ve e

Çinilide Kapıağasın~a Nu~ kuyu: 
su caddesinde oturan şımcndifer Alı 
efendi kendisini kuıağı ile tavana as
mak suretile intihar etmiştir. Uzun 
zamandanberi işsiz olduğu cihetle, 
posta tevzi memurluğu y~pmalct~ bu 
lunan oğlunun yardımı ıle geçmen 
bu zavallı adam, son günlerde yeise 
kapılmış, sinirlenn:ıiş ve nihaye~ üz:
rine gelen asabi bır buhran netıcesın 
de canına krym;Jtır. 

Remzı bey vasıtasıle takıp edıyorum. tekrar Viyoletimi görecei~ "'~ 
2 Teşrinievel 1929 Çar"-"mba gü- viniyordum. Halbuki timdi i~ '::I 

Mevliihane kapıda tekke sokağın· .- ırıif'!'~ 
da oturan Süleyman ile Halit, Taş· nünki nushasında Viyoletin iki liç sa- den ba9ka hiç bir şey dilfUn ~ol' 

debilirsiniz. 
MUHTAÇ TALEBE 

Ü.; sene evci iptidai mekteplerde 
ki ( 40-0) muhtaç talebeye haftada üç 
gün 'ıda tevziine başladığımız halde 
bu adet (6) binden fazlaya çıkarıldı. 
Evelki sene üç bine indirmiş iken bu 
sene bu mevcuda (300) çocuk daha 
ilive ediyoruz ki biıim için epiycc bir 
medarı tesellidir. 

Bir de verem afetine kartı tedbir 
almağı halka anlatmak için bir verem 
mücadele cemiyetimiz vardır. Ben o 
cemiyetinde hadimiyim. İstibtaf etti
ğimiz şu hayırlı maksada vusul için 
muhterem arlcadaşlarimin meşkGr 
himmetlerilc Eyipte bir dispanser aç· 
tığımız gibi bir gazete de çıkararak 
halkı tenvire çalışıyoruz. Bu bapta 
kalem erbabının da iştiraki büyük bir 
hizmet olacaktrr. 

Pazar günü rozet tevzi ettirdik. 
Kutulardan bazıları henüz gelmedi. 
Getirmelerini çocuklara tcnbih ettik» ---

DÜNKÜ KAZALARDAN 

k .. b K 1 b tırlık ifadesini okuduğum vakit ben· Zavallı aşkım, ne katlar ta ,..J 
me tepte oturan yuz aşı ema e- deki yaşamak fikirleri tekrar suya Dünyada hiç bir suretle tıab~tır• ıl. 
yfn emirberi Hasanı dövmüş, bıçak- d t 
la yüzünden cerhetmişdir. düşmüştü. Bunu biliniz ~ artık ölüm mamıştıın. Bir iki güne k• ı 

. "...,.,, )erden ölüm beyeneceğim. Hiç bir den talili kimse olmadığaıı I 
KJı. TIP ANBARCIYI y ARALADI ku~~t yoktur ~i beni bu yoldan ve ken ~ da ıuya ~üttü. . ııJlıl 

.. . . . bu olumdcn gen tutsun. Natan efen- Cmnet gctırmek hiç elde 
Haskoyde oturan şırketı Haynye dinin kerimesi Viyolet benim kendi- ğil. .~ 

fabrikasında anbarcı Rizeli Zihni ile Jlll"'..ı 

fabr.ika baı ki~ibi Hulki bey kavga Yeni kanun layihaları 1 Surlyada TUrk • ıııi~ 
ctm'!ler, Hulkı bey anbarcıyı fena .. .. . . . . Hariciye Vclıiletinden: S ı';O 
halde dövmüştür. Butçe encumenı bu devrenın ıptı- . . . ııı ~ _..,.,. 

JiLETLE KOL DAMARLARINI 
KESTi 

dasında çok mühim bazı liyıhaları emllkı olu~ta k~dıler~ • delıi.7 
intaç edecektir. bul.u~n Tür~.le~ın S~r~ye '-~ 

Bu meyanda genç dcrncklerı tef- h lri"'l lı: t' · b'r aıt • · 

1 - Unkapanında Ayakapı cadde
sinden inmekte olan 3916 numaralı 
Muıtafanın yük araba11 ile Fenerden 
gelen ıoför Yuıufun 1297 numaralı 
otomobili müııadcme etmi,ıerdir. A
rabanın oku otomobilin ön camı kı- Oaküdarlı Y orıi iomintle biri dün 
rılmış, takse' saat parçalanmış, araba- istiklal .catldeoi':'tle R- oteline ıi
nın da beygirlerinden birinin ayağı derek bir oda ~ıralamıt ve odaya çılı
kırılmıftır. . tıkta':' •?n':8 Jıletle k~annı ~e~ek 

2 _ Şerif oğlu Yaşar iımınde bir ıuretile ıntıhara teıebbüı elmit 11ede 
çocuğa Sultan Ahmctte :Şchremane. ye~til~ kurtanl~tı~. T~t 
tinin tebhirane otomobıli çarpmış, netıceomde zaruret yuzundea mtıhar 
Yap.r başından yaralanmıştır. Şoför etmek istediği anlatılmıtltr. 

. lerının mcvkımı, nevını. ""' ~I 
· · .. h · - . ve a " ıyme ını ı :.ıı 

tıt bahrıye mute asım zamaımı, ın . . V u 1 • b' . · Dair<'. :A,.. 1 
.. • • • •• • rıeıye e&a etı ırıncı . dlfP' ..r 

hisar idarelcrının tahaıyetı hukmı- Müdürlüğline tahriren bıl f'/! ';ı 
yeyi haiz olmaları, eytam ve eramil ve ellerindeki evrakı tesar~ıı 1.;ttı~ • 
maaşlarının 100 kuruşa kadar olanla retlerini de göndermeleri rıca / : 
rırun tasfiyesine devam edilmeıi, eğ' - •• •• •• •• •• .......,.......~, S ; 
lence ve hususi isti~lilk vergiı~ k~: ANKARA PAL~ : 

Salim yakalanmıştır. 
-··~- USTURA iLE BafuulNDAN 

YARALADI 

nununun tadılı, tahlısıye u"'.'umı mu (A'iKARA) fl".J 1 

dürlüğü memurlarının tckaut maaş· 
8 

d 1 d 1 ıefon. ..dıl; 
!arı arazinin kısa bir müddet zarfın- Qtfln ° a ar a e d r ti,.... , 
da ~hririnin icrasi.le yeni kıymet- suyu, kalörlferl var ı ; 111,. ti ı 
!er üzerinden vcrgı alınmasının tc· banyolu apartııı• 10 ~· 1,.1 
mini için tecrübeler icrası gibi layı- Odaların flatı~ 6 - 8 - 0,~et1 · 
balar •ardır. liradır. Amerikan bati .., ... ' . 

ÇENGELKOYONDE CERH 
Çengelköyünde sabıkalı Arap Ka

dri ile arkadaşı Recep, yolda tesadüf 
ettikleri motörcü Hakkı ile sarhoşluk 
la kavga etmişler, Hakkıyı bıçakla 

MATBUAT CEMiYETi sol memesi üzerinden ehemmiyetli 

Galatada Kemer altında aennaye 
Kara Biber Eleni ile dostu deniz ha. 
mallarından Kürt AJj araaınıla 350 
liralık bir kefalet meoeleıi yüzünden 
kavga çıkmıı ve Kürt Ali ustura ile 
Eleniyi boğazından aiır ıurette yara
lamıştıı·. Eleni Sen Jorj ha•tahaneoi· 
""' yatcrılrrutbr. 

SEYRISEFAIN KIŞ TARiFESi 

Seyrisefain idaresi, sevahili müte
cavire vapurlarında, bu ay içinde kış 
tarifesini tatbike başlıyacaktır . 

erkek ve kadınlara ·ır•'' ~ 1 
perukar salonu, çaına~ yıı''• 1 j 
garaj, tenis, kUtllphane. 1,.ı rf;.' 
vagonlar şırketlnl_!!!~'!:?' 

Matbuat cemiyeti senelik kongrası surette yaralamışlardır. Mecruh tıp 
Kanunusaninin dokuzuncu Perşembe. fakültesine yatırılmış, carihlcr yaka· 
.... ;irıü toplanacaktır. l ıanmıştır. . ........ --------
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Ka~ah zari nsulile münakasa 
~~hra su i~leri nıüôürlü~ünôen: 
1 '."'-Bedeli keşfi (25552) lira (23) kuruş olan Ankara o
<t ıska kanalına ait inşaati sınai ye ve tarlalara tevzi ter

ı ~ <lnıeliyatı 24-9-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
~ Palı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
;ı; M~teahhit evel emirde (1916) lira (40) kuruş temi
":k 1 Çesınin veya hükfunet bankalarile sermayesi milli olan 
3 a ardan birinin kefalet mektubunu iraeye mecburdur. 
ıc~ Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair idareyi temin 
ı Vesaiki ibraza mecburdur. 
~;.;- thale 14 Teşrinievvel 929 Pazarteııi günü saat 16 da 
'~iıı~ada makamı vilayet mektupçuluk odasında icra edile
Cti ~ .. P~~je ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenler Nafia Su 
~durlüğüne müracaatları ilin olunur. 

1 ... Leyli ve Nehart - Kız ve Erkek ~·~·H·~·~~ 
t Şişli Terakki Lisesi 

MiLLiYET SAi .J 8 T RINIEVEL 1929 

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 lira maaşlı iki 
hasta bakıcılık münhal olduğundan şeraiti 
lazımeyi haiz olanların istidalarına merbut 
evrak ve vesaiklerile Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaleti celilesine miiracaat etmeleri. 

Merkez Acentrn; Gal&ta köpril 
bışın1a, Beyoğlu ~362 Şube 
ıcente11: Mahmudiye Hanı altıtdı 

Is tan bul 27 40 

Tra~zon ikinci ,ustası 
[ 1Z.\llR ] vapuru 1 O Teş

rinievvel perşembe akşamı 

Galata nhaınından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
S4ınsun Ünye Fatsa Ordu 

Gireson Trabzon Rizeye gi
decek ve Of Trabzon Polathane 
Glreson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLARI 

5 

Bartın sur'at Po>t:l ;ı 
Birinci ı ·c ikinci sınıf k -

maralarile güverte yulculan için 
mahfuz mahalleri havi 12 mil 
siir'ata malik 

HiLAL 
;~~un~~1.:ı Çarşaı11])a 
günü akşamı Sirkeci nhammdan 

hareketle Eregli, Zonguldak, Ba
ran, Amasra, Kuru.:aşile, Cide 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 

acentesine müracaat Telefon: 
lstanbul 3105 . ................. . 

ı •dil.\na, illı: - ona ve lise ikinci devre birinci sınınanna talebe lı:a!d 
1 

lll<ktedJr. 
Müstamel kamyon ve binek otomobili sab,ı 

Tütiin inhisarı umum müdiirliiğiinden: 
•-----• YELKENCi Ayvalık sür'at postası 

ı Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylul 
: Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 5/ 10/929 tarihinde pazarlıkla sablacağt illn edilen müstamel dört adet kamyon ile bir adet fi at markalı binek 

otomobiline talip zuhur etmemesine mebni tekrar 14/ 101929 pazanesl gilnü saat IO,SO da pazarlığı icra kılına
cağından taliplerin yevmi mezk<ttda Galatada mubıyut komisyonunda bulunmalon. 

(MERSiN) vapuru 8 teşrin- im dıllı IDb " slr'I poıluı 
evvel salı 17 de Sirkeci nh- VATAN 

ıL. Tel. B. 0.2511 ........................... 
Leyli ve nehari 

l<ıı 

.,~:kFeyziati liseleri ve 
tali sınıf!an 

1• 1 
Rütün sınıflan teşkil edllmlı tam devreli lisedir. 

it• 
,, ~nt her gün s .. t 1 O dan 17 ye kadar devam edilmektedir. 1 tcş
·nıev ld 
başı e e sınıf yoklamalarına ve 5 tcşrinlevcl cumanesl günü derslere 

•nacaktır. 

'~-~~~T_e_ıe_ıo_n_:_h_t_ı_9_95_._s_4_96~·~-==-=-=~~~-

ANTRASiT 
SOBALARINDA SON TEKEMMÜLAT 
• llcı ı •.ı.~1~ tının meşhur (NESTOR 
ıo, 8. N ) fabrtkaıı mamuUUı O 
~1,rı181•ın antrasit ve kok ao- O 

llu t•lmlştır. (,) 
't ~an &obaıar gayet llı.tlsadl l&I 
lo ilt Yen gaz çıkarmazlar ve .J 
~cıııı 1!00 metro mlk"abındakl 111 

ıtırı ar. 111 

ı(i~1it'~~ tihi yerli kok ! 
'karıa ru de aynı hararetle :11&1 

r, 
Saıı:ıa :z: 

Neıııesi tıılığı ve mükemmelen (,) 
1ll'ı v• A 1•nıtnattı ve yerine 

ı.. - ntr 

~ o 
~ 

:o 
..ı 

LLI 
z -:1 
:o 
ti)-

Ticareü ba~riJe ınette~i alisi i~in iki a~et 
lota ınünatsası 

Futalann pazarlığı 10/ 10/ 929 Perşemb günü saat on beşte 
yapılacaktır. Taliplerin evsaf ve eb'adı hakkında malfunat edin
mek ve şartnamesini görem üzre her gün ve münakasaya iştirak 
için de yevmi ve saati mezkfirda mektepte müteşekkil komisyon 
riyasetine müracatları. 

Bedeli keşfi 

L. K. 
2737 48 

647 
52 
90 

1812 so 
1969 77 
672 25 
514 26 
415 00 

1000 00 
1500 00 
500 00 

2000 00 

Melı:tebln ismi 

lligadoı 

ÜskOdır beşinci 
lstanbul yirmi yedinci 

• • sekizinci 
" on ılt1ncı 

Üslı:üdar dördilncU 
Büytikdere 
Klreçbur .u 

Rumelikavtğt 

Istanbul on birinci 
Beyoğlu yirminci 

Sllivrikapu 

VilaJet ~aiıni encnınenin~en: 
Bnl4da isimleri 'e keşiOeri yazılı mekteplerin tamirtb ayn ayn ihale 

edilmek üzre 2J teşrinievvel 929 çarşamba günü saat on bire kadar müna
kasaya konulmuştur. Taliplerin encümen! vilAyrıc fl\Ornca:.tiw. ••er tıırııı •sıt ve kok tedarl ki mUes~esemlzce teahhllt olunur. 

~nlıuıua 11 Ytd1:k aksamda bulunur. E l"k Em b ~ 1 t b 1 b • d 
~ ~~e ~,~:~~~\~ t~~'; 1 ~:~:ad~ş~d~rcıa~e~~~~~i 1 ~~r;a~:y Et~~::~-li ın a ve Jlanı uanıası s an u ~Uuesınuen 
I~~ i~ir' f ~ii~ ~; u;~I~~· nınuoıl ··;~;min~en ..., -. KiraJ.~~ n ~~lak 
1
v,b;-Filyos hattı Filyos cihetinde 42-70,4 arası ray ferşiya 
\\un a.stıama ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~ te~!'asa 26/10/ Cumartesi günil saat 15 te Ankarada Dev-

Gnlatıda salon karşısında me1.baha binası alMda 
1 numaralı dükkAn 

"-tiiııaıryoUan İdaresinde yapılacaktır. 41 Beşlktaşta Hasanpaşa caddesinde 
~t ttırıi kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 87-14. Çırpıcıda 9 dönüm tarla 

bostan 

Senevi ican 
Lira 

350 

180 

~~~ale ~tlannı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 87-151 • 5,1-2 • • 
l'~l' ttııne venneleri lıizmıdır. 87-15 • 20 • • ıso 

~dit, ~le~ münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Anka 87-8 • 3,l-51 • • 3'! 

81 
50 

1 a.lıye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 144-6 \'elie!endi 79 • bostan 4W 

1 
88 Çırpıcıda 50 • tarla 475 

~ ebe k t k b ı •• 28 Bebek nlsbetiye kasrı 700 

D'"" . ay ve a u u :ltdaK~::::e~ 1~~ı:~s~~~~:::~d:ar!~raya verileceğinde taliplerin lh:e 

l enız Gedikli mektebinden: mUsadlf 21-10-929 pazanesi günü şubemize mlıracaadarL 
b~~~. 1Teşrinisaniden itibaren mektebimize talebe kayt ve 
1 -.... 1 ecektir. 

~lir. l\fufassal şeraiti kabuliye talimatı mektepten meccanen 

~radan talip olanlar'ın Askerlik şubelerine müracat-

!1ı~ı DenıirJolları re Liınınlan Dınımı i~amiu~en: 
\<ıı '-lti::ı"'•ve( de bilmüsabaka ha- Kütahya, Ereğli, Mersin hareket mü
~ı.,,~n •~ğ alınacaktır. Talipler ı 7 fettişliklerine müracaat edeceklerdir. 
~~'hcalt: ~~~ 27 yilatdaından r.ı'"k d- Mllsabaka hesap, coğrafiya, tarih ve 
~ '' us c z ru, n.:t e . 1 . 
~I Polisten musaddak mahalle kitabetten yapılacaktır. mtihanda 

'lı'•i . "'••batası ve mektep taıtik muvaffak olarak hizmete alınanlar. 
' ~~~~ lıa~ilen Haydarpaşa, Kon- Askerliğini yapmadıkca tescil edilmi
"'ıt, il;~• .1şletme müfettişliklerile yeceklcrdir. Taliplerin sıhhi muaye-
l'~ Eskişehir, Kayseri. neleri imtehandan aonra yapılacaktır. 

ahlısiye umumi müdürlüğünden: 
· l•yr~lrıdeniz sahilinde Tahlisiye mevkileri için şehd 4-0 lira ücretle 
~ ·r 1 •Lnacakıır. 
tıııı1 allpletin; hizmeti askerlyelerinl ifa etm!4 ve ılnnl otuzu ıecavUz 
~ ;~tııaınak ve denizciliğe vukufu bulunmak •artb•, 

<it 1',1ı 1 ı"-1P olınlann bir istidaname ile Galata nhtımındı Marltlm ha
~...._ 1 ~ıye uınum müdUrlUtune müracaat etmeleri llzımdır. 

ı'hı~c rıı~ı<ilnaıne ile mUrroııat edenlerin muayeneleri 10 Teşrinievvel 929 

11 'lıu Ilı Sndtf Perşembe günü aut IO da icra edileceğinden taliplerin 
•~n •zkard ı ~ ı rıı~ e ve vakti muayyenlnde nUfus klğıtlannı ve asker ik vesl-

h.~ır ~•shtben Maritlm hanındaki Tahlisiye umumi mudurlü~ idare-

j~n~~iın;~ıi ~öiorıoıun~en : 
t i\~~ane~.e~e lüzumu olan 218 çeki odunun şeraiti mukar-
eltıbe ın~ ~~ıimüzdeki 1 O Teşrinievel 929 tarihine müsadif 

1 

hVıtıigunu saat 3 buçukta pazarlık suretile ihale edileceğin 
i'oıııın lt\~~kfirda talip olanların müzayede ve münakasa ko 
·~~,f ~ lt\uracaat eylemeleri ilan olunur. 
·V~af mum Müdürlüğünden: 
~ta.~·a matbaası için lüzumu olan kağıt kapalı zarf usulile mü 
4<ıı be va.,~dılerek Teşrinievelin otuzuncu Çarşamba günü 

lı~~ ij~r Şt~ ıhal~si icra edileceğinden talip olanların şeraiti an 
'lliııe e .1er gun levazını irla•Paine ve ihale günüde idare en 

ıtıuracaa~lar: 

lhan,umu 

(MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLERı 
gelmiştir. 

Vücudu rUzglrın tesirine 
kar'' muhafaza eder. 
Hafif ve giyinmesi kolay 

Yalnız Galatada l\araköyde 
Voyvoda caddesi karşısında 

EKSELSIOR 
BUyllk elbise mağazasında eatılır. 

lnglllz biçimi gayet müntahap ve 
muhtcllf çeşitlerde 

kostümler ve pardesüler 
ve muşamba dairesinde hanımlara mahsus 

gayet müntahap ve son moda 

ipekli muşambalar 
dabi vardır. 

TEDIYATTA TESHILAT 

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makin ası 

Hususile FilANSIZ hükOmetinln dahi 

Hafif, metin ve sağlam 
H "h ti hh •• l ve takside er cı e taa ut o unur. dahi verillr 

Umumi acentesi ; 
Y. ŞNORKYAN Sadıkıye han 30-33 lstanbul Tel. lst. 2256 

Traf bı
çakları satın alırken, 
Gillette talep ediniz l 

ff« ytrdcü l<Cfttalor lıııkiıl 
Gillcttc bıçotlanaa mllikıir. Bu 
llcmıDmOI trı 1 btçüları 114 
ctd'a muayeneye ubi rutuldukla
rındıın muntuam ve mOstcrih 
olanlt .... olabilntctWcı-<e'mlıl 
cditmiııir. -

~ 
~ 

O illette 

tımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edre

mit, Burhaniye, A yvalığa ııtde
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Altınoluğa uğ
rayacakar. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

!\. z. A yekta vapurlan 
Muntazam Akçeşebir · Cide 

haftalık postası 

İnönü 2 
vapuru teşrinlevelin 9 uncu çarfamb& 
günü akşamı Sirkeci nhtmından ha
reketle ( Alı:ç.ışehir, Alaplı, Ereğli, 

Zonguldak, Barbn, Amasra, Kuruca
şUe ve Cide ) islı:elelerlne azimet 
ve avdet edecektir. 

Müracaat : Eminönü İzmir sokak 
NO. 1 1 Ahmet Yakta vapurları ida
resi. Tel. lst 1399. 

BÜYilK TAYYARE PiYANGOSO 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu keşldede cem"an " 3,900 " n.ımara kazanacakur 

Devlet DeınirJolları ve Limanları umumi i~aresio~en 
55 ton betonluk 

Yuvarlak demir kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 27 Teşrinievel 929 Pazar günü saat 16 da Ankara

da Devlet Demiryollarr İdaresinde yapıalcaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi Mü 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde_ Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa magazasm 
dan tedarik edebilirler. 

Devlet ~emir olları ve limanları umumi i~aresio~eo 
70 adet eşya, vagonunun H. paşadan Samsuna nakli kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur -
Münakasa 23. 10. 29 çarşanba günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demir yollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeclerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür 
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka 
rada, malzeme dairesinqen, İstanbulcla Haydarpaşa mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

BfJHLER, 
Dört valsli değirmen ' 

Model-MAE. ' 
Küç\ilı . orta ve 1 
itiyi• deti,...e.~ 
ıçİ• e• t'~anı 1 

Uıtil ... def,,... 
.. ırn.u.dı:r 

• 
Bilhler .sıraderte. 
Jot.ıaı...J-Gal•t• · 

./ Bü,U Ti-' Haa No n .29 

laraca~ey Harası ınü~ürlütün~en ; 
Karacabey 1 !arası koyunlanndan alınan (2250) okka ylın bilmüzayede 

aatılacağından talip olanlann 14 teşrinievel pızarteıl günü saat ondönte 
Bursada çıra pazın clvannda kapan hanında bulunmalın llln olunur. 

VUPURU 

~;~nıçarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 

dak lnebolu, Sanısun, Ordu 
lreson, Trabzon, Surmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 

TafslU.t için Sirkecide yelken
ci hanında klln acentasına mU
rac&aL Tel lstanbul 1515 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantalıtından: 

Kara deniz postası 
Gerze 8 v~u!!'eı salı 
akfamı saat 18 Sirkeci nhtı· 

mından haraketle (Zonguldak 
laebolu, Gerze, Samıun , Ordu, 
Olreıon , Gllrele, Valdıkeblr, 

Trabzon, Rize, Mapavrl ,Pazarcık 
lsltelelerlne azimet ve aynı lske· 

lelere utrayarak avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Yalı 

l\llfkD caddealndı I<:UçUk l\ır 

zade Hanındaki aeantaıına mil· 
rıcaatlan. Tel: lıt, 3l 18 
TUccarana teıbll&t ıııstırlllr. 

NAiM V APU~LARI 
MİR. MERSİN postası 
ADANA Vlpuru 10 

teşrlnlevel 

PERŞEMBE günü akşamı 

sirkeci rlhamından hareketle 

( Çanakkale, lzmlr, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, An

talya. Altiye ve Mersine uıt

rıyacaktır. Fazla tafslJAt için 

Galatada Site Fran!!eZ hanında 

12 numarada acenteli~ne mü

racaat. Tel. Beyoğlu l 04 1 

UOYÇE LEV ANT LINIYE 
Hamburg, Brem, Anvers, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara
ruıda azimet ve a•det munta 

m postası: Hamburg, Brem 
Stetin, Anvers ve Roterdam, 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 
11NOS vapuru 3 teşrlnevele dolru 
ANDROS • 8 • • 
NISEA • 1 l • • 
FATERLANDll • • 

Burgu, Vama. Kösıence, Kalu 
ve lbrall \çln limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
TINOS vapuru 3-7 teşrinlevelde 

tahmil de. 
GERNIS vapuru 16-19 ıcşrinle
veldc tahmllde 
SAMOS vapuru 514-27 .teşrinic
veldc tahmilde ----Hamburg, Brem, Anvers, Roterdam 
ve Oançlg için yakında llm..nımız-

dan hareket edecek npurlar : 
FATE.RLAND vapuru 1 1-14 tcş
rinieveldc tıhmUde 
N1SE.A vapuru l 2-15 ı~rinievelde 
tahmil de. 
GA.ı.lLEA vapuru 13- 16 teşrini 

evcide tahmilde 

1 
OSTSE vapuru 16-18 tcşrioieveldel 
tahmllde 
Doğru Londraya gidecek vıpurlar 
l'ATERLAND vapuru 10 - 12 
ıeşrinevelde tahmilde 

Fazla taf ilat için Galatada 
Ovakimyan Ilanmda kAin 

umumi acenteliğine miiraraat 
Telefon: Beyo~lu 641 -674 

:..ıııiiiıiiıiiııııİll ............ .. 
LiSE MEZUNLARINA 

Lise ve ya Selçuk mektebi mezun
larından olmak ve Darülfünuna mü. 
davim bulunmamak şartiyle üç Ha-
11m aranılmaktadır. Malumat almak 
çin (Galata-Tiinel yanında, Reşit pa
ia Hanında - İkinci katta Şefik Bey\ 
v;1.,.rhanr:<:\ine müracaat edilmesi. 



BİN SÖZ 
BlR RESİM 

• 

SALI 
8 T. E 'EL 1929 

• ·-i}.;.~ ·- • ·-- ... - • - ' a 
:ııuğ 

umlıı..ıyeı Halk fırkası kadınları çalıştırma .)urdunda çalışan bir çok Tarlı: hanımı vardır. Resmimi~ bu baoınılardan oır guruı u Müddet\ biten eski idare bey'etl yerine bedestanı itik cemi) etinde dan ~U b 

ö:s~t~e~rm:,:e:k~te:d:lr~· ............ ...;iiıi.._ .......... .-.ıiiiiııiiiiiiiiıiııııiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiıioiiiO .. iıılliiiiiiiiiiiiiii,..ıiiiiiiiiiiiiiııiiiı.-~~ııiii~~~----iiiii,..•ı ~=:::::::::ı::::::~~~:::::::::y:ern•i•h·e~y':•~l-lr•id.-a~r~e~-l~n~ll~h~a~b~ı~y~a~p~l-l~m~ı~~~rr·.•-.-..,.-.-.-.-.-....... iiiiiiiiiiii _ _.....iiii"l~cn 

• Belsoğotluğu, -Fr-en-ğive Adenıi iklidNarE•c-ı·p ~= ... Tfy .. ·s·
1
A':·.·ET.:M .• ~1·.0l,A:R~·R··.·. -••• ·1 ::~~.;.:;;;~~~:~,:~,;~·;,~::~~ Doktor A. kuti ~: 

• 

Anne! , 
Bu gün paran11 sarfetn1edin1, kun1baraya 

ıtacağım. 

Ben de anne! 
Aferin bebelerim. Bu gün arttırırsanız yarın 

rahat edersiniz. 
Türkiye iş bankası 

Hakiki Bomonti Gazozlarının 
Alameti Farikası 

j 
Gazoz şişeleri Gazoz şişeleri üzerindeki 1 

üzerindeki kapsolumuz etiketimi' 
Cazoz kap•ol \c etiketlerimizin taklit edıldit;i görülduğunden h•kıki 

lkımonti ~awzunu i~mtk arzu edenler kap;ol '° ctikeılerımi1e dikkat 
etmelidirler. 

... . .. - il 

Ustabaşı aranıyor 
Ereğli civarında bulunan bir madende makinalan itletmeğe 

nakina kazanlarını tamire, bunlarla müteharrik makinalarr, 
.in~leri, tulumbaları tazyiki hava komperesörlerini, vantilatör
eri, benzin lokomotiflerini tanzim ve tamir etmeğe ve ayni za
.ıanda madende mevcut küçük bir elektrik santralini itletmek 
e dinamosunu tamir ve tanzimde vazife görecek, meccani ev ve 

,üz lira maatlı ustabatıhğa talip olanlar vesikalarını Zonguldak 
.1aden kömür mıntakaaı umum müdürlüğüne göndermeleri. 

Posla Ye lel~raf levazım nıü~ürlülüe~eo: 
İdare bendiye ihtiyacatından olan (5000) kilo ambalaj kağıdı 

2000) kilo sicim 50,000 adet etiket (100,000) adet kapsol 
1500) kilo külçe mühür mumu (5000) kilo hurda kurıun mü
akasaya vazedilmiştir. Münakasa 12/10; 929 Cumartesi günü 
:ra olunacağından taliplerin yevmi mezkurda usuline tevfikan 
~mhir ve ihzar edilmiş olan teklifatı havi zarfları riyasete tev
~ eylemeleri v~. olbaptaki şartnameyi almak için de her gün Ye
ı postanede mubayaat şubesine müracaatları. 

Devle! DenıirJolları Dnıuıni i~aresin~en: 
Ankara - Bap;da• Devlet Dcmirı ollarıııa mahsus olan hcrncvi 

raze sebze \·e mcyva nakline ait 24 .ı2.ı. ııı maraiı in kalılde sc\ ri 
'lTİ tarife !~ tı:~rinie\cl 1929 ta•·ıl ·nckn itıl•. rn '.\1,r,in. Adana 
hattına da tcsmil edilecekti . • 

Fazla taf>ilat için i ta ı on 'e anıl nrla. ınııza ıın.r .... at nlilmcli-Jir. 

Parl ( salnt Louls) ve ( Necker) Dr SfTKI i ______ f sıni bakkettirece~mdcn hükmü yok· Elektitilc makırıelerİyil ııelsogııklıır- " 
Kliniklerinden mezun • rur. Sirkeci ~:bussuuı caddt>inde ~8 darlı~, prootaı, aderııı.Jctidar, bel Oira 

Muayenehanesini Beyoğlunda lstlklAI caddesinde ( par· ŞEHREMANETi BU AKŞAM numeroda Lütfiye. Uğl dit ve fı"'nglyl agrıaız·teda_. ııı 
mak kapıda ) 111 numaralı lstlklAI apartımanının birinci ka· l<arakOyde Börekçi fırını aıruınd' n 
tına nakletmlftlr. Frengi en mUeıslr edvlye ve muhtelit usul ili ~ lstanbul ikinci Ticaret mahk•· Belsoğukluğu freJ1;

1 

~el: 

l ile Belsoğukluğu ve lhtllltatının şeklllerl aşılar veCozonotermlı ı 111 Tepeba~ı ıh•t· me<inden. tJO '<it 

gibi vesaiti elektlrlklye ile ve nüksetmemek üzere tedavi olunur. rosunda >alı \ cdikuledc Kazlı çeşmede Dibağ- olanıann nazan dikta 1 

1 

günü saat 21 hane Klllhan çıkmaz soka~ında 3 Dr. Hor horo~ 
Ankara numune ~aslanesi ~a~ la~a~elin~en: 
Hastaneye muktezi 106 kalem alatı cerrahiye ve laburatuvar 

malzemesi 3 teşrini evvel 929 tarihinden 23 teşrini evvel 929 
çarşamba gününe ~adar 20 gün m~ddetle. aleni müı_ıa~asaya 
konulduğundan talıp olanların yevmı mezkurde saat ıkıde ko
misyona ve liste ile şartnamesini görmek için de her gün öğle
den sonra idare memurluğuna müracaatları 

Ticaret ~~ası ücretini vernıiJenler: 
Ticaret ve Sanayi odası dan: 
929 senesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 şenesinde tediye 

edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tesviyesi lazım gelen o/o 
2 oda resminin cezasız tahsil müddeti bir daha kabili temdit ol
mamak üzre 15Teşrinievel 929 Salı günü akşamına kadar temdit 
edilmiştir. O zamana kadar henüz bu ücret ve resmi teviye etme 
yenler hakkında sureti katiyede iki misli ceza tahakkuk ettirile
cek ve tahsilat icra vasıtasile yapılacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~üınrükler ~nıunı ınü~ürlü~iin~en: 
1 \liıleui; mtıJ,ınli~ı mu abaka<ı 16 l I <ı~f) •arıhi'ıc u .. adif ı.:-umar 

ttsi ~linune talik cdıhni~tu. 
':! ·raliplt:rin matlup evrak ''c 'cı;;:ıikı f~zimevi rapter l mum mudür 

lüğe hitaben yazacakları i-tıda11 \nkaradı L mum mıidilrlu~c \c lsı:.nhulda 
Gllmrüklcr Ba~miifcttişli~inc .'\ 11 9:.!9 13rihınc kadar u:vdi ulcccklcrdir. 

;1 'l'a~·in o1unan gurdcn 'onra i~cida kahul r:dilmı\ı.:C~~ı \C nok~an 

cv:-akh olan İ'>ti<lalann hıfzt:dilcccgi ilan olunur. 

Leyli ve nehari~~ 

istiklal lisesi 
Tam devrelidlr. Bütün sıntfları mevcuttur. 

'J alehc ~a· dın:ı ha~lanmı.o:tır. f ler gUn n._irJca.1t olunabilir. 

Şehzadebafında polis merkezi arkasında. 
COCXXX)• Telefon lst. 2534 

lzınir Nalia Da, Mü~en~isliğin~en: 
lzmir - L1rla yrılunun ıo+700-ı.J+80U kilometroları 

Arasında ~+.'iOO mctroJııL ~<ısanın 12559 lıra 110 kııru~ bedeli ile 
tamiratı esa,Jycsi .1 hııçuk ayda ikmal edilmek o•ırtile 20 glln 
mliddetle >e kapalı zari usuli1c mllnakasaı a konınu~tur. 

2 - :\hinaka,aya meslek. haysiyet 'e iti har ve iktidarı mali. 
sine itimat olunanlar kabul oluııacakıır. 

J - i\lunakıı•aya ı~tirak cdeceklarin münaka>a vr ihalat ka
nununa te\ !ikan tıcdcli kc~fin •" 7,5 nisbetiııck dipoziın \ cya 
Banka mektubu Hrl·ccklerdir. 

4 - Bir ~lrktt \eya ~ıırckft namına ıeklilatta hulunan talipler 

teklif mektuplarına temsil ettikleri ~irkeı veıa ~irkctlerin kendile
rine selAhı)etname wrdip;ini mıihe)' ) in ukftleınamcyi rnpta 
mecburdıır. 

.'i - münakasaya dahil olanlar münakasaya l.onulan in~aatın 

proje \e kesllnamcsilc ,erııiti umumiye ddtcri ve fenni ~artııame 

münderecaunı tetkik ve deruhte edecekleri ameliyatın tafsilat ıera

itine temamen \Ukul hasıl eylemi~ ad ve itibar olunacakur. 
6 - Talipler 22 9 929 tarihinden 13 birinci teşrın 929 pazar 

gllnıi saar onbir buçup;a kadar teklifnamelerinl Nafia Ba~ :'lluben
disligine te\"lli ile ınakbuıı almalan 

lslan~ul .ı~alat ıunırülün~en: 
h>tanbul ithalat ı;lımruğu dairesine kurulacak . sobaların vaziye 

vc•tamiriyesi ile eski boruların tecdidi münakasa · ve müzayede 
ka'lumı mucıhincc lnlmünakasa ihale kılınacaktır. Talip olanların 

20 tc~rinic\ d <ı:.!9 tarihine müsadlf pazar günü saat lkide mt~ktlr 
!!ııınnıktcki knı"ıona muracaatları ı!An olunur. 

b~~,~~lti~l:;~~z numerolu fahrikada mevcut ve müf- Fennin en son usulilo •' 
1111 lis iskana\ i ,.. Mahtumlan Kolektif ,.,,kJO 

ıalebdcrc olarak eski ve yeni belsos~-: ,j 
Reisin karıaı şirketine ait diba~hane a!Aı •e ede- frengi, idrar darlığı, bel gevı•~; 

11111111 
3 perde vaıiyle elektrik ınotörlerl , .. ,aire ve mesane ve bilcümle kadın J..1 lı 
Cuma •ün- teşrinie\ velln 2.1 iıncll çarşamba gü· 8 ya et 

~ hıısızlıklan ıedıvl olunur. e ·:~ hs. 
Itri matine saat nu öğleden sonra saaı 15 ıe hilmü- T d k ılJY "il 

okatlıyın yanın ı me ıep •- ' 
zande saulacajtından alacak olan- "< J buçukta. Tcm>ilden <onra ıram\ay 

temin edilmistır. la;ın yevm '"' saati mezktırdı lıiNliıiiıoıİ:ıiii51ıııııiTıielİİ: ıiB.iıııiüiii.113ii1ii5ii'.llm-']~~ırı 
mahalli müzayedede hııır bulunma- Tahlisiye umumi td 

Bu akşam Ferah sinemada 
4 Silatis h aııof tarafından akro

batik num.ralar komik Cevdet Bey 
temsilleri - Sinemada düztaban ile 

bam bacak milyoner. 

!arı lüzumu ilan olunur. ltq i 
ğünden: Yet 

Kuşdili l lila.t tiyatrosunda 
(s"ar~amba ak~amı i1k gale mllsa· 

mcrc komik Ct,·dcı Be~ ıem,illeri. 

Alman Canhaı, kumpan)"ast 
~irıtmada ~chvrl kurl'anı son J!CCt: 

,·aryı tc. komrdi, dram '" !'. ---
'· \ . .:'ulh icra~ından~ 
Bir derni mahkôm blhlı• temini 

l~tlfaı;.ı zımnında tahtı hac1.~ alınıp 

ı, ıruhtu mukarrtr hulu nan uç kutu 
dt:rununda ma.ı zarf ıki filcan 'e 
ıki kupa 'c ü~ adcı .~ümtis kaşık 
'c ıki adet kupa n:- iki ~ümüş 

kordun \. l' iki J!Limü~ hlt.:a~ 't: bir 
B·h:t h:ıın.1vli ,-e iki adet gumüş 

t-iltzik b.r adet tek !ilcan bir adet 
gümü: !ilcan ile altı adet !ilcanın 
çar~ı\ı kelıirdc ~:ındal hcdcstanındı 

ıeşrinie' elin on altıncı çar~amha 

~ünu ,aoı 1 .ı te blımllzayede furuhı 

edileceğinden talip olanlann yevmi! 
mezkOrda memuruna müracaatlan 
ilan olunur. 

Arsası fiatına satılık 

UClJZ lIANE 
Mülga J\leşihat caddesinde hail 

hazıriyle mllkcmmel, '8SI bahçe, ne
zareti fevkalAdt, daimi su, terkos 
elektrik dokuz odalı hane satılıktır. 

Taliplerin Ankara caddesinde Kahra
man zarle hanında llanaı acenıasına 
müracaatları. 

Ecnebi memlek~tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a Kommerçiyale 
ltalyana 

Sermayıısı 700,000,000 
(ihtiyat akçıısı· 

540,000,000 Lirrı) 
Tı avı·llı>rs (Sıwyahiıı 

çekl.,ri) sılar 
Lııcl fı·mk, lıı~İııt. lira<ı 

vrya ıl..ları fı :ııık olal'ak 
s;ıtılan hu çPklf'r sayı>snı.le 

ııı>reye gitsı•ııız par.uıızı kıı 

ıııa!i emrıiyPlle ta~ır vn lwr 
zaman i,ter~Pniz dlinvanııı 
hrr tarafııiıla, ~f'lıirde, oleı
lerde, vaµurlarda, trenlerde 
bu çeklen en kiiçiik tediyat 
için nakit makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki 
>ahibinden başka kimsenin 
ku!naamayacağı bir ~ek.ilde 
tertip ve ihlas edilmiştir. 

Samsun orınan mü
diri yetinden : 
Samsun vilayetine tabi Vezirköprü 

;lı:azasının sarı çikek ormanından on 

•dana beledı'ye rı~vaselı'nde-o ~:ı ı::~~1

~a!!
2

~~m ııı.e;;;rın:ikı: .BU U J U her gayrı mamul metro mık abı 421 
· h · f . kuruş üzerinden kapalı zarf usulile 

A;dana bele?ıy~. eye_tı . ennı- 26 eylül ~29 tarihinden itibaren 27 
yesınde 120 !ıra ucretlı bır fen teşrinievel 929 tarihine kadar temdi
memurlığı münhaldir fen mek- den otuz gün müddetle müzayedeye 
tebi mezunlarının veya fen me- vaz olunmuş~u~ taliplerin y~v~i ihale 
murlığı ifa ettiyini yedindeki olan 27 Teınnıevel 929 tarıhmde tek 

· . · . lif namelerini saat on bc~en eve! 
vesaıkll_'.l ıspalt . el deb~ılli~knlenn el· Samsun orman müdiriyetinde müte
vrakr azıme en e ır te usu - şekki! ihale komisyonu riyasetine ver 
en belediye riyasetine müracaa meleri ve daha ziyade tafsilat almak 
tlan ilan olunur. isteyenlerin Ankarada o~n umumi 

müdürlüğüne lstanbul Smop orman 
baş müdüriyetlerine ve Samsun or
man müdiriyetinc müracaat1arı ilin 
olunur. 

NJONlSdJH 

Kiralık apartınıanlar 
Her tllrhi esbabı ısıirahaa haiz 

apammanlar milsait flatlarla kiralıktır. 
Galaıada Tünel ka~ısında tUtOncü 

J. ~"'"'" efendiye müracaat. 

--~m;;;;~.-

Kıımaşı dairede mahf~ ~~d 
munesine tevfikan İdareııiJI \ıo~ 
e edeceği Fabrikadan aıııı ~ l\Uıı 
üzre İdare müstahtimiııı j~ legi 
220 - 250 takım elbise if11 ~ 
leni surette münakasaya ~ 

9
, daıı, 

muştur. İhalesi 19 - ıo - 9Z0 le~ 
martesi günü tam saat o~ 1 L~d 
te icra kılınacağından talıP 

1 
'I 

şartnameleri görmek üzre · l'Q 
mi mezklıra kadaP Galatıııl' ~~ 
tım caddesindeki idarei f11e diııı. 
ziyeye müracaatları. C\ııı· 

-~1" ı.ı rstanbul yatı mektepleri '" Nl-
komisyonu reisliğinden: .Jf .'<!' 

Ortaköyde Gazi paııa , Bal'!'ııı' 1 Ye 
da Dumlupınar, Yıldızda Hal<l 

1 
il milliye yatı mekteplerinin 93~yll ' 
mayısının sonuna kadar i~tl e ~ 

I olupl2-26 ağust. 929tarihlerınd ~ q 

1 edilemeyen ekmek tekrar k•P'~ı· loiy 
usulile münakasaya konuıırıuşl, t 

, 10-929 perşenbe günü saat 15 1
/, ;·~( 

l köyde Gazipaşa kız şehir y•11~0 !ıı, 
1 binde müteşekkil ~übayaa '11i 
yonunda ihalesi yap.ılacaktır· ~· 
-·- ~ 1 

Türkiye imar banka'1nd' / t 
- ııı :ı.,ı 

Bursa rehperinin altıY ~•' ~Y 
dokuzuncu sahlfe~lnde b~/ ~I\ 
mız hakkında ita olunaıı ııl ı 
mat meyanında Türkiye I 
bankasının rıııuhablrterfıJl1 ı,...
yanında olduğu zlkredilJll~ 
dlr. Mezkur Banka ile ııı~ I 
lelerlmiz olmakla berab'11-,J 
bablr mahiyetinde buıuıııJl~ıf 
tavzlhan beyan olunur~ 

lstanbul ikinci Ticaret ıtl 
l 

mcı:inden: 

~fü[lis Şiriny•n Efendiy• ~ıP 
Sultan hamamında Kendros··n< ti 
Menaşe Kuzen ticareıban•:;ı nt 
hun bulunan sııen, kadife, r: ,.ı 
luk panama, kapoı,_ kaıanY: ıtl ıP J 
den ibaret ılımış uç bılY ,~ıt'

a. 1 rurı emtaa<ının açık artırın dJ" ı 
utılmuı mukarrer olduğun 8 ı~ 
!erin uuş için tayin . olun•0 

01 "'' 

nievel 929 salı günıi ve 8

1 1
al 

akıp günlerde, ••at ond• s• 
1
, 0, ~ 

Kendros hanındaki ticareth•n 01ıf· 
bulunınaları lüzumu ilAn olu 

Mekte, kila~ıarı ı' 
Maarif vekAleti tarafın~;~.~ 

bul edilen program• ,i
4 kitaplar Tii>lt: "\eşriy•t Jtfl~ 

Sark ve ~laarif kütiiphın' 111~~ 
• 1 ·k ·pler<. hazırlanmııtır. ;\. c tc fe'~s· 
liınlere \·e toprancılar:ı 

h ·ı:ı \ JJ"lıf· i ... konto ve tes ı · t 

p' .. rfı8 
MESUL MUDUR: Bıl 


