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PAZAR'l'ESı 
11 TEŞRiNiSANi 1929 

4 Uncu ene, 'o 1346 

NUSHASI 5 KURUSTUR 
ı 

Hayatpahalılığı: J(ont Volpi 
l'icaret .od;ın;n ista-,Dün Anh;;;dan gel-

1 tistiğine göre dl: bugiin ya~ut ya-
ucuzluyor rın lıarehell ınulı-

temeldir 
Havat 1Ht4 senesin na-

• 
zaran ı.1. ınisli pahalı 

2 inci şahifede: ~ Şehir habtrh:rl 
\ 3 - TüHin tşJerfmf nr halde; 1- f:konoml: D. NJzamC!'UID 

'2- Son haber 
a- Allna mektubu 

3 Uncu sahifede: 
1- Mahkeme tnılba'arı 

" 4 Uncu sahifede: 

" " " 
1 - Felek 
2 Roman Atk (ilneş 
3- Hll<Aye 

Evkaf fukaraya para 
tevziine başladı 

Hiç bir bakım ve 
gelir yeri olma
yanlara evkaf ay-

da 600 kurus 
verecek 

Sabahları Aksaray ve 
O kiidar'da ooo fakire 

çorba ve ckınek 
verilecek 

Dünyanın en iyi suyu 
Taşdcleıı suyunlın diin~Taııın erı 

i~rj su~ u <>lduğtı tt>spit f'<liJdi 

Başvtkfl /smtl Pş. Hz. nıılııklorını irat td/)'or/ar 
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Ekonomi • ;\ i:fid S'on Haberler 
==":A:R:IÇ:T:E:N:A:L:D:I:GI:M:I:Z:H:A:B:E:R::L:E:R=::~ Teceddüdatımız filme 

Atina mektubu Rusyada çekilecek 

-
Re ormada sistem 

Yazan : Dr. Nizamettin Fransa da 
Bir karanlık maziden geliyo- lka ve vekalet istihbaratı ile, ar k'l' k y---- - -f- •• • ıı• f 

:uz •. Bir ışıklı !stiktıale g~tmek tık ~ihana iltisak eden Türk zi- Ba\' ve · ı ın n ut u eni se i r lng·iliz tehi iği İhzari komisyon yarın toplanıyor Maari 
ıstenz. Hangı yoldan gıdece- raatı, se!"'k olunamaz. · -·---
giz? Şu mülahazalarla göstermek M. Tardieu elbirliğile Talimat alarak Yakında ı\loskovaya \Tekaleti asarı atikanın da filme 

Her mesele karşımıza çıktı- istedik ki, yalnız kooperatif ka- l · , f ı 1 . . • . . 
kça, teker_t~ker (~~esine baka- f~ değildir._ Buna .zir~at odalan, ça ışına~ı tavsıye geliyor se ır ' n =-'nacak ÇekıJmeSlill lStlYOf . 
rak) mı yuruyecegız? zıraat cemıyetlen, ırşat mek:a- edıyor - - - MOSKv v . . g AA - ANKARA ıo (Telefon) Memleketimizin muhtelıf 

Yoksa kül halinde hazr"an- nizmeleri il!ve edilmelidir. kre ATINA, 7 (Milliyet) -Ankara· T · b'ld-. '. · · dd"d : · -. · .. · e ala· 
b

. <' f · ') 1 · d' ·· 1 · b ı d d PARİS 9 A A M b' ya tayin edilen yeni Yunan sefiri M. as ajansı ı ırıyor: Nor- tece u atını sınamaya çekmek ıçın vaki olan talep uzenn .• ..:;! 
~ış1 ır r:. o;ma sıstemı emı bı 1mue~~e e~ 

0 fyar bımt a meclisinin' g. · ·
1
- . ~ usan Polihronyadis Türkiyeye gitmek üz- veç orta elçisi M. Litvinoff kadar vekillikler mürahhaslarından mürekkep olarak teşe~ 

ı er eyecegız. u urun ır. onra en, u e- .•. . ecece sesın ever- re burada bulunuyor."Şiındiye kadar İ 'it h""k' · · b" eden komisyon yarın (bugün) tekrar toplanacaktır Aldıı;·: 
Bir misal: sislere hareket kuvveti verme- digı u:ahatta M. Tardieu Ren yeni sefir ile hariciye nazırı ve diğer a ngı ere u umetının ır m l(i t .. b · tun' d killikl rd · h • ahi. 'yette ol· 

. . . . k 'f li . tihb h ki.la .. d lan b h k lak dar h"k- erki. da .. tebliğin· t d' tın' t' B a ma a gore u ıç a a ve e en ız arı m 
Türk zıraatı ıçın ooperatı f' ıl~ tlar ':'e ~ka reç ~~ş tı lar":ııısınhl~ yapı!rı . adzı arl~kek~ :.ı.!eıer .:'e....~t d' darasın Ymu t bl" "d ı İev ·ıı· e ışl ır. u mak üzere tesbit edilen proğramlar müzakere edilecektir. Jv{dia: 

lazrm dedik. Lahzada 120 koo- aa ıye ere ıstı amet gostenne enn ta ıye s et!n e te a ı . . ne ~P ~y~r. ~~ e ıg e ngı ız par amento arü killi'"' t f dan ·ı • 'lk d f' .. akere e • · Ç b" ük b' l'd' 1 .. · h 1 1 nan bancıye nezareti muduru, mu- ve gı aram ven en programı e a muz . 
peratıf _açıldı. ok uy ır 1 ır. .. . . . 0.unması ~e"?'e ası ~an en- badele komisyonu Yunan müralıbası sunun Rusya ile siyasi mü- lecektir. Maarifçe verilen eşaslara nazaran memleketi.rrtİZl~ 
muvaffakıyet, Ancak, bu koope İşte (Turk zıraat sıstemı) dışeler netıcesınde Bnand ka- ve daha bazıleri hep bu müzakerelere nasebatın ı'adesı' hususunda- müh' tel'f yerlen' d bul T" k • t'k ı· seıru1' . . k f k' • bö 1 tam b' ~b-d labT K b' . al hi d b" k . . . k . ı ı n e unan ur asana ı ası, mese a • • 
ratıf!e.n ~evk edece f el'! ~ı l yke d kırka bı' e oh ıkır. b'o ınekksı ül' ey ~-·e. ı:_ el se:ıy.et ıttirıla c;d•timrordar.MGeçeo·n Salı d güınü ki arzusu bildirilmektedir devrine ait eserlerden Erzırum çifte minaresi ve saire ile'" 
teşkılat ıster, onların aa ıyetı- u ana ı ın ır ey el ır teşe ettıgını soy emıştır. yap an ıç a a · ıyaman opu os İ il k k d · b'd 1 · D' arbeki k 1• K 'd Al' de iıı· ' "'bad ı k · "-- ,_ ng tere pe R mas ya a ı e en ıy r a ası onya a aye ni müsmir kılacak tahtani teş- torso manzarası göstermeyen M. Tardieu La Hey müzakera- mu e e omJSroau. ~~~ratırun . ya rn a us- . .' .. ' , • . ·ı ~-t 
k'I' 1• d z· t od 1 b' 'b'd B' b 'b"d . h tının r . t d"k h kk n~de_n dolayı talık edildıırını ızah et- yadan sefır tayinine mufa- ce mınare ve saır yerlerde bazı turbeler, Bursa daki Yeşı .. 

ı at a.znn ır_. b" ~ra~ k~l'!_Il ıra ı eİiı. ız, u
1 
a 1 Tenın re h" b'm~als~n ~s ı . a 

1
:;1a mıttir. kat tm . . . f kf Muradiye, Edime'de Sultan Selim camii gibi eserler ile, 1~. 

ve cemıyetlerı kırıncı t~flş ı at- ~uz ~eme e mekşguk~tl· _em~ ın _ ıç ırk de g_etırmemhıli~ o . ~-
1 

Müteakid 'beb!' iç~maa ittirak eden- YEeNİ e1Nsı0ru1Lıs1ZıyecSe İıRİr. fan hayatımızı gösteren Darülfünun, kütüphaneler, enstitUk· 
tandır. Odalar, ooperatı ere u uzerıne oturaca ı enın şım gunu ay etmış ve ta :ye ışı- er arasın a ır munakaıa cereyan et EF ler l bo tu 1 ·ı Güz 1 , ti kt b" k erke 
mumi direktif verecek, doğru diden krokisini çizmek, ebadını nin Young planının tasdikina miıtir. D~1n bade öğ1l_~den sonra h_arici.: LONDRA, 10. A .A. - Sun- lise'ıen?mı'zrdaenvbarazarılanı e, G z" eOsanrt a aallr ı:ı.e e 

1
kt' b~ vee pre-

.. kl · tl - "'l k h" · · l k ı~ · k'" k ulm ye nazırı ı e 9ve11.1l arasında bır mu d T" . , a ı a mu un me e ı v yol gosterece er ; cemıye er o çme , ma ıyet':ını an ama a ve merıyet mev ııne on a- fi.kat ~· T .. k y ay ımps gazetesıne nazaran vantoryom ve muz" eler b lu akt dır M r· dı;;-arııt . . • , .. d b • d • h cereyan e"u'f ve ur • unan M S k . f' , u nm a . ama ı yaz & 

I<:oper1":tıflermdfennıkl ted~amTülahle- zım ır. • * * s1 ıntma aglıBbulund ugunu atır~ m~,1~~si mevzu babsedilmiıtir. Bu d · o f~ın1 .~.o un ~usyarund"l Lo_~ veçhile komisyona verilen programlar ihzari bir mahiyette 
nne uzmet e ece er ır. - a ıştır. un an sonra yenı mu .... at esnasında Garbi Trakyada .ra se ır ıgıne tayın e ı ecegı olduğu i in bu esaslara ila el ı1m ah t b nıardııı' 
tani teşkilat olarak da köylüyü Başta bahs ettiğimiz iki pren- başvekil M. Stresernann m ani bulunan Müslüman emlaki meselesi nvayet olunur. af kç '"rülmi' • 1 . kanlmv er yap lhası dve Y u u 
k · h f l · · l ı · k "T' .. ·· F d zuh mevzu bahıolmuıtur Bili.hare bari muv ı go yen enn çı ası me uz ur. 
ooperatıfe da a aza alıştır- sıpın, mese e erın arşımıza o umunun ve ransa a uru- . . d b' : . k d"I .- İn 'li ['} J ----;--

mak ve yanaştırmak. için irşat çıktıkça teker teker çarelerine nu evvelce hiç ihtimal verilme- ;:~ ~::i~r:np:d';.~~tin: a d~e b~ ~~ gı z ı usu sn1et Pş Hz nnı nutuklarına 
ınekanizmeleri ister. Tenvir ve ba~mak ve onları evelden kül miş olan buhranın La Hey iti- timaa ittirak etmiıtir. ya • Akdenizİn ili1 f osunnu • • • • 
irşatla köylü, kooperatiften faz- h~linde sistemle toplamak prin laflarının tasdikını geçiktirdi- ~u içtim~da yeni ıefire Ankarada d g . . alt blf tavzı"h 
la istifade edecektir. sıplerinin izahı sadedinde zikr ğini, binaenaleyh tahliye için tal?p edece_ği ~a~b har'."'et hakkında retnotları ıy~Kılıyor 

Şu halde, sade kooperatif ettiğimiz bu misali çoğaltmak tayin edilmiş olan sekiz aylık t~akt ~erıl'?,'t.~r.__Sefd~•;__. CAnkararty~ Akdeniz İngiliz donanması ISTANBUL,10 (A. A.) - Başveki İsmet Paşa Hazretle-
11 b• kk"' .. k"' d"" O · 'I' · üh" 1 · h .. b 1 l gı e uzreonumux""" uma esı b' h f K f d d dk · · d bl'" ·•· · ukl An 1 ke"'" muallakta sa anan ır teşe u- mum un ur. mısa ı, sanayı m etın enuz aş amamış o - günü buradan hareket edecektir. Bir ır a ta or u a ur u tan nnın ün te ıg ettıgımız nut an karadan Istanbu a •· 

!dür. Kooperatifin tesirini hak- ekonomisinden de alabiliriz, ba duğunu ilave etmiştir. M. Tar- takm1 maliımata nazaran bu tal<mata sonra Maltaya hareket etmiştir. desinde bir cümle eksik olarak gelmiştir. Paşa Hazretleri: (~~· 
kile yaptırmak için, bir taraf- nka ekonomisi, ticaret ekono- dieu, Fransanın hiç bir zaman ~~'i bir tekil vermeden evel yeni bir Donanma Maltada iken büyük ni vergiler teklifini düşünmüyoruz) kelimelerinden sonra (bıl · 
tan ziraat odaları ve cemiyetle- misi, finans politikası sahala- ~rupada bir diktatörlük tesisi ıçtim:' daha ~edile-:~tir. 1:fer hal~_e tadilata uğnyacaktır. Kuin Eli- akis mevcut bazı verglerin hafifletilmesi imkfınmı tetkik ediY0 

. d' ~ f ' t tenv'r rmad t 'J d bT . H . r . d k d - d · resmı mehalilin verdıgı malumata go- zab t 18 t . . 'd d ) b 1 d rı, ıger tara: ı:11 ırşa ve ı a eşm~ e _e ı mz. epsın erı;e ı peşın e oşma ıgını aı- re Yunan sefirine verilecek talimat ge e eşnrusanı e onan- ruz uyurmuş ar ır. 
mekanizmesı laınmdır. d~ de şu kaıdeyı vaz etmek ka- mı surette muvazene ve mesai rek Türkiye hükümetile başlıyacak madan ayrılarak İngiltereye gi- İzalesi elimizde olmıyan bu sehvi iti.zarla tashih ederiz. 

Türk ziraat meselesi bumu? bıl olur ki, ekonomi hayatında iştirakine müştenit bir siyaset müzakerat ve Türk hülcümetinin tek- decektir. B ı 
Bu kadarı, 0 büyük meslenin an- tek tek hadiseler yok, kül hadi- takip ettiğini ve ali cenabane si lifleri ~kkında ve mübadele komisyo Amiral Field ve erkaru har- e gratta hı• r ha dı• s e 
ca:; naçiz bir köşesidir. Çünki, seler vardrr. yasetinde devam eyliyeceğini nun=~se~.eljr ~~~nd~.dır. efi biyesi Kuin Elizabetten Vars-
ko.pt:ratifin tek gayesi, köylü- Onun için diyeceğiz ki, Türk kaydetmiştir. "Hemen hemen verilmit 0ı:.:~:...'f~:ı ~:r~ d';. pite gemısıne nakledecektir. J l h •• k A • ] d 
yU krediye reşit yapmaktır. millet ekonomisini kül olarak bütün sıralarda sürekli alkış- iifdir. • Bundan sonra bu gemi amiral ta ya u tınıctı Be grat nezdin e 
Münferit köylünün kredisi mah tetkik iktiza ediyor. Kül olarak lar". Bu sözlerden sonra dahili .. B~ ~"':"t.n' .!'tioa h~~ümetin!n ~emisi olacaktır. Akdeniz İngi-
dut ve va madumdur. Halbuki, tetkiklere. kül olarak reforma siyasete temas eden M. Tardi- h~ınu nı_yetinı goıte~ek •çın veril- lız donanmasının en büyük ve ieşebb\isatta bulundu 

1 k .; [" .. k d" k b"li . k b"l d T'" k ··ı k k .. . 1 . d 1 . . mıı mahıyette addedilıyor fakat or- k tli al b 1 B tc:ıp u o ~' ~~n re ı a ı yetı- te a_ u ~- er .. W: mıı et e .<>- eu, . omunıst erın ev e~ ıçın- tada bir Atina itilifnamesi vardır ki uvve ~arç arı u unan ar . . . . S-
yuzlerce mıs lı fazladır. Şu halde nc;ımısı böyle butun reforma ıle de bır devlet ve yabancı bır me- bunun bir takım maddeleri Yunan bü ha~, Valıant, Malaya dahi . ~~LG~T, 10 (A~ A.) -. Av.ala aJansı bıldıı:ıyorı eJİ 
s:. ,ıe kooperatif kafi değildir. E- ışıklı istikbalini bulacaktır. mleket tesis etmelerine hiç bir kümetince tatbik edilmemiıtir. Aca- Kuın Elizabet ile birlikte Atla- velısı gün, ?ır gece eglencesı. yenll:~e İ~alya bahny~ ateŞ. 
ğer kooperatif. geniş kredi ver- Evet. bu yol güç bir yoldar. vakit müsaade etmiyeceğini te- ~ bundan ıu neticeyi çıkarabilir mi- ntiğe gidecektir. M. Cassone ıle ?rad_a bulunaı_ı bır. muş.ten _arasmd~ bır hııdiSt 
rneğe ka.dir diğer te kilata. zi- Belki, ekonomi hadi5elerini kül yiden beyan etmiş ve sol cena- yız. :7 . . . . Malaya Devonportta tamire olmuştur. Hadisenın sebebı m!işterinin bır kaq soz söyleıl'.lt' 
raat bankalarına dayanırsa, bu olarak ihata etmek ve kül halde htan M. Briand ın siyasetini a- itil;,::~e =. tat"t!..ı"!1!':Y:: bu çekilecektir. Kuin Elizabet da- si ve bunun üzerin~ . M. Cas~~e nin ~endisine blr tokat vurnı8" 
teskiliitrn hikmeti bir derece te bir reforma sistemi koymak, kim brak:mak mes'uliyetini ü- mı tatbik edilecek? ~u....:, bükW hi Devonportta yedeğe çekile- sı ve bunun mukabı~de kendıs~ne bır yumruk atılınaardır. 
min edilir. karşımıza çıkan hadiselerden zerlerine almak isteyip isteme- ~. ~eticeye vımnalı: için hüıtnü niye- cektlr. Gemide yüz kadar k!içük . Polis ~erhal mudahele etmış ve ~g9;§alığı Ç~ t~ 

Neden bir derece? birini ve ya diğerini (intaç) dan diklerini eyice tetkik eylemele- tını izhıu; hususunda acabıl ~tina iti- zabit ve efrattan mUrekkep. Di zıye ~~~tır. İtaly~. Belgrat sefln ha~eden Hanclye Nil 
Çünki dahası ver. Haydi di- çok zahmetlidir. Lakin ne yap- rini rica etmiştir. M. Tardieu ~ıne bundan ' 0

""' nayet et- ğer mürettebat S"eıniye avdet zaretını haberdar etınıştır. Nazaret tekendi hesabma derhal te

yelim, kooperatifler açıldı, ko- ~alı. ki, ~kc:ı~omi hadiseleri ki- bey~aı:ına şu suret~e nihayet mef:ü~sa ı.;:r~,' k, Polibronya- ettikten sonra gemi tamir için şebbüsatta bulunmuş_t_u_r_. -------
ylünün krediye reşit olmak, kre lıt gıbı bırbınnden ayrılmıyor. vermıştır. Madem ki Fransanm dis yukanda kaydettifimiz sihi Ca- Portsmout tersanesine götürü- A · } · · • • h k • 
diye kabiliyeti olmak hassası Bir yeni tarih açan modern varlığının devamı lazımdır. Bir ~esi.günü buradan ~et ~ecelı: lecektir. tına e Çlffi]ffiJZln are eti 
arttı. Bankalarda meydanda- Türkiye, açtığı, tarihe layik i- birimize hücum edecek yerde el tir.baSefirladıkAntankaraya gtdiX~~ -.azifeai- MezkQr gemilerden yalnız ANKARA 10 (A A ) M . . hi ek u"ıtfl 
d L •k' k'" r · " · 1 h t kud f lb •t ahi · b' li .. 1 1 l " S'" kli I ne 1 sonram erabn ne M l · d'Jd'k • · • - ezunıyetı tama erm 

kır. ~. ıbn,ll~yd ı.ı_?.Uln nbeyı, nask~ a Ba kudre ıt~e te tbe.-kets "h~t~'.· kırl gı,f e ça ışa rrn . ure a - tekil. al&cağı meralda belden~k bir Akaday~ tamıdr e ı dı tenk Vsonra bulunan Atina elçisi Enis bey, Atinaya avdet etmek üzre iki gii· 
e ecegı e 1 egı se u tes 1• u re ın a ı ez .. Uı"U- ıs ar . teYdır. enıze av et e ere ars- k da Ank d "'f ak d kl dir 
1, · · · f ' • .. .. k T" k' · · İTİMAT ALDIKTAN /ı ·t • · ri A . 1 ne a r ara an mu ar at e ece er . at sılsılesınden ne ayda çıkar? nu gorme . ur ıyenın yenı tal ada pı e nın ye ne mıra gemısı aı o• 11 ---

Tiirk topraklarının kimyevi ciddi hayatı için nekadar Iaznn SONRA Y olacaktır. Bundan sonra Varspi- Neler yapılacak'.? BERLIN KONSOL05"'4 
tahliE, bu topraklarda tatbik o- sa, bı tezahUrü cihana tema~a PARİS, 9. A. A. - Gazeteler AVUSTURYA FAŞİSTLERİ te İngiliz Atlantik donanması- . . . . • NEMİZ 
Iunacak fuıni ziraatın tayini la ettirmekte Türkiye için o kadar Tardieu kabinesinin dün meclis- ROMADA na iltihak edecektir. M. ı\lt.clısı reısı Kazım ANKARA, 10 (Telefon) -
z_~m?ır· Bug~n zir~tin tür~U medentbir har~_olur. te alını~ ol~u~ i~mat reyinin ROMA, 10. A. A. - M. Tu- Japon ada Pş. Hz. nin beyanau Fahri konaoloa unvanile. ~ .. 
turlu usulten var (Zıraat fennı) Ecnebi gazeteler ehemmıyetı uzennde ısrar et- rati faşist t şkilitı hakk d t Y . lin konaol?aluğumwı maıyebJl 
laboratuvara dayandıil,ı gi.in<len mekte ve teşekkül eden ekseri- kikatt b le k .. Rm 8 et YENİ BO'TÇE • ANKARAH ıo be B. M. ~. rdeui memur edılen Emeet Frankı01 . SAd l\ıl A d T d. . lk" hm" 1 . k a u uruna uzre omaya TOKYO 9 A A Kab" Kizm1 Pt. :ı:. tu yanatta ..... un u: ba .,_... ·~-d naf ben dev adımlan attı. a e ma Jl'J. ~ fl re ar ıeu yetın evve l ta in en pe gelen Ç ilk '"f · t' , • , , - ıne diale encümenlerd tetkik edil- ZI aı cvı vazı,..,,.., eD 
kina bahsi, ziraatın temelini te- ' . . çok aşmış olduğunu kayit eyle- zasmd e ;ıı:r ce~ıye 1 a- bir milyar 80 milyon yene baliğ -ı.te b.:'ıunan kanu,.ı; öniimüzdeki ~lm~nya HOkGmetl tarafoıdaJI 
şkil eden şubelerdendir. Side GazetecıJıkten baş mektedir. Bu suretle hilkfunet kabul ~m ~e ep ır gnıpu olan bütçe muhammenatmı taıı- bafta~an sonra peyd-:ı"'y heyeti u- t~diy.e ~adar (Exquat!1"e) ~ 
gübre bahsı, ziraatin en mUhim k·· 1 t deruhte ettiği işe başlamak ve e §tir. vip etmiştir. Bu yekfuı, geçen muınıyeye ~dılecoktir. Bunlar me- rilmediğinden ve Tenlıııes.ıııe 
geniş bahislerindendir. Bugün V~~e tasavvur ettiği planlan tatbik ŞİDDETLİ YAÖMURLAR sene bütçesine nazaran 164 mi- ~a'k! belı.Ü!ıye kanun:. '!:erk:ır. de ihtimal olmadıtmdan vazifr 
statistiksiz, kimyasız ziraat ol- Fraıısada yeni ~bineyi teıkil • eylemek imkfuunı bulmuş olu- KAÖLİY t A A !yontuk bir tenakua göstermek- Lök.dar 

0.:'.ıer. ~':rı:;': kadmlıını :: ainden affedilerek yerine AJnıaD 
muyor. de_? ~ ~ndre T!""ılieu Frans~ ~n yor. Matbuat, M. Tardieu ile . . AR '. 1~: · · - tedir. 1895 senesinden beri ilk •öL-- halda verilmesi bu kanun müna ya Hariciye Nezaretince de l<a· 

miihiın ııyuet acl.unlarındau bırıdır. M B . d üf" k d . Şehır cıvarmdakı koylerde ya- . . . . ..._., . b ı d'ldiğ" blld' 'I (R-apt· 
Görülüyor ki, (ziraat fenni) M. Tordieu hakkında "gazetecilikten . · ~an ın ~ UZ ve U retı- ğan iddetl' ~ l b defa olarak hıç bır ıst:ikru ak- sebetile menu bahsola~. Be!e_di· U e ı ı ın en. ":"•. 

ve bütün teferruatı hakkında başnk.iilete,, k~dar yükselen adam nın dunkü miızakerelerden bi- klş 1 yagmur ar azı ır- di derpiş edilmerniıtir. ye ~u~unda, ııeçen """~ ~tiye ıma Konzem) iamıodeki .~ 
. . .. demek çok yerinde bir tarif oluyor raz daha artmış olarak ılı:tı""'- ma arın taşmasına sebep ol- - encumenı, kadınlara belediye mtiha- ı yük tütün ticaret birliiinJP 

memleketımıze gore (nonne) z t b .... p . tel . d · . . ç . &• muş mlihim hasarat ika etmiş- TAMİRAT BANKASI babnda rey vormek baldmu kabul et- iidürii (D kt E • ·a 1). 
lar ?a.yyün e~eden, ziraatimi- bi~ eCuı~;:~. B~de ~:dan er;.hy';: na da dıkkatı celbetmektedır. tir. , BALE, 9. A. A. - Beynelmi mit~ Meclis heyeti unıumiyeainin. ~ Scb r o. or . nJenı h.ıı-
;in ıstıkametı taayyün edemez. ruz. M. Tardieu evvelce muhtelif mes PÖMRRİOS UZUN OLACAK lel banka teşkil!t heyeti merkez ~~~ lıaldı:ın~a ne_~ar vbd:f: 1 land )Hun. t~ym y ed.:lİ:!ın tek 
Velevki kooperatiflerin adedi !eklerde bulumnuı, fakat ııa:ı:etecili- A '10. A. A. - Maten ga Yunan/standa olarak Bale şehrlnl intihap et- bel' ~rm•.111:,L.""'batmpudasm, ---•-llifi la aVnekic. !11

8 
• be e. ta•· 

, •• n 1 1 l ,. "be · d k J,_. k z t s' T di kab' · · =ıY• anuı.. rey .,......,.,_ cra en eyetin~ ·r .. z er e sayı sın, velevki ziraat gın cazı . san en enwru urtarama- e e ı ar eu ınesının mev KADINL İ Tİ HAP miştir. Ba~murahhaıılarm mil baklmmı tıuıınmu taraftıınyma. Ka 
banka.lan ehram büyüklüğünde llllfbr. ~rmit olduğu diier meslek· kiinde uzun bir müddet kalabi- ARA N farakatından sonra müşahit sı- dınlera meb'u• inıil..p etmek .-e olun Yip olunmuıtur. 
olsun. ::!• ~'?~v~a~ olma•!~ r~ leceğini yazıyor. Sol cenah fır- HAKKI fatile kalmış olan iki Belçika mak lıakkmın verilmesi zamaru da bu MUAMELE VERGİSİNDlY 

Ve sonra: Tardi:::c1ebi~!'tt::onrae~:.:;.tlik kalan birliğine mensup gazete- ATİNA, 10. A. A. -J?ah~liy.e murahhası müstenkif kalmıtlar suretle yaldqmıf ~uyor:_- Kİ İSTİSNAİYETLER 
. . . . .. . ta ve nihayet gaxetecilikte parlak mu ler, sol cenahın parlamentoda- nazırı kadınlara beledıye ıntı- dır. «Bu ~mecliste miizak~ edl- ANKARA, 10 (Telefon) -

Satış ışlen var. Çıftçı Tuıkı- valfalôyetler elde ebnittir. Bundan ki mücadelede muvaffak olama habatına iştirak hakkı verilme- BADEN 10 A A B l lecek ola~ 'f ~un~ ~ . mubim~. M l · · kan uıı I• 
enin emekli sayinin büf. bah d b" f . M. • . . , . . . - eyue Senruıyenın emnıyeti gıbı sa'yln hı· uame e vergısı unun d 

Y • un ne- ·~ en ır ranıız ııazeteu dıgını teslim etmekle beraber sıne daır olan kararnameyi tan mll 1 b nk t kil" h • u· Ral e.ı 'yil ılaki ti · t d · 1n ü Un " rı:ııı ' ticesi buraya müncer oluyor. E- Tardieu nün gıı:ı:etecillği sevmesinin 1 2 . . . . . . e .. a a eş .. t e! e may . ve aa. .e. ~ye ~":' 1 ~,Ye e aır o ç cu -" 
. d'I . sebebini ara•tırarak d" ki· "B 93 senesınde yapılacak ıntı- zım etmıştır. Qehrinın banka merkezı olarak ahengın tanzımı ıçtunaı ve iktiaadi desının (c) fılı:rasm.dan ekJ'!I"" 

'fer satış tanzım e ı memıııse • ıyor · u, hab ff •- 1ına· · .. ._,...: afa · · k ı.. mi r k' :- • . , .. • • acaba gazetecilik mesleğinin tiddetle . at~ mu':'a a... o ga mil- intihap edilmesini Lahey kon- !ruu' . tımız .•çın ço U2u u ve a: fabrikalarında imal olunan ~ 
,ger satış talıler ve tesaduflere esen bir ruzgar esnasında dört yol ag· saıt bır zemın hazırladığı mıita- TAYYARE KAZASI f t kl'f d ktl ıdeli hır şeydır. it kanunu bu gayeyıı ki . . t" . . .. _..erıl· 

1 a 9 mil}'on Türk ç'ft · · da d B eransma e ı e ece r. · lihdaf ebnekted' me enn ıs ısnaıyetı go~· 
'~ ırs . 1 cısı- ;=. _urmağa benzemesinden mi i· leasmdadır. Mutedil gazeteler AR - LE - DUC, 9. A. A. - CENUBİ AMERİKA " ır.• miştir. Kanunun birinci rı:ıad-
ıın sayınden ne.ma cıkmaz. U- en gelıyor_du? . yeni hükumetin kazandığı kuv- Paris ile Prağ arasında posta GUETAMALA 9 A A BULGAR TİYATROSUNUN ld . d dah"ld ki . JatJll 
ıutmamalıyız kı, satışın tanzi- M_. Tardieu 905 senesı 1 Kinunu- tli k · · k · . f · b' · . • · ', · - İNKİŞAFI HAKKINDA esı~ e .. 1 ~ 1~ ı...a· 

. .. k del' d' d' . sanıaınde Temps gazetesinin başmu- ve e serıyetın abıneyı vazı- se en yapan ır tayyare sıs do Havas a1ansı Santa Mana vol- RAPOR vergıye tabnyetı kuvveı ınu". 
nı ır.ıta a ım ır, ıger te- lıar · · ı· · · · d h f · h"t b 1 k d layı'sı'le yere · k · d ' • · b" • ..,iJ. . 

1 
'b' . . nrı ıgı~ eru te etıniıtir. Bu va. esı ı aın u :ıncaya a ar me. ınme ıste ıgı ır kanının faaliyetinin durmuş ol- rrike ile müteharrik sınat ": 

ek~~le~ satı sar.t arı~a ~a ~d~ <!fe umunu harbe~~ devanı etmif- vkiinde tutabileceği fikrindedir. sırada bir ağ'!-ca çarpmış ve par du" unu takriben 400 ki inin te- ANKARA, 10. (Telefonla)- esseselerde imal ile takyit edil. 
3u gunkı ekonoı.~ ıde ıstıhsalı l!"· ~u suretle ~enoı". on sene bu va BÜTÇE MÜZAKERE çalanmı tır. Içinde bulunan iki 1 fg kült' 1. . dş Ağustosta Bulgaristanda tet- di .. hald h · . h 1 diJeCC 

t g .. t anzim zarureti var zifeyı muvaHakiyetle ifa etıniıtir B t . .. e ve ıyet ı mıktar a ııeker . . . 1 · "f kA gı e ançten ıt a e d'le 
;:ı sa; ore , . . : on s~ne z~rfı:nda her gün Tcınps. ga~ PAR .s! 10. A. A. - .. ~eb,'u- tayyarecı olmüştür. kamışı ve kahve zeriyatının ha kı~ata g_ıtmış 0 ":n ma_.arı ve a- ~er için alelitlak imal kaY 1 

ır. 'p :yasa} ı tıKıp_ e~e~ ek, fı~ zetesınd~ ıntıtar eden .n_ı•kalelerde san pıı:cl.ısı çarş~mba gu?u bilt- . - rap olduğunu bildirmektedir. letı _talım ter?ıye azasmd.~ ıktifa olunmuştur. Blnae~leY~ 
ı e\elden gorerek ı stıh~aı, kaı: ~·Tardı':" nun.kuvv•~tli ifad~i, me- çen~ muzakeresıne başlıyacak- etmekte, mı•maileyhin kabineye PORTEK1ZDE SÜRGÜN- Hayu.ı~ B. tetkikın~en avdetinı ekmekler hakkındaki jsusnal 
. 1 r 'iu halele çok kuvvetlı tın mantıgı, genıı malumatı goze çar tır. d h"I 1 kib "ğ ' 1 . LER müteakip Bulgar tıyatrosunun l y t d h'ld k' k k f brikala-t ı b 1 1 ) · ı d H ııa ala da Alma FA İ a ı o masmrn ta ettı ı ııın .. 1 e a ı e ı e me a , 
. ı 1 ~~at c.• az _an ı e orga- J:,":..a~~rlu~unuon 'b:şvd.aletinde'ı°:. HR DOKTOR UNVAN_I d siyasete devam edileceğine LİZBON. 10. A. A. - Nazır- do~uş, ~ekemmül ve bu gunkülnnda imal edilenlere ait v 
~: ed meven b~ ma~r.eç po- lunan Prens Bülow [geçenlerde 80 .. PA~İ~, 1 ~· A . .t;..,,- . Tatıl bir zamman teşkil ettiğini yaz- !ar meclisi Portekize alt müs- vazıyetı. hak~rnda mufass~l ve münhasir olup bu müsaad:nı~. 
tı ısı, noko;an bır pol_ıtı~~dı~ . Yll§•nda olduğu halde vefat etmiştir] muddetının bı~esı uzenn te- maktadır. temlekerle adalarda ikamete me kıymetli tetkıklere mils~c:nıt bir hariçten geleceklere şüınulu 0 

?1' y ıl: ~me;,ı kalılar z~raı ıst~- Temps ırazetesi~n bat mekalelerini kı:ar açrla!1 Paı:ıs Darülfünunu İTALYAN MATBUATI mur edilmi~ olan 57 askerle 25 rapor hazırlıyarak ınaanf v~kA- : madığı Maliye Vekaletince tah 
barat ıçın yuzlerce mı iyon lı- yazan M. Tardıeu den bahsederken Alman alimlennden Einstein'ı · 'il d . . Jetine vermiştir. Rapor vekıl B. tı karara alınm t r 
' ta'ıs i s ettiler Kooperatifle- ~Y!~ d~ıniftir: . . . İngiliz alimlerinden Jenks'i Bel RO~A, IO. A. A. :- ~azete sıvıd n ana_ v~tana aıv etıne mü tarafından tetkik edilmektedir. ANKARA CE~İvETİ BELE 
n. ziraat odaları ve cemiyetle- Dunlı ~uaz.~ altıdır; yedıncısı çika alimlerinden Cumontu İş- !er yenı Fransız kabıneııı hak- saa e etmıştır. VATANDAŞLIKTAN ISKAT DİYES1NDE 

. . b k • . M. Tardie11 dur.,, . . . ' kında mUsait mütalaat serdet ALMAN GAZETELERİ ) -
nın zıraat an ası ve nazaretı M. Tardieu nün "'"'er bir hus • vıçre ılim erbabından Rou'yu . • NfN FİKRİ ANKARA 10 (Telefon) - ANKARA 10 (Telefon 

· 'hb k'fi .. d' ....,. u•« mektedır ' , da 
".l ı t• aratıı:ı . a ı gorme ı- y~ti de aon d~ece çalııkan olmaaı, ve Lehistan Reisicümhuru M. · BERLİN 10 A A _ M _ Resmi izin almaksızın ta- Cemiyeti belediye içtiınaın 
r. Ce en yılkı ~ı!yarlarca .za- çalıımakt~ bıç -':~Imıı:nas· dır. Moscicki'yi fahri doktor olarak AVUSTURYA GAZETE- halefete medsu · bi~ k · u jbiiyetini değittirdiAi anlaşılan reis vekilliklerine Ziraat bank~ 

n bu noksan ıstıhbardan ıle- 914 •eTneıınde kendiu mebus 0~~'' kabul etmistir. LERİ .. t ld ğp h ldaç gazbete ı b.mir vilayetine tabi Fethiye sı merkez mildUril Reşit ve T~ 
ld ·• · · b · · ·ı aonra emps gaxetcılnden çekilmit- > İ MUS esna o u U a e mat u- v{nı 

,e ıg~nı- ve u ıŞ,ı': ayrıcı ıa- tir. Ha•p bittikten sonra ıulh konfp.. ECNEBI GAZETELER VE V YANA, 10. A. A. - Yeni at M. Briand'm nutkunu mem- kazaaınm Cümhuriyet mahal- lyyare cemiyeti reis nıua 1 r 
a sevkı la.ı:ım oldugunu anla- ranımda, yani bundan on •ene evci. KABİNE Fransız kabinesinin kazandığı nuniyetle karşılamıştır SalA- lesinden Mısırlı o~ullanndan I Sükrü beyler intihap edft.mlış e 
1 r . . . . 9_19 da. M. Tard~eu Clemenceau. nun LONDRA, 10. A. A. - Ga- muvaffakiyetl mevzubahseden hlyettar mahafU bu nu~ktaAl- Giritli Hüsnü oğlu lbrabimin dir t 
Demıyoruzkı. bızde A~enka "Yd;.etı !~~n~ı Fra:ız.ıheye;' •"!· zeteler yeni kabinede M Briand gazeteler M. Briand'm mü- man Başvekilinin nutku ile te- • Vatandatlık kanununa göre Tii- İctimada Şehremini Nevz~lt 

bi masraf. yapa!!~· Dıyonız ;:; mU~ıul:ied:n b~ı:;..,.ya':bu ~:.:; ın da_ bulunmasınd~ dolayı u- dahalesinin ehemmiyetine dik- zat teşkil eden bir nokta görme- rkiye vata.nda9lığınd.an. çıkarıl- Bey ~lektrik şirketi. il~ otani ı 
, kooperatıf. cemı; et, oda, ban imdiden sonra da devam edecektir. mumıyetle memnunıyet beyan kati cclbetmektedir. mektedir -..uma karar verilmı9tu. til§fın halledildiğlnı bıldirttl t' 



\IILLIYET 1929 

llhi r arda Mahkenıelerde : 

ebcet B.in beyanatı Gelin diyea 1 am I'° MİLLİYETiN ŞEHİR HA ERLERi 
~lSID-:::.::::.:_~.::.:ı:=::::::::_ .. ~~ 

1kesir havalisindeki teftisatım- VllAgette Müteferrik H. Ticaret odasında Aksakalile geliııiııden da)rak 
ü~emnunum. Satıslarımız iyidir Dain1l eııcüıneıı Niçin öldQ? Ticaret sarayı yiyeıı ilıtiyar 

Unlerimize rağbet çoğalmıstır .. . . Çocuğ·un öİÜmÜnü Has- Kon1isyonu dün top- Hasta, ama pek hasta görünüyordu. Adeta sürük-

ali f b ·k k f kl t k Dun mektep ışlerı tane sertababeti landı. Arsada sondaj ıenir gibi sendeleyerek, çarpık ayaklarile bastonunun 
· a fl asını arşı tara a na e me ile meşgul oldu izah etli.yor · .. üstünde muvazene teminine çalışarak yürüyordu. Biri-
ıroru K f b ik . . G ı·x-· 1 bır ay sorecek , . J . km .b. dıv d k ıl .. 
J z. arton a r ası ıçın em 151 . • . • .. . . İsmail isminde bir zatin.6 YA§lbda- sın en iır üş gı 1 ansızın ara ayanara aç an goz 

k .. . b l Vilayet daı.mı encumenı dün ki kızı Samiyenin Etfal hastanesinde Ticaret sarayı komisyonu lerile etrafa bakındı Sonra titreyen ellerini havaya kal 
r;; .. ÇO munasıp U UyOfUZ toplandı. Yemden yapılmakta bir ameliyat neticesi öldüğü yazılmıt dün Ticaret odasında toplana- dırarak:- Kaltak, dedi, gelmemiş bugün de ••• 
~tiin inhisarı umumi mü- lan karton fabrikası kanunusa- ~~an:. mektep b~nalarınm te~el- tı. M k" hat t babet' b rak kanalizasyon şirketinin ya- Beklediği kim di? Merak ettim: 
~.h~et B.bir müddet evci nide bitecektir. Fabrikayi ya- lumuile temelı atılacak mekte- ıele b~dasg::t:::e tu iz.~a':'~ ptığı ilk projeleri tetkik etmiş- - Birisini mi bekliyordunuz? dedim. 

!İİıı ır c ~trnişti. Behçet B. panlarla uyuşamazsak k~di- pl~r .hakkında bazı kararlar ver bulunmuştur: .. . tir. Kanalizasy~n şir~~~i saray Cıgara içmekten dudağa yakın yerleri sararan oe-
! , tetkikattan sonra, şehri miz yapacağız. Karton fabnka- rnıştır. . .- Kız_ bw:ıdan 20 g~n ev~! g~ır- arsasının terekkup ettıgı topra- yaz sakallarını mütevekkilane sıvazladı: 
~~det etmiştir. Behçet B. sı için Gemliği çok müsait bul- Bundan başka <l:a bazı tamıre rnıt ~ldugu tifo haata!:ıı:ı ~etıceıınde ğın kudreti tahammüliyesini 
·Q;hatinde lmıit Adapa- dum. Teşkilat ve faaliyetimizi muhtaç 1:1~k~eple7 ~ş gelme- ~:I::ı"'!et~:~ :::~u,:~'.eı:::~~m= ve tabiatini tetkike devam etme - Gelinim olacak kaltağa baktundı 1 Yok, yerindi-
~ 1 

etik, Yenişehir, İne- tevsi etmekteyiz. Cigara kutu- d~n ~amır enne e arar ver- Iar yapılırken aıleoi çdcuğu eve almak ktedir. Bu sondaj ameliyesi bir bine batasıca kadın gene yok. • 
ılııllrsa, Balıkesir ve havali- !arının üzerindeki tezyinatı de- mıştır. , hususunda iı;rar ediyorlardı. .. .. ay k~?ar ~?11~ devam edecektir. - Bir davanız mc var? 
~ laşatak, muamelata ne- ğiştireceğiz. Yeni cıgaralar çı- VEREM SANATÖRYOMU _En son ol~rak çarıanıba gu?u ço- Dunkli ıçtımada sarayın ar- Hiddetli hiddetli: 
etnıi . . . . . .. . . .. cugun valdesı hastaneye gel11Uf ve d h'l' t düf' d H B d · .. ·· d a· b ka 'I, ,§, ınhısar ıdarelennı karıyoruz. Bey cıg~ası uzenn- Heybelıada verem sar.atory- hastayı almak için israr etmiıtir. Ta· sası. a ı ın~ esa e en a~ı - u kaçıncı ava, a gozumun nuru. . e ı, u 

01ııı l:nıış ve mübayaatla meş de bic Türk bayrag7 Ankara omu'na ilaveten on beş yataklı bibi müdavileri çıkarsa ölüm tehlike- Be~ '.'.a?,enıı_ı aı;sası meselesı çıncı dava .• 
v ~~tur. Behçet B. seya- cıgarasmda Ankara nın umu- bir pavilyon daha inşa edilmiş si olduğunu anlatmışlarsada diblete- de goruşulmuştur. Gelin diye aldık, yılan çıktı, habise!. • 
ı.: tiitün işleri hakkında şu mi manzarası, Türkocağr'na tir. memi,ler. v~. •on o~arak P•nıımanlara Sarayın köşesine tesadüf e- ~ 
~tta bulunmuştur: kurt Sipahi ocağı'na at başı re- YENİ -HİYELER • gelmedlen aoyldalenmıı veh haaıa.,ta~l.a- den türbenin ne olacağı da bir beni anasına bağlatıp ta döğdüren bir alçaga 
ı . ' . . 1 · NA sına a o yo me~ru at verı rmıtır. ı k'I k d' B meğe alimallah haya ediyorum. lııı' . . sımlennı yaptırıyoruz. zmır K . • . d . . d 21 Bilahara çocuğun öldüğün" et . mese e teş ı etme te ır. u 
'lldeıt, Bursa, Balıkesır ha- mıntakasmdaki mübayaat bit- onya ".':11<1.yetı . ahılın :. terde okuduk. _ u gaz e türbe sarayın kıymeti mimari- - Oğlunuz hayatta değil mi? 

Bu yaşta 
gelin de-

. d dolaştım. Seyahatım miştir. Balikesirde bitmek üze- t~ :eş~~.kullil.~ahıye v_ucu.da sine halel verecek bir şekilde Acı acı güldü: 
ı, 0 evaın etti. Bu milddet i- redir. Bursa' da başlanılmıştır. getırıl?~gı Dahı lı~~ Vekaletın- KIYMETL~ ':,!1.t ES~R . bulunmaktadır. - Tuhaf söylüyorsun oğlum, evladını hayatta oJ-
it ~alarda~i idar~leri :ef- AmerikaWarla bir mukavele ya den Vılayete teblı? olunmuştur Esa?'M:ı:ı;~'it:;\et :::ı;ı:1~".."~; İKTİSAT MÜŞTEŞARI sa bu ak sakalımla el kızından dayak yer midim? Evden 
e.şlııı~~nıelatı tetkık ett~. ptık. Onlar p~~~. gönd~recekler, İŞKAN tŞLERİ ve tetebbü.mahaulü _ol~a~ üze~."«?r ŞAKİR B, İN MEŞGU bir köpek gibi koğulur mu idim? Ah, ah ... Ben 

0 
oğlu-

ıı.;: .• ı he'. yerde ambar ın bir; buradan tutun mubayaa e- Müfettişler temlik muame- man yelıştı_rme fe.nnı,, ıoounde ı!U ~ın LİYETİ 
"-ı;nıektedır. Bu anbarlara dip göndereceğiz. Memleketi· !'tının tk'l t k 0 b'ı ·r- •:ıy,falık ~ır e~er meydana getı~ı· Evelki gün şehrimize gelen ma da ne diyeyim ki beni hiç düşünmedi. Ölüm sıraya 

\le rna ·ı t"t" ı r ko r a te ı ~a mı ı~meıı ı .ı tır Mumaıleyhın tab ve nCJredılen İ bakm r o u ld b ru' bırakt D h ag"l ~ d ~ktır mu u un e • miz_in ~tü~erin satmak mak- ınişlerdir. bu. eoeri Darülfünun nebatat ve coğ- ktisat ~eka.Iet~ ikt~sat mü~t:- ıyo , n a r, e I. • . a a S ıgın a 
~llal · Her yerde ıı:rsa~ar. sadıle ışlenne vesatat etmekte- Teffiz komi 3yonu da Veka- rafya şubeleri tarafından tetkik edile şarı Şakır B. dun Tıcaret mudı- nesi var nesi yok, hepsini o mel'uneye bıraktı. O gidin-

• lı:r saı:;n.~ldı~. ~ım<l:iye yiz. Amerika'daki şirket tütün- letin emri mucibince her gün to rek takdire ıaY!''! l!'örülmüıtür. . riyetini ziyaret ederek bir mild- ce karı da evvelil. beni sonra, bizim ihtiyarı kapı dışarı 
fıiııa,ı P, tüttinlenmız kira- lerimiz için çok eyi reklam ya- lanınaktadır. liıtı~t V~lliğıne de ~akd~ edı- det meşgul olmuştur. Şakir B. etti. Neyse refikanın ömrü azmış, geçen sene ölüp kur-

"'tıı.. arda bulunuyordu. Te- pmaktadır Geçenlerde bir Ame p · · len es~ı Vkekil 8 • de t9a2k~ır .ebnidt.d "'! vekaletçe talimatnamesi hazır 
'"il! · ı t İ memunn anununun ı tuldu. Allahın "cezire,, sini şimdi ben c.ekiyorum. Ceza neticesinden memnu- n"ka mecmuasında bir makale M LL MERAS M 'b' b" takdirn•- nc:ı1 mataltif':~ !anan Rusyaya ihracat mesele- ahk . d b' d d S h k k 

mucı ınce ır ·~e ı e ı m emesın e ır arp avası açtım onra u u ta da &q okudum. Amerikalılar diyor PROGRAMI muvafık görerek eser sahibi Esat si ile meşgul olmaktadır. · ,, 
lışı._ "d' İk' ki: Halk fırkasında Cevdet Ke- Mubli• Beye bir takdirname vermiı- Şakir B. perşenbeye kadar ayrı davamız var. Bakalım ne olacak. ht ...... "111llz eyı ır. 1 

sene- · · · · d 1 k t' S • • b d ak 'k' bu"·klum" · n eyi yerlerde tütün ekil "Türklye'ye gittikten sonra nm b~yın rıyasetın e o ara , ır. --- tetkikatile meşgul olacaktır. onra agrr agır astonuna ayanar ı ı 
'1t ~Çalıştık. Bu mesaimize- tütünün ne demek olduğunu an merasım prograı:nlarım hazırl.a 138 NEVi TOHUM Perşembe glinil Şakir B. Anka- uzaklaştı. 
ijktıceıer hususle getirdi. ladık. Sözümüz n~z~. d~.ğil fi- ~ak~3: o~an komısyon yarın ı- KIMYAHANEYE GÖNDERiLDi raya gidecektir. "' • • 
ı. ~aınYeti anlıyarak ve irşa- lidir. İsteyen gelsın gorsuıı. Bu kıncı ıçtımaını yapacaktır. latanbul ziraat müdüriyeti kendi cu·· Nu·· N ADL y E HABERLER .. 
,. t b h mıntal<asından olan Trakya, Adapa- Mıemleket H. _ ~~c~ a~'iyet ederek fena tli- tü~nleri gör~.ü~ten. so~ra ~~--FIRKA NAHtYE KON- zarı, Bursa ve K~aoli nıı:ıtakaların- _ ' , • •. •• ,. 
eı lerıni terkettiler. Bu va- kesın başka ~utu~ ıçmıyecegı- GRELERİ daki mahcula~ btl'er nümuneaini Ti- y donun al<ı'beti Emanet Alevhınde açılan bırdava ~oruldu 

Ctnebi t"tü t . 1 'nce ne ve herkesın Ti.irk cıgarası a- . . . caret boı·ıası kımya laboratuvanna a . . . " . . 
'ıılas u n . acıı: en • . · " Bır müddetten bert devam et tahlil için göodenniştir. Bmncı Ticaret mahkemeoi tahki· . dıasııu cerheden bir madde buldu. Bu 
•deı clnıı~tır. Şımdı rağbet rayacağma e,?llnız. . . d mekte olan Halk fırkası nahiye 138 neviden mürekkep olan bu Cunlhuriyet hükume- kat hakimliğince dün Şehremaneti a· maddede §oraiti sıhiyyeyi haiz bu gi-
bu reş_nıiştir, Çıkan mahsu- .. ~u ~ropag~da •. ne~ı~es.~ .e kongreleri bu ayın nihayetinde tohumların kıymeti fizikiye kimyevi- , • _ leyhine. açılan bir zararü ziyan ~ava: bi fabrikaların açılabileceği,. yazılı-

l:r 13aı:bcte karşı az gelmek- buyuk ışler gorecegımızı umıt bitecektir Kanunuevelden iti- ye ve ticariyelerini t~pit edecektir. tıne karşı gelınmez sı tahkikatı yapıldı. Davada muddeı yordu. . 
' 'naena! h b neden i ediyorum. · " Laboratuvann yapacağı bu tahlil . . batırsakçı M. Feldınan~r. M F eld- ~hk~ ".çılan bu fabr~kalar'? 

,, cıı ge CJ:' u se ılm T"tünl · 'zin hariçteki bu barende kaza kongreleıı başla- tohum ıslalıında e..,. tutulacakl:ır. Dıyarbekirden yazılıyor: ınan dftva•ıru fu suretle ızah etmekte- sıhhı şeraıti haız obp olmadıgının bır 
"oC ş . ne eyıden ayr a- u enmı . yacaktır C h d d d .. t d dir: ehli •-ukuf tarafından tedkiki için ta-
·~c artııe tütün mikdarmı te rağbetini gördük~~ ~orkarırn kı, ' · · YENİ YUNAN SEF1R1 -. . e?UP u u un ~ 0 eken~ - "Şehremanetile yaptığımız mu- tik olundu. 
, oj~a '.sı;:o:uz. ~u sene ~lit:_iin talep vuk~.~~ tutün bulup ve- HAKKI ŞİN ASİ PŞ. . Yeni Yunan sefirinin ~übad e ko· ben _şık~~et .. yaparak. ~ ço 0 _ kavele mucibince bağıraak f~ka!ı· TORKLOCO TAHKJR DAVASI 
"" llgu ıcın zurra eyı frat remıyecegız. B M Meclisinin Klişadmda ınıayonu b&Jmurahha11 Dıyamandopu caklar sonduren şakı ado na nı yalnız ben yapacak ve bu , 1ıe m••n H 'ka t . d T" k d 
· ;··~Ştur Cibalideki fabrika- Dün müskirat inhisarı umumi C:. h. • · t b da ha lo ile birlikte gelecek hafta gelmesi mındaki haydut cezasını buldu. haaınm ben mtl§gul olacaktun. Haı.ı b ._._ ırodnı gazle esın .. e. ~ or usu 
'.~ · ve um urıye ayranım - beki ekt ,ı· . aı· b'" buk' . da . b' almn f b ika a .... ın a neşro unan agnyotera., ya 1 tarafa nakletmek niye- mi.idiri Zekai B., Behçet B. i zi- zır bulunmak üzre geçenlerde enm e ır:___., Bu husustaki m umat ~a ~ı 

1 
1 ~~a":unı ye;:' .ır 

1
t aka:,,tr ni vahıi kelimesinin manasmı tedkik 

~İı, Haliçte yapılmakta o- yaret etmiştir. Ankaraya giden Halk frrkası AVUSTURYA SEFARETiNDE ş~~iye kadar hı:_r tarafa bıl~ı- ".:;.~ ti~reU.:: ın:'::f'oİur orlar. ~:- için tayin edilen ehli vukuf d~n il.k 
.. . - ş· · .. RESMi KABUL nldı Yadonun ogramıs oldugu P . I' y defa toplanmııtu-. Bu heyet mudems mufett~şı Hakkı ın~sı ~aşa dun Anııturya cumhuriyetinin yıl dö- kib. .. hu . t hükumetini ıur~tle zararım 20 bın orayı geçmek· Şerif, Galatasaray muallimlerinden 

~'T/?il~~~ 9 SiRKAT VAKASI şehrimıze avdet etmıştır. nümü olmak dolayısile yarın Avuotu- a hi e\.cum rıye ka t k şı tedır. Etem Şinasi, Mülkiye muııllinıi Salih 
~j 1- Kadıköyünde Sohak e- ft rya aefacethanesinde bir resmi kabul n .. ç ır zam~.n şe ~e e ıı:1'. Tahkikat hakimi mevcut mukave- Arif Beylerle mahkeme naibi Tahir 
~ f d' . h . . . b' Maari e yapılacaktır. musaınaha gosteremıyeceğını, leyi tedkik ederek M. Feldmanın id- beylerden mürekkeptir. 

rı ~ en ının anesıne gırıp ır şey -· şekavetle vatandaşların hayatı- -- - - - - - · -- -"fi l. •• • l. çalmadan kaçan Mustafa yaka- Millet n1ekteplerini MOTA~~B~IC YIL na taarniz edenle~n. dai!11a ce- pur ve. ya~an çıkarılan efradın ~et~~i .aras?1da bir noktai nazar 
il#( U lÇ 1ma lanmıştır. t t"t' . B ü • ··ı rek . • ... d" zalanru göreceklennı bır kere gayretile bır saat zarfında yan ıhtılafı hadis olmuştur. Tayyare e ili ug n umumı mu a erun Z" O • • • • l • • h' V: 2 - Davut isminde bir sabıka 1 ek .. . 1 . d" M nümü dolayııile Franaız harp maktul- daha ispat etmiştir. gm söndürülmüş ve ateşin ci- ceınıyetının esas ış ennı ıç 

...,&fiilin ııezdinde 1ı Kurbalı derede ?turan Ada~et arif !!üdürüt~a:d~~!Yfr: ri;:seti~: leri için Feriköyde merasim yap~acak Yado geçenlerde bir gece vardaki _evlere. ~irayetine mey- ala~d~ etın;yen ve tayyare 
b. . il harum mektebe gıderken boga- de toplanarak Millet mektepleri ve v~ Übıı;on ı;:ran•ez.de, akıama bır çay huduttan aştı, Palo ve Çabak- dan verilıneınıştır. ~emı~etıne aıt bul~yan bu 
lr iÇ ma znu sıkmış. 13 lirasını almıştır. Ekalliyet mekteplerinin teftiti huıu- zıyafeti verilecektir.. çor etrafına gitti. Günlerce do- Yapılan tahkikata nazaran ev u~retı b~ye n:ıeselesı etrafında 

tıııııi . -. "d" .. Kızcağıza ayrıca sarkıntılık da satını konuımuılardır. SULTANAHMET CAMllNlN laştı. Baş vurduğu hiç bir köy- de Hollanda tebaasından 80 ya- bır hayli dedi kodu yapıldığını, 
'1 Yetı u~u~~Y~ ~u ururif yapan bu serseri yakalanmıştır. KONFERA~S .. VERILECE~ T~INE BAŞLANIYOR d n yu""z bulamadı Müracaat et- şiarında M. Kiyon oturmakta- yalan yanlış inşaatta bulunuldu 

ve polıa muduru Şe • . İ . . Floranse dar~fünu!'u .. prof~rl-:- Gazi Hazretlerinin bu sene latan- ."... . . . · ğunu teessürle haber aldım ~dün Emanete giderek 3 - Lattf, smaıl, Yahya ıs- rinden Sinyor Cıyo!etti dun ıehrımı. hulda bulunduklan sırada tamirini tıgı hıç bır kimseden muavenet dır. Yangın çamaşrrhaııeden E 
1
• fka . · 

. llıiidd t Ş h · · · y I' m.inde 3 kopuk Bahkpazarında ze gelmiıtir. Mumruleyh burada Faı- ehemmiyetle i,aret buyurdukları göremedi. çıkmış ve ev kısmen yanmıştır. vve a, e . ~ı ~umıy~ye 
~ h h~dd" e bre~ını ve da ı cig" erci İsmailin dükkanından izm hakkında bir konferans verecek- "Sultanahmet, camisinde yapılacak Yado adi bir hırsız basit bir Evin sahibi Madam Mari Nis şunu arzetmehyım kı, bu ışln ı.. ••ıı.ı ı ın eyın yanın a · · ' . . . ' ' • · · ı ·ı i ~'l!lölr h ı k k' ı 90 ayak paça aşırrrlarken der- tır. --->-- tanım':~ haklund~kı he_Yeti ve~~le "!'· saki idi. Günlerce Palo etrafın- şehrinde bulunmaktadır. Ev ta~yar~ c~ye~ı ış en e, ane-
~da v:on :ı::a~ t:~bi:l:~ d~st edilmişlerdir.. . KARA KEMAL ŞİRKET- '::i;ti~~n Evkaf ıdaresıne teblıg edıl· da d<;>l~ştı v.~ z~etti ki: köylü 1300 İngiliz t.i.rasır.ıa, evin ~şya- lerıle hiç ~ır a~akast yoktur. Ta 

nde görüşmütlerdir. 4 • Üsküdarlı Halıt beyın 2 ha LERI MAHKEMEYE VE- Bu kıu·ara nazaran, Evkaf idaresi- kendisıne muzahır olacak. Hal~ sı da 4000 Turk lırasına sıgor- yyare .c~rı::{etı, m.~nfaa~m !ir 
" ---. lısını çalan Scrope yakalanmış- RİLECEK ne Sultanahmet camiiııi (30,000) lıra arkasından koşacak tufan seslı tahdır. zerresını ı e musama a e e-
~"' fil E mez. '' t'ÜMOBi L KAZı LARI tır. Kara Kemal şirketlerinin tas •:or ~ ~eten inşa etmek •alahiye bir kalabalık, koyleri ya~ma. şe fZM1R TAYYARE 

f . · ı.."l • b' ' · T' t tı verilmiıtir h. 1 · l i k ' '-:- !633 numaralı otomobil, 5 - Sabıkalı Hüsnü bir kaz- ıl'.'.e~ı .11.d ~ ıtm:mıştır. ıcare Tamiratın °teorii tekarrür etınit· ır :n ~a. an ec el:e. · . . . ŞUBES1N!N TEFTISATI · • 
rj.~VYde Şükriye hanımı ba- ~-çalmış, derdest edilmiştir. 1 mudıny~~ bu şırketler hakkı~.- tir. . Hıç bı:ı ?lmadL ken?ısıne l~ıç BİTTİ - Isın et Pş. Hz. nın nutku 
, ~ Yaralam· tıı· 6 _Halit bey isminde bir me da ne gtbı muamele yapılacagı TARİHi TORBELER bır fert ıltıhak etmedi. Yac o- İ . t . t" b Ba _._,, 

1 
t P H . M 

,..._ ' · ı·k · k'l · d r .. "d' · b ·ı d k" ıu. zmır ayyare cemıye ı su e- p ....... sme f· z. nın ec· 
!10 1236 numaralı otomobil~. murun cebinden bazr evrakı meç nı tısat ve a etm en so - Evkaf idaresi, müzeler müdiriye- nun umı 1~1 . ag a ıgı oy ·i ' si muamelatı bir müddett~n bel liıt~ ira.t t;ttiği nutk':'n gece pek ıreg 
ıl tla oturan Hatçe hanımı dı hu! bir hırsız tarafından çalın- muştu.. ti tarafındantar;hi kıymetleri dolayı- ha~eketlerını adım adım tak P ri umwni reis muavini Slikrii j v~t ~~ geç".'ea~den dalo~ mu-
eıı Yaralamıştır tır Vekaletten gelen cevapta bu aile muhafazasına lüzum görülmüı.,.. ettı: ··r . İ k , ~ eHif bır aehiv nehceaı olarak dıan det" 

'1/ · mış · . . 'l 1 .. . . - 1 . y k h mu ettıs s ender ve merkezı ı "tid ki k ı.... atman Mehmet idaresinde 7 S b k lıl dan Ahmet şırketlerın mahkemeye verı me- an türbelenn tamırıne bat amıttır. Nıhayet ado, a raman za- , - üh' b . . h 
1 

, co u°"!"ıyao a e ısmmı &yneb 
~'ltn - a ı a ar · b'ld' ·ı · · ..____, b' 1 . . . tik k ·r d le umurnı m ase ecısı ey er neıredıyoruz: 
İl vay 1876 numaralı oto- Sirkecide bir otelden battaniye sı 1 ırı rnıştır. KADINLAR BIRLlCINOE .ıt en~.ı~~ Y. se \a e · tarafından teftiş edilmekte idi. Tohum 11labını her vasıta ile ko· 

~Ilı c arkasından çarpıp hasar calarken yakalanmıştır. ISA VE KEMAL REiS Türk kadınlar birliği dün toplandı rınde yuruyen Janda;ına arımı- Teftişat ikmal edilmiş bulun- laylaşlırmak ~ıtiyoruz. Halkın intl-
l§tır. · An Al b' GANBOTLARI iADE EDiLDi ve bir risale ba•tırmağa, Biçki yurdu. zm hazırlardxkları akıb~te ogra- d • dan • . .. babı memnumyet verecek bir balde-

J.ı 8 - davalı lmct, ır Rüsumat idaresine kaçakçılann ta na iki hanımın kaydına, şimdiye ka- dı. On beş kişile gelen ve on ~gu.1: umumı reıs mu?vını dir. Adanada yetiıtirdiğimiz iyi tn-
J\.NE YE TAARRUZ kadının parasını çalarken yaka- kibin~e kullanılmak üzre e".elki ıene ~r bariçte göstcril~n.daktilo dersleri zavallı ile dönmeye ~abalayan Şukru hey ~u h~susta İzmır ga hur.ılr.r tehalükle a_ranmaktadır. Hu· 

" EDENLER lanmıştır. Babrıyenın l.a ve Kemal reıs ganbot- mn bundan sonra bırlıkte gösterilme- y d k b'l d Soıl zete muhabırlerıne beyanatı a- bubat tohumları zaif olan bazı mmta 
~~b ı ·ı · ti · b . . d b' k' 1 a o artsına ı e acuna ı. k 1 • • toh ınl . . b"··""· "bet • Zeci Osman ve Mustafa 9 - Nuri Kamil İbrahim is arı verı mıt · , . . "•ve unun ıçm e ır ma ıne ama- . · d ·k · tiyede bulunmuştur: ~arıyı ~ ar ıçı~ u,_ ~g . l'l~rh . ' . ' . ' Bu ganbotlar kaça"'Ç' takibmde ge ya karar vermittir. dakıkada onu a t~ı . ettı ve İ . . . . gostermektedirler. Bagcılıkta, ıpekçı-

eyınde oturan Fatına ha 1 mınde 3 serser~. ~~apanında rek büyük oldukları ve ıI•rek çok ·- valnız ba·ının çaresını arama- - zmır tayyare ~ubesının lıkte, meyva bahçelerinde yetiıtirdl-
~1evıııe taarruz ederek firar bir dükkanın kılıdını ku·arken masrafı istilzam ettikleri için matl,jp Hl~:'.LIAHMER PlV:ANKO~U ğa düştü.~Bu kadın, istikameti- muamelatı umumiyesı bastan ğinıiz iyi fidanlar ballmnızın bararet-

erdir. yakalanmışlardır. işi goremediğinden ve r~suınatı~ Av- Hilalıabmer ~n'.at evı eıl;'.a ~ıy":n: i ıran bir kurşwla hedef ol- başa tetkik ve teftiş edilmiştir. li talebine ye_!işememe~t-:d?" Tohum 
il ---. ~ - rupaya ısmarladığı yenı motorler kosu ayın onbetıncı Cuma gunu Hıla n şaş Va-;ıl oldurumuz neticenin İz- ıslah eden mueoseselenmızı artırmalı 
;, li: .MAHMUT ESRAR KISKANCLIKLA VURMUŞ 1 gelmek ÜZJ'e olduğundan diın Bahri- liahmer merkezinde çekilecektir . du: , . , . . • • 0 b" .. T" ki . . ve kuvvetlcndirmeğe verdiğimiz 
"-Sl.ERLE y AKALANDI G l d R f d' · yeye iade edilmiıtir. ~ Işte bu haydudun akıoetı bır mıı ıçın vked. utu~ . ur ye 15111 ehemmiyetin yerinde ve müstacel ih 
~a a atzı: a amazan : en 1 ı~- _,,__ _ ;, , •• derstir. şayanı ta ır ve ıftıhar oldugu- tiyaca lcırşı olJ~ğunu göstenni' olu-
i b·hıkatı Efe Mahmut, 9 ki- minde bır adam, kendı meı_resı- Hevbeli Rum eytaın . ·.. KARŞIY AKA'DA YANGIN mı söylemekten zevk duymakta 1 yorwn. . . . . . 

ır kulübeve toplayarak es- le münasebette bulundugunu • • • G ı· mı'rde Ka sı- yırIL İzmir şubemizin hiınmetlel Baz.ı bıuıt te?bırl~~"' ıh?-lı ne ka 
Çeı. . 1 . - . 1 s ı· . b ktebı meselesı ecen gece z r. d r ·h olahilecegıne mısal imale ,, "erlerken yakalanmı•tır. zannettıgı Romanya ı a ımı a rne -3 - ~17 / / yaka da Alaybey sahil cadde- rinizle temin ettiği muvaffaki- ,_ar~.'!~ mah 

1
.. .. ko .. ~ k . ; d d ' 1 i t ' ' ek b• \ J.j v enen eı.. UZre U'l.llfll . SU UDU serme IÇID · U~ubede bu hırsız esrarke şın an emır e yara amış ır. . . Heybe~dt; vaktıle Carhçı m te 1 ~ 6 sinde 151 numaralı madam Ma- vet her zaman, her yerde tak-ı tente örtiiler<leki kayıtsızlığı zikrede-

ın h . · · ıttihaz edılınıt olan Rum eytam mek d' · ı d 1 k ·ı· · B 1 · " ·• k t k ır kaç gecedır ıçtımalar DAVUT YAKALANDI b' 1 . hfıl" hali dil . d .. 1• FATiH BELEDiYESiNDE riye ait hanede yangın ruhur et ır ve ğıpta ı e ya o unı:ıa ~a- hı ırım. u ~ene zmır uzum mınta a 
ı lar h b 1 k l" te 1 mese esı a e mıt egı K d T tk'k t ft'~ netıcesın • nda m~bzul ve enfes mahsul ansızın h. 

1 a er a mmış, U ll· Kurbağlı del'ede Osman ef. kızı dir Yapılan tetkikat, 1>velce verilen Fatih belediyesinde nikfılıları kı- miştir Yangın hal:eri arşıy- ır. e 1 ve e ı. -

1 

· - "d tli • d k 
:'ilsrJnı. Ad 1 ba M'll t kt b' .. : • kara · · · yılaol nI dır · · · · · · d t ıükemel [aa gene şıo e yagınur an ço zar r 'Bra kıstır. .. '.':ekt Dounıt ı e mdeb'e'roAedglo-t istimlak k rı!'ınl meşruııı:etı:ıı teo- Ha!~l§BU il~r G:. 'd H H d" Ef aka ahalısını telaşe veımıştır. .en ı;nun azam \d•e n e gördü. Tenteli sergiyi kanunen mec-

r esler karşılarıncla po- turur en avu namın a m a e pit edece netıce er vermıştır. a ı . e uzı e ., a ı . y ın haben· kısa bir zaman- Jıyetın devamın an memnun v bur k 1 ak t db. . . ta 
" · h ·· · b" ı (13) lira H d 1 ht ı· "bad 'I Ad'I H Meh t F-L-' Ef 'I ang d d' l ' ı m e mne muracaa mec :• gorünce derhal muta,·aat anımın uzerıne ucum.a . . ~·- er. §ey e:ı eve mu. e •t. mu ~ 1 e . ı e .• , me ""!"" ~ e d f ı h lk kın müftehir olarak av et e ıyo- bur olmaksızın iktisadi intıbahrn ho.1-
ıslerct· w almıştır. Davut derdest edılınııtir. le komısyonunun bu ı~ı tetkık etmegı Emıne Muv~dclet H., Nedım Ef. ile a etra a yayı mıs ve a a k .ka d _ .. 
· ır. ı ·----- ı•Lo d -·ıd" Ç" k'" b b" .... .. t H H a Ef ·ı F tm akın yann1akta olan eve kosmu rum. , 1 ' • e ecegını umuyoruz. sr ._ sa ...-uyettar egı ıı. un u ar ı .nuruve ., aa n • ı e a a , . • T"t'' h 

1
.. .. d 

,, 1 arı<eslerle birlilcte l ulübe PALTO HIRSIZI umumi zamanında iıtiıolak edilnıiş H. lh•an Ef. ile Mebrure H., Reme- stur Neticede oradald evlerden Neticeı tetkatı havı ofan ra- ki hu 111nıkmayudur1n":" .e ~"5en ı;e~e-
~ Unan 2 esrar kabag· ı. biraz Dün kadaıtonı idaresinde bir me- bedeli verilmiş, binlerce lira oarfotu'. za~ Ef. ile Macide H., Dimistokli Ef. ·teda.n"k edilen su kovaları ile porun bir suretini İzmir idare bet astati"cel ~u~elcde!lnınti'kıyTı ve.m~s-
t t" · alt 1 h b 1 ,.,_ • · d'lmi t il Ef ı H M' ak Ef 'I A ''-- , . . V ne ennı e et . emız •e ı.' . on beki, 2 bıçak polis murun P osu ça ınmıt, ırsız u u- narak hW<umetçe t'."'!'r e •1 ' 0 an e 18 ya ., 18 • 1 e n.... in halk vangmm söndürülmesi hey etme verdım. atandaşlar salim mahsul kıymeti artmış olanık a 
"C:ı:ıtı ·· .... 1 .. ·· namamıştır. bu mektep meselesının aliikadar bu- H c; • K ak h l d h 1 · b' • d'l d'"' ı ı k d' e go~~muştür. b' b 1 tarafından ber · BEYAZIT DAiRESiNDE icin calışırken arşıy a e e- an er ıangı ırı ı e ıgı za-• ıcı arı memnun e~e t~ ır. 
İL lunınayan ır eye , . . . . • . · · 'tf · , · d • • b • k 1 • · Fındık ınabsulunde ıae bu sene 

Ii:R TIMARHANEYE Etibba odasi hangi bir hükme raptedılmesı mana- Beyazıt daıresınde oıkahlan kıyı- dıyesının ı aı} esı e Y.e~ı~mış: ~'.111 ~u. eye ugrayara 1er ısı fevkalade bir eksiklik oldu. idrakten 
GÖNDERİLDİ sız bir ıey di,r. . . . lanlar ~ şun!ardır: .. tir. Fakat aKrşıya~a. ıtiaıyesı gore?ılir.. . .. . evel ticari münasebatta boolunmuş 

0
_ 

llk heyetı wnumıye ıçtımaıoda hmaıl Salıh B. ıle Muzeyycn H., hı"c bı'riş görememıctır Bereket Ftlhakika pıyanko ucretı lıe 1 ı laı· b"yu"k 'kti'sadi tedb" ı 
' · • · · Ef. ile Cevriye H., Halil Ef. · '"; . · . . . • an ın u ve 1 ır er-



MILLlYET PAZARl~l 1 1 !929 

Evtaf ~nıuııı ü~ürlü~ "n~eo: 1 Evkaf matbaasına lüzumu olan kağıt ve sair levaznnı 
;._'?lll!lr;ıır..:ıırıC'a!llliS:;&:;;EmEa:imf-1 ;:ı1131:ır.ııı:m-ımısıa:ım:ı:::ıa--:ı-ı~'9"1'!:.l:--:ıı:ll!j'• ... --ımll teclidiye T. saninin onaltmcı Cumartesi günü saat ondört-1 

J,lr'l ; ;w ı . "" t ~ M u" ru" K H. AYr 1 e~ 1 er Ol a ası te pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti 
,- ..:ı!Jıs :, ;J ~ ~fi ~ J' PiL _ l\,lillet Okuyor anlamak üzre her gün levaznn idaresine ve ihale günü de

1
· 

h. 

t.<RIN l"MDES! "MiLLiYET • Tll 

11 Tc<-ır sanf 1929 
DARtHANE AakAra caddul. No 100 

Telgraf adresi Mllllyet, latanbal 
Telefon numaralar1ı 

lıtanba! 3911, 3912, 8911 

J.V İdare encümenine müracaatları. 

M 
e 28 ancı haftanıa 2 inc:iliiini Gala- -;--------_.:._.:.:..:.._:_:_:_:_:_: ___________ _ 

anış · ta111n1y Liıeaindcn 8 lakender bey • 

. "":;':'~ta~>::' :.~ haberi, ış ç ı aranıyor 
Hafif meş~n;::::;:-d:~~l, ~::E:i:~:~ 1~??m!~ Devlet ~eıniryolları ye limanları umumi rnaresin~en 

• 1 D E ,_\ J, B 1 R A Ş 1\. (; E C E ~ I 
ve tüvtik ıktrıs [.( PE \El.EZ ın ten: ıli 

A :j K Z A l\1 B A (; I 
mlikemmel ses;. fillm!erinl 

O P E H 1\ S 1 N E M A S 1 DA 
gllnn•k lçın ancık Ul'G( ', YARIN ve C, AR ' A\1BA GL 1

( Nl · 
YAl.NIZ MATI /El.ERi KALMl~TIR d 

OPERA nın ıe,li filimlci Beyoglunun ulr hiç bir ılnem•' n 1 

gc terilmirccckur ~ 

ateşli bir kadındı. Hayatmda bir ela, ilim vaditinde kabiliyetile miiı... Eı:zurum - San kamış hattı için bir sustacı, bir demirci, bir G:iil:;;: 
• 1 ft•ıı"p bı'r - ud" t " t • "k" . ( bo l'ek 'v11k\.ın!_• •• lltRylJo~Jıunda KAı'llZLMf:J~ fueıto""LırhEaneNl kuRmınuda J kaç erkek sevdi. Küçük og u, - ···~ve ıye ıoı erememıı- ı ıncı sını yacı ve iki vagon tesviyecisine ihtiyaç vardır. Bun- ' .. " " .,. · 

tamaıniyle_ ~lamamakla bera- tir. Ba huıuılarda bizim ilerleyem ... lara bilimtiban gö~terecekleri liyakata göre 30 : 70 kuruş 
ber, annesını kıskanıyordu. Alu ınize, ıeri kalmamıza sebep olan en- (Beş bııçuk misli) yevmcye verilecektir. Talip olanlardan Anka- ~ ı1.IK 1-101.. 

ABON8 ÜCRFTLERI 
TOrklyt ırtn Harir için 

4/JO kurııı IJ(J(J kuruı 

yaşındayken aıınesini nasıl kıs- aeller araıtmlacak oluna, göriıriiı rada bulunanlarm istidanamelerine, lef edecekleri askerlik vesi ~ "lf'' AÇ 1L1 V O R 
kandiyse, yirmi yaşında da, ay- iri b~nlann en başında TuTk Iiaa~ID? kası, polisçe musaddak hüsnü hal varakası ve ehliyetnamelerile .'I:" ~- 'ihayeı lsıanbu!Jn da a lclct< 

lSIJ ,. 
14/XJ o 

14fXJ ., 

:O()(} " 
.. 
" 

Grl<n "" k ~ r• ver ımcı ru surette kıskanıyordu. Yalnız temsıle, onu yazıp okumaya ~verııli nihayet bir aya kadar Zat işleri müdürlüğüne ve Istanbuldakilc-1 ~ ~ ' mahsus bir "ılnzllr. Bolu olecatuı 

'
•'' ·ı n•halar ıo turaıtu b' rk k h 1 b" olmıyan Arap yaznıclır. lılaımyetten . d H darp d 1 1 -f . 1· - . - 1 - "< &yle bir ıalon şimdlve k•&ır •" • ı•ç•n •~ · ır. e e ten. oş ~m.ış, ır ~=: evcl bir çok defalar alfabelerini deiiı nn e ay aşa a ş etme mu ettış ıgıne muracaat an. ·tıe 

Gucıe ve maıbuyı alt işler 19• kege kendini scvdinniş, verdigı tirmiı olan ealıi Türkler, laliıniyetin ~ 1 ,. t 
1 
_ ~ me>·cuı değlldL • 'ezlh bir mu!ıl d 

11>üdnrı ete muraacaı edilir. hediyeleri al.mışu. Bu, eve gelen ve Arap medeniyetinin ıürüldeyici enız ınus e~~r ının anı ~engin Varyete 'riyaıro Re• 
ı:azct•mla lltDların mcsullycıını tabu! ctm<L birinci erkekti. Babası değildi. c~eyanı kartmnd~ .bi~ çok ıeylcr ıi· yU 9 1 Sinema ve Danılng numert>ll~ 
------------., B b dah d - d 1 bı yazılarını da degııtınnııler ve A- . . . temaşı edilecek olan hu ıatonıll 
BlJG'-t~ rKÜ HAVA rtaa adası, ·k abo 

1 
ogma anF ekve rap yazıtını, türkçeyi yazıp okuma Deruz zabıtleıine yeni Türk harflanle basılmıt hüviyyct cüz- Mr giln uaı 18 den 20 ~· kad•r 

l o . n. ay u muş~~- ..• ~ '."-t, da ne dereceye kadar kabiliyetli olup danlan ita edildiği için eski • harflerle yazılı olanların hükmü ılleleıe mıhsus Çaylı Dans ıır 
UUn haram n çok 16 en az 12 annesının yaıunda gordugu ılk olmadığını tetkik ebneden, kabul et- kalmadığı lan olunur cazip e&lenceler. 

erkeği baba teHikki etmişti. miılcrdır. -· · e ı " 
derece idi. Bu~n havı ekur!yede İki ·' k •· d" nı- 1 · Arap harfleri! k azmaııın N' t " {" 1 ~ Geceleri zengin Vıneıe nunıero ' 

._k·_;ıı_ıı_o_ı._cı_k,_r~u-zgj_r_ııc_•_raz_·_e_ı_e._k_0 _'· .. ni ~~;:a:~d~ev::I~ ı, ger en- ::tbfrü k~.~::a·: °.:E!.uf::::u ;.';: . ıfaS a ve us u~ı nıuuaJaası BÜYüK ORKESTRA~1VE cA.z1';fA'.K!:i'i'' 
aşı~~~ıık~an~~~~~ye::,e!e~ :;~~.:~:dr::,n.r;.\'.il~~ıa:c1e >:::: 111010""01'01i1·sar UlllUDI DIU .. dU"rlu'"nu'"oden' diğini delice seviyordu. Annesi- j! tii.n!"ı.~ 7ite .. ~: : mil- 1 . . ll . . U . Y U '. . 

KRALiÇENiN YOLU! nin ba~kalarını sevdig-ini gö- • 0T. k" ıçınk .,.d~o .'bu P Y~~ İade ıçın 12,000 kılo yerlı nışasta ıle 3,000 kilo Ostüpı pazar-
' ~ pan ur ıJe, en uını ıayeye ua hk ti1 lın ktır 1 ali 1 l ·· ·'- · ·· 

FEl,EK BÜFF. f!aılan ehvendir. Çay, pam ve mUtenevvl içkiler. 
ISPIRTOW iÇKi YOKTUR 

.. .. . . . . ren oğlu, kıskançlıktan harap ha çabuk ulattıracak olan lalin yazı- .. sure e __ a ~~a . taya t P o an arm numuueyı gonnek 
Cumhunyet., ref1kimız 1930 oluyordu... 11ru kabul etti. Cumhuriyet hükümeti uzre her gun muracaatlan ve 16-11-929 cumartesi günü saat MiLLi YETJ N 

ıen_~i !ürkiye g~zellik krali- Bazan, bir erkek varken, an- alll'lardaıı beri ba ~emlelretin Uz.eri- 10,3~ da '707,5 teminat muvakkatelerile Galatada mübayaat.· EGLENCELERl 
çeaı ıntihabına em konu aanl- nesının· · d ka ak! ne kanatlarını ıcnnıı olan, zekalan komısyonunda bulunmaları. 

d . . o a pısına y aşır k · ı t •---~ hal t ·· ---,-'-------:---------,--,,-----------dı Arka atımızın nvayetine - . . ' or e en ve ,.., - ~n ce e ve um-

n~~~ Ykj, Krai~~~ujbl ~- ~~~~~e~~~. ::ı7reri::ı~ ~i~:.ı~i:~· ~u~ .... e~~~.;~.=:t ~uraJı devlet Rı'Jasetinden · 
men a a aın 10 ~ aney duyar anlamaz fakat anlamış çın muazzam bır ıte ııırııti: ondort Y U U 1 

roya gidecelmıit. Bu nvayet te 'b' ' . · i rd milyon l<"ıilik bütun bir milleti okut• Ş d 1 .. h l l 3500 k l · • • rf 
glizell('rin bu müs bakaya ııti- gı ı muztanp o u u. mak için (MıUet mektepleri) ni eçtı. l.u~~klev eŞtte mu':ı a 1 o~ u";,ş maaş ~~ki~cı sın. ~U-
rakini ayrıca tergip else ge- Cihan tarihinde ~~riilm1 ~t birlahadi a~ımbıak· er~1 u.ı:akyık ev ekt a

1
nununun

1 
ncı1 ma kesı Mm~ctbbınkce 

rektir. H UR Kadınlar Birli- Senele böyle geçti. H.r gün, ıe o n ıı;ııııet m .... t.•P.~ asır r?' !11u~a a ı e yu se ~e tep er mezun a:.ı ~ ınaca tır. usa a a 
,.. b k d b banan- eve gelen erkeklerin adedi aru- 1 t n "" .:ncı ' bır ııüyakl t, .. kln ımtıhanma 14-T. Saru-929 perşembe gunil saat onda Istanbul 
5ı ıa ı azasm an azı tmek ilmın h:ıy~t ve kudretvererı ·ı· • d 1 • d ·· k el • · • 
la b·ı b h t ebeb"ıle mu··- yordu. Çocuk, her vrılıL.tan ü- ' ka . ek.. b' . vı ayetın e yapı acagm an o gune a ar talıplenn memunn r ı.e u aeya a a . • nurunu na na •ım ıçın ulun kan 4 .. .. d d · vfk . d . • 
aab ya girmiye niyetleniyor- mıde dü üyordu. Eh diyordu, il' mıl etin ileriye dognı harcketıni . ununun uncu ma ~ ;me te -~ ·an ıcap e en ;-'er•kalar v~ ~s-
i D .. k "" uc·· hun' et artık ba kası gelmezi Fakat her. gösterme itibari! f"Yaru dıklo.ttır. tidanamelerle mezkur vılayete muracaat etmelen lüzumu ılan 
armq. un u um Y ,, f . "d A -'--dan'-- •--•--- 1 

fiki . _ _, K ı· · 1 t se er unn ı boşa çıl..ıyor hır b"~ ı..-....- ucn uyuyup ı<>uıwf zan o unur. 
re I«ıe r iÇ nın s nn ' .... n lunan T k nill ı udalar t - - ~~---.~:==~' 
b ld R. d"" J , k d kası gelıyor anncsınfrı kalbıni '•,... mı 0 P· 111111111111111111111111111111111111 .. ...ı11111111111111111111111111111111111ı u an ıo o an,..yro ya a .. k d ' lamı,, daha ınünbit. uaha zengin mem _ 11111111111111111111111111111111111 ,. "1111111111111111111111111111111111111111111 

11r takip edeceğı yolu göatuir apıyor u. lekctlcr bul:na.k için diınyıuıın bir U· :: AD :: Bu cankll yeni 
bir resim vardı. Bu resm gö- Bobby, hep mıiztanp bir ha- cundan dit: ucuna doğru önune ge :: :: DllnkG bllmecemlıto 

halledllmlt 'ekil re Kraliçe latanbulda Rumeli yat sürdü. Bohby iken iztırap ç
1

enhaliher ıdeyı .Yldkan ~:ı-zd ~ dalıba; :: :: ·bllmecemlı 
h• kı d t • k • b. b"' '"d" B b ld ar n ı:ı en ec ... r gı..., yenı ır :: •• S "' 
ısanna çı p ora an renın çe tı, ırcz uyu u o o u, hayata yeni bir ıatikbale doğru bar.,_ -· S G TA Ş :: SOLDAN A<uAı YUKARDAN AŞAGlı 

kömür arabasına binecek ve gene iztirap çekti Robert deye ket etıniıtir.• :: J Q R J R KET J :: 1.- Hama.nda bağlanan (8) 1.- Uskur (7) 
Periste Eyfel kulesinin birinci c;ağirılmağa başladıktan sonra, • E lf :: :: 2·• Boyun aksı (2) Zaman (Z) 2.- Boyun aka! (2) Genlşlil< < 2~ 
katına atladıktan aonra a,altı i- gene iztiraptan kurtulamadı. man'!_!! :: TOrklye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 5E !:= ~:r~~fu çivi (4) Mezhebi olan 3·• Odanın köşeaini meydanll I 
0
, İp. hemlendorada bu meşTbur ku- Annesi başkalarile nıeşguldu. suı İŞTİMAL 7,500 LİRAY1 §s Yangın • Hayat - Nakliye - Kaza. OtomobU - mft'ully .. EE (3) 4~-e~:~t~elı: (5) Kenar ,,, 
enın a tm an ıreçen raıuat- . BULDU :: :: 5.- Sakin (4) 5 ., d ) 

1 t"k b' • Ri d- Bır gün oğluna· Bana herke- Ok .. d. . . d ki . •• maliye Sigortalarını kabul eder. •• 6 .• Cins (3) Hıra (4) .- ,.art e at: (3 an t vapuruna ınıp o -> • • . • trua mu ınyetın e sw :: :: 6 .. Menfur (6 ) 
Janeyro'da bir sarayın kubbeai- sın !çınde anne deme, Maniş de, iştimal hakkındaki tahkikat bit- 5;: Adres: 4 Onco Vakıf han lstanbul :: 7.- Seraem (5) Kıl (3) 7.- Siffat edatı (2) Budala (4),41 
ne İnecektir. Tuhaf seyahati dedı. miş olup bu baptaki fezleke bu :; Telefon: lstanbııl - ~1 Telgraf: fmttyu ;; 8" Kadınların kaş 1yast (6) (Z) 8.- Mtlun (4) Yanmayan den' 

Yalnız oldukları zaman Ma- .. I d ··r ttı" • "li. _.111111uuıı1111111t1111u11un11ı .. 4111111111111111111111111111111111111 9.- Çoğun abı (2) stüham 
MAKARNA TETKiKAT! ni d' h k · . d _ gun er e mu e şı umumı ge •ınıııuıııı:n111rnı11uıı11111111" •ıw1111111111ıııınımııı11111111111 Tabaka (3) 9.- Söz (3), _-

~k!':tla~J:!:;. ~:~~~b.ı :::: ~~:~~~~~i/~:·, ~!= ~ec~;~J~:~~!:::~i1~~ mir~~ş~~~EAş:~~r~r 1 f ütsek UIÜ~Bll~İS ınetf e~İ IDÜ~aJaaf kOlllİSJOOUD~aO: 
.... at talya'ya hır tetkik ıeya- 7 500 lira olarak tespit edilmit- El k "k · k · v 'k·· d 
hat" r· - t . k . Se 1 g t" ' e trı ş.r eti anı oy en 
de~:i:ı~um ıroa ermıyece mı ne er :ç ı... tir. te:ndit edeceği bir hat ile Alem 

• Annesi, son bir aynlığm acı- İMTİHANA GİRM1 VEN dağı, .t{artal ve civarının elek-
ŞOFORDEN VATMAN f sına tahammül edememiş, has- TERCÜMANLAR trikle tenviri için hükfun~te mü 
Şoförken vatman olmUf, talaıımıştı. Yataktan saçları be- Sehremaneti bundan evci ter racaat etmiştir. 

lı. d. bi rl yaz kalktı. Boyanmadı ve niha- cwnanlar ı'çı·n bir imtı"ham aç- V aııiköyden . Kartala kaJar en ıne güvenen r genç a ca- yet. Rol;ert annesine kavuştu. 
1 

. 
1 

b 
datile ırörütürken itııüzuhktan mış, bu imtihana bir kısım ter- uzanan sahadaki :oy ~~. u ~ 
bahıetmek iatemi9... K.adnı, bü!iin n;ıuhabbetini oğ cümanlar girmiş, bir kısmı da da Yakacıkta tenvır edılecektir. 

Mektep için lüzumu olan dört bin kilo yerli şeker aleni münakasaya konulmuştur. Teşrlntsaıııııin 
13 ncü çarşamba günll ı;aat 12 de münıkasa.o;ı yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamalı. üzere mD"'' 
atl8n :.ı.n olunur. 

Krtal malmüdürlüğünden : 
Kariye.! Sokığı Clnıl Rakkamı 

ebvabı 

Ziraı Kıymed mıı 

bamminerl 
K. 

Kimden meuulr. oldogu 

Y.i ·I - Geçen gün köprü Uattl çok 1~ h~s~cttı~ Bır z~ na;;ıl girmemişti. İmtihana girmeyen Adaların tenviri, Kartaldan Bü 
kalabalık idi. Arka ukaya bel- ~ş; any e 01 grlaşıyodrsa,Onoglu ıle !er askerlik, hdstalık • ve saire yükada ve Heybeliye temdit c- Alemdat Karye deruni Arta 

ki · · b" "km" ti oy e meşgu 0 uyor u. u sc- gı"bı" me"ru mazeretlerden dola- dilecek bir kablo ile kr.bil ola- • • • 
yırmı vaıron ın ıt . . • viyor k ı · · k • 

71 400 4000 A~op oğlu Klrlcor 
41 22S 22'0 Kolyanı hlntl Mızlumyan ti 

66-67 900 9000 A~avnl t:~kobl binıl Nlkogoaer!rntle B ktım ı k d ...:t ' 0 ııayor, cep enru arış- yi giremediklerini ispat ettiklc- caktrr. 
Mütt:riler ~eaca ırzı!:'~or~!;d, tmyor, mektuplarına bakıyor- rinden Emanet hunlar için yeni Şirket bu suretle Kartal ile 
D- d'" du... . . . bir imtihan armag~a karar ver- Pendik arasında yapılan çimen on um .,e .. • . • R be d d b 3 

Unkapanı köprüıünden ıreç- 0 rt yımıı yaşın ay ı, ır- miııtir. to fabrikasın;ı da cereyan vere-
tim, de metre.sı. vardı. . . EKMEK NARH! cektir, 

- Ama yaptın ha! Oradan Annesırun, kendısıyle bu dere Narh komisyonu dün Ema- EKMEK VE FRANCALA 
a~ba 8,...·ıyor mu? ce me.,gul olması canını sıkı- 1 k . h Fl.iATLARl 

• v """ ., nette top anara yenı nar ı tes . . . . . 
B · b k 1 yordu. . . . Şehremanetindcn: Teı~rusaruıım 

- enı ıra ır ar! araııra B' .. ded. ki pıt etmıştır. Buna nazaran ek- on İl<:nci Sah rünündeu itıbaren Ek-
i iyor.. . . ır gun 1 

.: • • • mek fiati 15 kuruş 30 parada ip- ınek c.n 1ıq kw-u' otuz para ve fran. 
- Ya tramvay? - Neden kend~nı zorla ıhtı- ka edilmiş ve fırancalaya 20 pa cala ~-irmi iiç buçulı: ku~uıtur:__ 
Bu ıüııli işitince falso etti ti- yarlatıyorsun ? .• Bıra~ boyansa- ra zammedilerek 23 buçuk ku- MADAM PAVLOVA 

ııi anlıyan b<:riki: naM Daha çok gençsın... rusa çıkanlı~ıştır., ŞEHRİMİZDE 
- Zora ne dayanır kardef. . • anış .• ;. • . İKRAMİYE TEKLİFİ Fransarun IT'Uhtelif gazete ve 

Tr vay, otomobil, tayyare, - Sahi mı? dedı.. REDDEDİLDİ mecmualannda makaleler ya-
balon. · • · Annesinin gözlerinde kıvıl- 909 iştikrazı itiHifmdan do- zan Madam Pavlova şehrimize 

Beriki illve etmit: cımlar gördü .•. O zaman rahat layi hu işi takip eden Emanet gelmiştir. Kendisi memleketi-
- Torik, palamut .•• Voy- bir nefes aldı, kurtulmuş u. vekillerile umuru hukukiyeye i- mi? hakkında yazılar neşrede-

Yo! • • Nakltden kramiye verilmesi hakmdaki te- cektir. Madam Pavlova bugün 
FELEK Selami izzet klif makamı Emanet e reddedil Ankara a idecektir. 

58·1 160 6000 Klrkor kerimesi ~lnorllr Tonik ıcırtoı 
• • • çorbacı kerimeleri 

• • • 

• • Harap kahveh:ınt 78 4500 Ogıda ve hlssedan 
ft • Arsa 59-~9-1 500 5000 Klrkor kerimeler! Şlnonlt ve Tonll 

Booıancı Posta caddesi Arsa 29·9 160 13000 Bakkal l .tzo •• hlssedan 
l\alAda cins, me\'kilerl .,. kıımeılorl muharr<r em .. all meırukeye alt yedi parça em\"ıll gayrı menkulenln sı6 ıot" 

rlnlevel 929 tarihinden ltiharen 21 gün mıiddeıle ıtılilklyeılerl milr.ayedeye çıkarılmış ve verilecek bedel ıı.MI 
llyılı: giırUldüğil ıüdmle lb ıeşrlni,..ni 929 tlrihlne mU adli cum•rte81 gtinıl saaı IJ ıen 15 şe lı:adar J(ınal 11111· 
mUdUrlilP;ünde müıeşd,kil 11oş komisyonr.nca !bele;! icra kılını~aP;ındtn ııllp olanlınn ·ernıl mezk6rdı kıylll<d 
muhammlnenın •,,ae 7ı5 nlsbetinde ıem!noı mıi<hu>laryıle kflml~yona muracuılın lltn olunur. 

TALEBE KONGRESi T ,_. 
ayin ~ F ~ ~~ ~ •ın Hukuk Talebe Cemiyetinden r ~ re ı'n en 

15 T,..riniıani 929 Cuma günü sa- t. H. A. G. E. E. Kamera Verit ı U 
Steenbergen Co. fabrikası; Mö•yö 

at onda Sultanahmettelıi Talebe bir-
U mberto Reforzo nun milease•esi er-

liii hinaunda aen~lik adi içtimaa de- kilnmdan bulunduğunu ve selllhiyetl 
nm edileceitinden biitün a•kadaıla· Hmileyi haiz olarak Şark müfetti'i 
rın m11ayyen '""tıe mezkür mahalde umumiliğine tayin edildiiini ilin e-
bulu~maları rica olunur. lcr? 

Scvahauen avdetle hı.ıılarını 

kah~le baılımlşıır. lsıaııb01 
Ankara caddeıl N<ı 71. 'frl 
lmnbul: 19:13 

"il. llliiıı rdııt>f,, ebl tejrllıası: 81 
--- ~ - ----~---- - .. - - • - - --~ - - ---------- - - - -- - - - Ja-

tanede şaşan olmadı. Hayıflan- - Rahat mı? . . Daha o beyaz gölgeli, loş has- O ki Mustafa Kemalin mı oldu?. Bu facıa nedir, ne 0 

dılar, sızlandılar, acı duydular. Bunu soran Hamranm başı tane odasında onu görür gör- Erzuruında osmanlı formasını bilir? .. 
Biliyorlar ki, onun sevgisi bir ucunda bekliyen hemşireden mez; tanır tanımaz bu iztırapla söküp Sultan sarayının kapısı- • • • 

vatanın scvilişirlir . Ve .. bu sev- soran sabah vizitasmı yapan rengini kaybetti: na attığı günlerde bana: Telkin ve tedavi .. 
gi bir et a kı gibi tırnak paslan nöbetçi hekimdir. - Burun, dudak, çene, göğ- "H ahr kı •1 ilini Telkin ve tedavi.. . ıeı· 
ic;ine gömülü değildir. Geldi, nefeslere, renge, kal- sündeki et beni; hepsi, hepsi il amr!l. a 1 ,e, ardı arkası kesilmeyen bıt 

Etem izzet O .. İzmire TUrk bayrağının bin çarpışma, nabza baktı •. onun. Fakat bu nasıl olabiliyor? e, secıyesı ile, edebıyat ve kin! Jıt· 
--~ c;ekil~i~i bu günün gecesinde Baktı: Hasan ölmüştü, ölmese beni ara aıkerliği ile, her şey siyle Bu bir hafta sürdü. Bıı!lMıı· 

zafennın sarhoşluğunu çıkara- - İyidir.. maz, bulmaz mıydı? yeni bir Türkiye doğuyor. kim günün bir kaç saatınıı ·,-,iı 
Dirilii(~e... ı Bu delilikt~. . . c~k, o.~un ~eş'esi?i bir deli gi~i! Dedi . . dedi .. v~:· .:Zihni kasırgalaştıran Biz hep yeni İnsanlarız. y ep' rat .he~en bütün gününü, :on-
Yasadıgrna !. Hamra, deh olabılır. hır· . Malıhulya' haıtası gıbı O geceyı cehennem eden bu bu duşunuş korkuyla hızlandı: • b • h .. • t B k hekımı haftanın her anuıı 0 

.. o l~, _beyaz gölge~i odada! Hamra, ~u uçurumun kena-. gerin~ gerin~, kana kana, doya i~tı.rabı çekmiyec~k'. ?.1b~ ken- - Yoksa beni aldattı mı, o da yenı ır. 1:1vıye • u coş ~ la bir g~irdi. ;ı ••. 
gozlerı hır kan perdcsı, beynı rındadIT. Kı, Hamra bu geçeyı doya ıçecektı, ve .• gene: dısıne gelecek; bıldıgımız her et aşkında turfalık arayan orta emelvse~?1n ar~ karıt Şimdi haftanın so~u~~a~ili· 
bir neşter cerhası ile örtülü in- de beyninde kasrrgalaşan deh- - Hasan... vakitki ıen, şuh, iradeli, şuuru insanlar safına mı düştü? .. · brdıgı donme ıecıyelere ba· Ve ... O: İyidir! Kendısını edı 
lediğine inanmak lazım. şetle yanladı ! Diyecekti. batman gelir Hamra oluvere- Ve ... Bu korku, bu nefret şah- kma. yor, düşünüyor, muha1teı11e di 
Hamrayı hepimiz tanıyoruz. İnledi... - Büyük aşklar, büyük fe- cek. Fakat bunun anahtan en landı, yılclınmlandı, coştu: Onları zaman ve teki- yor, yazıyor; Hasana. orıtllllı . 
Bu. i~nıstaki heyecan elbet - Hasan!.. ragatlardan do~~... çok: - O ki bana aşkı bir vatan di mül ayıklayacak, ömürleri- rildiği:1'1~· o~un ıztırabuı!!/yor· 

te müdh~~ ~la~a~tı ! . Dedi • Ve iki aşkı bir edip bu- O bun~ k~ndısıyl~ ~erab~r et- - Bu Ha~a~ ~ı? . . ye ta~ı... . . ni kısaltacak. yeni Türkiye yor. Sınırlerınd_e sadece ~u, bir 
Bu dcgışıklığın sademesı el- luşturan büytik mucizenin akşa- rafındakilenn hepsını de ınan- - Nasıl dınldı? o ki bana «Ben seru sevıyo- yepyeni inaanlarm M t gunluk var. Agır, .k~b~ katla! 

bette ağrr olacaktı! ınında bir kızıl hastası gibi yan- dırmıştı. Onun içindir ki, bütün - Yaşıyordu da niçin beni rum, çünkü vatannnı seviyo- f K ) ki ' ds a- rüyadan uyanınış g!bı. gerıe 
Biz Başhekimin elediğini ken- dı •• Yandı, çırpındı: hastane ona acıdı, onun derdine bulmadı?.. ru~. Vatanımın k~uluşunda a ema çocu armm ır.,, Bu yorgunlu~ ta gıde~:U.z her 

eli dediğimiz bilelim: - Hasan! birlik oldu, ve güne' yüzüne ge- - Beni aldattı mı?. ıı~nın kurtuluşun, senın bol sev Diyordu. Bu yep yeni tam bildiğimız. tanıdıg 
- Ru kadarla kalsın! Bu, di'llağ ihtilalini bastır- rilen bulutun ufkunda pervane- Sorgularının cevabındadır.Bun- g~n :varı" dedi ve bana bu sevgi huviyet bana yalan mı söy- vakitki Hamra olacak. 
Yoksa, bir saniyenin bütün mak lazım. Ona sükün getir· !er gibi döndüler ı lara cevap vermek. hu anahtarı run ım.anlı _yolu~u -~çtı:: ·. . ... lecli, o da osmanlı dönmelerinin • ·~ '; "' h kim gc-

şuur ıruhlarını sökiıp atan hoy- ınek lfızım ! • • • çevirmek Hizım. Sayıklayışında . O ~ rlogru soılu, o~. sozu yanına mı döndü ?. Nedir, ne Öyle üzerı ıdı. Baş : dı: 
rat ahlanı ındaki zalim hükiim . . . . . - Nasıl?.. bu iztırap, didinlşinde bu sorgu, ?ır, nya ve bayağlık duşmaru var? Yoksa onu benden ayıran çerken onun odasına ~gra eclı) 
müthi. olur! Ona bütün gün ve gece has- - Daldı.. uykusunda bu elem var! ıdi. ölümden ayn büyük bir facıa { ıtm 

~ŞK GÜNEŞİ 
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cuklarınız zail veya hastalık • l\ludakıı l lasan 
kuvvet şu·ubu 

içırıniz. 

Kınmlık ıdemi iktiuar, suıir, \'ercm, Jamar, belgevfekllğ!, 1.ufı umum~ romıtlzma, ;ıraca, kemli< ve göğüs hıstalıklann. nafidir. HASAN 1-:CZA Dl!:Pt>JLJ. Şişuı "60) büyiık şiş< (100) kuruştur. Topııncılara tcnzılAt 

iktisadi haberler --
( vagon buğday geldi 
.. 
ltten1adl buğday muvaredatın-

daıı fiatler düşmekte 
ı... .. devam ediyor 
~ tehrimize mühim milı:I nede iki müıaal koza iotihuli 'fiil 
.-..ı..,. ıelmektedir. ı.zı ariibim tedbiri• dütiilmıôittiir. 
~ ~ 47 neon buiday selmit- Ba hmuta 1Unq"'- teaiiı..ı.n 

llıilıı.r tehrin ibtiyacmm iki lıetlanmqtır • 
'. Bu tecrübeler ipa aiuot...ta Ge
~ fiatler mütemacliyen )'Yeye siclen mutahaHı• Tahir heyin 

°""'*tedir • oradaki tetkikab iyi neticeler vermİf 
~lt>.~aıvo FlATLERl tir. Aynca ba ,.erlerde dat yapraiı 
~ lnsiliz liruı 1034 ted.riki diifiinülmekteclir. °" "-ada açtlnuı ve öile üuri T ecriibeler daha epi müddet de-

~ ı..;.:;;,la kapanmıfbr. vam edecektir. Bilihara bu t"".'"'ibo-
• il9s liret 9,01 kmutta kapan l~ bütün viliyetlere tetmil edilecek 

' tir. ._._ .... IDuvahhide 214 kurut o- Bundan aonra kozacddwuı azami 
ıı. ı..ı>anmıfbr. fayda temini makudı ile bir meni 

l.otcyA lTHALATl ÇOK proğramı yapılacaktır. 
t . AZALDI LiMAN ŞiRKETiNiN 
lııi tİİnırük · · d .. ,. SIP ARIŞLERl 
l ı.; • .::- _tarife11n e ~o•una Liman fİrketİ ım.ndalö ..tdiye 

l,";_1' ~· Htun vazedilDllf olan n tahmil tahliye •euİIİDİ yenilettir· 
ıi:._~h ç?k ~~~ıtır. mektedir. Şirket bunan için lqilte
~tir lri7""yeti reısı bu bu .... reye büyük bir oabib vinç iunarlamıt 
. '( .... 1 br. 
'liıı 1 

<vanta kolonr8:18"~ ~ Bu vinç bir duboı üzerinde olacak 
~· (150,000) kilo ıapirto va(Mlrlara oilratle kömür ..-erecektir. 
~ tedir. Kolon_ra aarfiyab- Elyevm bir ıı-ünde 250 ton kömür 
, ~okunı yerli malrdn-. L.. tahmil edilmektedir. yeni vinçle 1000 
~ •ae henüz ancak yü .. de on ton kömür nrilecektir. 
~ • lınaı edilmektedir. l...imıuı tirketi bundan beılnı 4 ta· 

~ırG..ırük reomi yiizüncı- ha- ne motörlü dube, motörlü laytw, 3 
~ıetinneği zararlı bulan - bahArh, 4 motörlü romorkl!r oiparİf 

t memleketimizde ima- etmiıtir. 
~ tercih ediyorlar. le- Motörltt .,. aonunda, elit• duba-

)~ ı!!:!J'at iotihoalabnm ylbı- lar da kinununelin on betinde !ima-

l Anadoluya ihraç edD- nanııra gelecektir 
~ •• Liman P,.keti limandaki -'mael· 
~ ~~~SINDAN SENEDE lıia nihayet nrmek lpa bu ııibi •• 
""il ··U\ttSUL ALINACAK oaiti çoğaltacıJı;tır. 
~~eti memleketimizde Bu ~ub:alar. teoellüm edildikten aon 

Utihoa) eden yarlerde, .... Yf'Dl uparlfler Yerilettlctlr. 

• • • 
~!caret ve ZahireBorsası 101111929 

l)' AZAMI A.SGER Blrtııcl - 0000.00 0000.00 
ıı:. P. L • P WKJ 0000.00 0000,00 
u,rıo ıo,to Oçtinct ooo..ı,oo 0000.00 

O O oo,oo oo,oo llu .. uı 
~ -.- ıı:tpet 

lo.00 18,IO Pupııi 
-.- -.- Zahire 

ÇndM ıa.oo 11,00 -o• -llO Aıpo 09.IO 10.00 
-.00 -IJIJ Mıaı 10.10 10.-

hW 00.00 -ıcı, Haltabat ıı: .... ıo- 00,00 00.00 
1Q ~.'Ilı K.atyc.ı 'l"l,00 00,00 ruuı,.. 20,IO 00.00 

Un Wadıııak 28,00 sı.oo 
OC00,00 0000.00 Nohut (Ş,JO 18.00 

ı-..._ 
0000,00 0000.oe Nrllot 00.00 00.00 
0000,00 OOOlll10 &W 00.00 oo.Oo 

ı ••• 
•ta11bul Hayvan Bonaaı 91111929 

Diri ••tıf lar Et .. tıflan 

~tisi • ıı:u 
Adet uıJ DJl 

Cllll K.Ro 
uuıd Aıgu! 

~ 419 H .. ıı:mn:at 14 
878 18 '° Dalıç 00 

~ 
08ı7 .. aı ~, .... 119 

000 00 00 ıı: .... 00 
1198 17 ıa ıı:eçı u 
ouo 00 00 l[AıayU:ıı 00 

' 
.11)6 08 19 Sıfır 00 
oe il 17 Do&1 00 
oe • .. Ma..ı. 00 

• • • 
l<amblo Bonaaı 101111929 

1
't ""'aıfs'rlKR ... ZLAR 'CAHVILAT 
"'.__._ 1 OM 87,50 Audol•} ı. T. "··-do 214 75 D T t. T. -· . . .. ~ ._,.... 6 60 

TUul ft•hCI 
IUıınuıt llettlrlt ""' .. 

111 l..ılıım Şlrhll. il .. IO H. p ... - .. rlıııtl 
fi 

IO 
ÇEKL.lR 

9'i 
00 
00 
00 
40 
00 
00 
00 
Oll 

natı 
Azami 

ıı:. 

00 00 
00 00 
n• T4 
00 00 ., 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

ıo ı o toadn ıosa ııo.oo Nnryort 0,47 21.87 

18 

N.Ml Parlı l l Q~.:ıo 
7Ş c...... t 41.15 

IO lltt... 211 ts,00 
75 
75 
00 

JlılU.ı 8 87 .00 
Pnr ı ı 87 ,Şo 
Vıv,na 3 3S.25 

A tlıu 16 3.l,00 
Roma 09 01,00 
Aftllt1tdam 
Soly• 
Borllo 

Ol 16,75 
t5 ııo,oo 

1 97,00 

~ı~ui ~alia len-m~tıe~i mu~af aaıtoınisyo~un~an; 
fllti~p talebesine 114 ila 118 ale için de ikinci te§rinin 21 ci 
~~tııı llleni mUnakasa}a ko- Perşembe günü saat 13 temek
't6 dan taliplerin şartna- tepte toplanan momisyona gel

l'ınek i1,in her gün ve ih meleri. 

ltazı makinesi 
rtıanyada muasırı 
fennin en son 

"ıu 1 'aheserl 
e FRA • 17. hükOmetlnin dahi 

li Hafif, metin ve sağlam 
"t~r\i er ciheti taahhüt olunur. d;~ı ~s~ı; 

Ye umum acentesı· • 
iN ' Otı.l(y AN; 1 ıonbol; Sadıkı e hın 30-38 Tel lat. No. 2256 

Bu uzun, ue alçak . .şasi -
şlk karoseri için idealdır • . ' ..... , 

B ilyOk Yitealerle gıderken virajlardan Iİtrdan •ı1ralle geçınu. bılh""'' lı11~·1rııı,.. 
ve fena rollardan emniyetle geçebıl- da ınolöı un bll\'ilL kıınf'I ,., La bili\ e·' 

mek i~iu Oakland'ın f&SİIİ u•un, ve meı · ıinı mn,...hede Ccıeceksinıı . 
'kezi sıkleti pyet alçak olarak ıınal Akseleroıur pedalına b .. ınra, ı.unf't-
dilrnlttır : 1 . 1ı tıır mıknalı<ın nzıhnın• tılbı ımı~ ı:t-

Bu .. si Oıerindeki, Fitf1~r Aı:: W "'' hı nlotoı un lıutUn ku\·\"f'llnın naaat .,... 
Oaklandın bulutuna bir lflllL -~ t•ra· merkıı1 ellığını hıuede,.eksın1<. ~ 
veı •e tibarlıatnı b.ohteder. 'Yenı rıul):•· 
•ArO onu en oon modellerden ıefrik eılınr. ll•klıınıf ıcentalıtı. sı•• arabanın ını•· 
~ ı ll\'l'!\lndf' ,.f',a •ksamın•l• zuhuru ınuh· 
lehirde. batk• arabalar ar•511

" "·'·,.~·" ll'tntl ku ur.htrına kar~ı lnr if'llf' ıtttın· 
fıir yoku.ti• viraj ılırken Oakiantl • dık· 1 t 
kat edinıı. Pek aı araba onun kıtlaı ,ıı. n:ttlı ulduJ,tu ,-e ,-acfr ı tıtk,ıllrr t' '1thn 
ve (lnhdır:· Bir tecrObe_ yapınır.. f\u.'_uL. ·•hthılnıı:-L "'ulu. hakkutcl• \ .ıııh 111.ı•h ... ) 
•ilesle virajl•r ahnız. xahut boıuk ~(~ ' 11111

' \e'r~\"f'ktH' : 

1 ' 

Üakland. • • 
T01tKIY1: ACPITAUKLARI 
Kadı Zadr 111 .. 1ıı111eıs.111ıln Bey 

l.1aobal·S.1ot1u. ToklU.-MIUI Gara). 
Meltaü.dtM•~•rtHayn Yt AUVdlMctl•rtAlf 

GAIIAYh•ITAP 

. -----

Raıib Ztıdr Blradtrltr,ADAHA 

---~-~-~-

,.,,,.,p/AH ı~- -, 
E :r.€ 5 h 'A.R .t~ 

-
DevriAiem 
EVERŞARP 

Kalem ve kul"fDD Ulellllcri 
Onayanın ber wdıada bO
yilk bir memnulllycde kar-

rn
tılanıııakudır, Gn
zellikleri kullablf
luı ve ballfliklerl 

itibariyle yuaritaı 

cidden büylllı: bir aevk tıı.
IOlııaııı.tudır. 

Beyoğlu orman muamelat memurluğundan: 
lbale Wlhl Bulundutu mahal Flan Cinsi Adc't Kilo Çeki Meterc ıniklp Desi 

K. 

8eflkta• i500 o KUknar kereste 22 o o i iOO 

• 2!\00 o Oı.budak • 5 o o o 770 
Kabal&f s o Meıe araba t•kcrlclı: 524 o o o o ·- parmaklığı 

2- 12-929 Kemrburtu: lı:ömllrcll pınm 152,!50 Mete odoa o o 21 o o 
Kcmerburğuda fli,!50 • • o o 10 o o 

• • 62,!50 Mahlut • o o 4 o o 
Ey\lp 250,00 Meşe • o o 4 o o 
San yar 0,73 • • o 150 o o o 
Am•vut köy S,00 • lı:ömOr o 692 o o o 

Beşlkl&f 8,00 • " o 1877 o o o 
Bılldo mıkdau ve cinli yazılı emval Hazine namını 5&tılmak üzere müzayedeye çıkorıldığındın llliplcıia 

Beyoğlu Kaymakımlığıııda ınüıc~ekkll orman mUzayede knrnhyonunı müracaatları. 

"'"' "'"' 

BillilK TArtARE PillNGOSD 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞiDE 
BUGÜN 

Bfıyiik ikramiye: 
45,000 liradır 

Aynca: 
20,000' 
15,000. 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 Bir mükafat 

Parker Duofold Mürekkepli Kalemi 
Randömanınızı arttırır. 

Onu cenlı: evda ve yıızıbanade •e garelı:se • atıa 
tte istimal edlab:. 

Marettepll kalem yolda mllrekkepl• yazmak hu· 
ausandakl arzuyu tatmin etmek için icat edllmlfftr. 

Perker ml-eutının pyesl ınıınmlyetle yazıyı 
lrolayl8ftlrmalı:tır. 

Perker O.ofold yatım cep içim detlf dalla ziyade 
yazı maaaaı lçla vtlcuda ıetırtlmlfllr. 

Parlı:er Ouofold tazylblz temu De yazar. 

l(at'IJaıı kırılmaz n tamamaıı •ltevuln olu la
lem ellalzde lıaflf ve rahat olarak bulaaur. Hiç bir 
gayrete ilam hlesettlrmeıı. 

Mllrctbep maatu:amaa akar. Hokka tamamın il· 
zum•uıdnr. Bıı ıur.Ue lı:ateml lıolı:lı:aya llatırmalı: için 
yapılan bltllıl harclı:ltı llrtl1at m.ff olanaDGL 

Parter Dlıofold 1111 o .. lrldl.. du ...... -
katıt Dzerln• baftfce uyar. Bil •• lılç ~ lllr Yalılt .... 
yıuhf •• t•• yuıhrınu. 

Her Parlı:ıır kaluıl o kadar ltllla U• imal •dllmltdr
lı:I aeacleroe lıersll• lcullauldJll lıalde mllı:-IHllyetl 
.. aebep nlaa blltla mllıaallıl nutı ıup eem-

Her banıt bir lartuly• •atazlaındu Perker lıa· 
lemlerlala çolı: mubtlllf n ••sim 9Bflderlal ıııete..
alnl lıteylalı. lı:endlala yuanlı: teatlba adlala. 

C dııslnln Platl 

~ @)~ rar er®~ 
Duofold ~ -~ 

Tafslllt lçfa lıtaaltnlda O. DIELMANN n BILL ma-eeeetaı 
mOracaaL 

Gab\ta idhalat gümrüğü müdürlüğünden: 
Cinsi S. Kilo 

Peynir mayası 80 1582 500 
Sahipsiz eşyadan olup Fındıklı Soğuk Hava antreposunda 

bulunan peynir mayaları 6-! 1-929 tarihinden itibaren yir 
mi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin mahal
linrleki satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

l lıt. 4ıiııcü Hukuk-mab--k-eın_esı_'nd_en_: latanhul Evkaf mUdıriycti tarafından 
Şile kazasına tabi Karaca köy camii 

YENİ TÜRKLOGA 
Şerif ımamı İsımtil Hakkı efendi ale-
yhine mukaddema Kasımpa13da bah
riyenin havwlar mantıkası camll ka
ymılarmdan bulunduğu esnada yedi 
muhafazasına tevdi edilen bin aekiz
yüz !ıra kıymetinde iki adet seccade
nin zıyaına sebebiyet vcrmiş'olduğuo 

danmcbl.;gı mczburun rnaa faiz ve 
: masanfı muhakeme ve ücreti vckllet Bu gUn 1 inci cüzü cıktı 

80sahife, ve3adet tablo (25) kuruş 
İle:ride, kütüphanenizin en güzel zinetini teşkil edecek 

olan bu muazzam eseri ilk cüzünden itibaren toplayınız. 
• 1 

Her PAZARTESi ve PERŞEMBE günleri birer cüz intişar 
edecek ve bütün eser ( 17 ) üzde ikma] edilecektir. 

tahsiline mütedair ikame olunan da· 
va üzerine mumailcyhin ikamet ahı

' nm meçhul oldugu teblig ilmühaberi 
zahrindeki heyeti ihtiyanye ilmüha-
beri ve J~. arma z>pt vara r::ü 
dcrcatilc ani.l;tılmaama ve bir ay mud 
detle ilfoen vuku bulan t bligata rag 
men isbat:I vücut etme ine m bni 
l.akkmda giyab kararı ittıhazllc k:ı
ran mezkilrun bir ay zarfında tebliği 
ne ve yevmi tııhkikatm 10/ 12 929 ta 

't rih;.,e müsadif Salı günu saat onüç. 
buçuğa talikma tahkikat halrimiiığin 
ce karar verilmiş olduğundan yevmi 
ve vakti mezk(ırde isbatı viıcut eyle . . 

, 



BlN SÖZ 
BiR RESiM lllilliyct 

--~-------------------~--~-ı.-iiiiiiiiiii 

• ~eJriselain 
:\ler~ez Acenca<ı; Galaıo kllpril 

bııınd!, l\eyoğlu ~J62 Şube 

ıcenıeıı: Mahmudiye ilanı ıltıtdı 
lnanbııl 2740 

lznıir · ersin ıür'al poslası 
(MahmutŞevketpa n \apuru 
13 T ·anı çarşamln l 2dc (,alaca 
rıhtımında;\ harehtle çar;ıımba 
•ahahı lzmırc \ c ak,am• lımlr
den ~.ırcketle ~nıalya, ı\laive. 
\lerı:lnc fidccek ve d(ınu,te 

Tu~uc ı, Ananınr, ı\l~ive, Antııl· 

) a, lw;arlası, lvnır~ uıtrn Hırak 
gc c~ckt,. 

1JYalık sür' al postası 
(Mer in) ,·apunı 12 ıc rını,ani 

PAZARTESİ 
11 T. SANİ 1929 

[ ıb oda ı hcy'ctl idare 1 dOn Tevıtk Salim Paşanın riyasetinde toplanarak iptidai 
<'alı ı 7 de 'Jrkeci rıhtımı'ldan 
hareketle Gelibolu, Çanııkka~l', 

Kuç kkuvu, F'.dremlı Burha
niye, \ yva'· ~.ı gidecek ve 
dö!' •c mezıcör lske'elcrle bir-

Ordu binicilik mU•abakasına iştirak eden zabitlere Muhafız kıtaaıı lı:umandonı tarııfıod•~ 
bazı kararlar vermiştir 

, 
_ _ verilen çay ziyafetinden bir lallba _ __...,./ 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı-ıııııiiiiiİııllllllİılıiiiiiif--__:.~R;jiK:ılvyE iŞ BANKASIN DAN: Kilo 
Doktor Seyfettin ~ehren1aneti ilanları 1 2 Mamul birinciden altıncıya kadar 21170 

A\U ıu·u fehrik;ılan hezaran undalivelert umumi satı' depoS;l!tanbuldıuı 
l\ııırcı u 'anınd.ı 464;' ııumJralı joz. N. Aclman ıclefon hunbul 2409 
flmıl . a ı Jepc>da envai Ç•iıt pc•de \t doş m k kadife hare ve fantaz 
kumaşlar. mı.ten ev\ l ı tur, perde misk , tül; keten pordo. l\rtlıleı; maroken 
t >ilen. r nç k miş masif pirinç "' Wcc karyolalar ile çocuk karyolalan fabilca 
fiatına ıo, • it parakende satı''Daktadı: Flat maktudur. lianda asanrnr \ardır 

Devlet ~emiryolları ve limanları umumi i~aresio~eo: 
Pekdemir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprü de-· 

montajı yen.den kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19112/29 Perşembe günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat temınatlannı ayni günde saat 15,30 kadar Umumi Mü
dlirlük "alcmıne vermeleri lazımdır. 

Taıı !er münakasa şartnamelerini yirmi lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme daire~inden, İstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasında'l tedarik edebilirler 

~~~~~~~~~ 

Deniz satınalnıa konıisJonun~an : 
(6500) kılo iyah boya (Bitominos sülisyon) kapalı zarf 

usulile .tı • 
(14600) kilo siyah boya (Enamil) kapalı zarf usulile ihale 

2 Kanunuevvel 929 pazartesi 
saat 14 te • 

Milli müdafaa vekaleti deniz kuv\'etleri ihtiyacı ic;in yukarıda 
vazıh boylar kapalı zarf usulile hizasında gösterilen gün ve sa
atta ihalesi icra edilecektir. 

Şartnamesini görmek almak istiyenlerin her gün vermek is
teyenlerin evmi ihalede ve muharrer saatta Kasımpaşada de
uz 5atı !ıra komisyonuna müracaatları. ----

. ''ı-eolere Katranı Hakkı Ekrem 

Hem ny ta· 
k~lllc hnn , 
!O tenııllltlR 

(urk \lııutrı\;ır 

--.. BASK.--

1 BERELF"Rilı i l 
Gl mck on moda ı>lınuştur. 

Bu ı:erpıı un .ı\vrup:ı ve ,\mt· 
rlkrda ~ııtıl~~ıı r;ı~hct üzcrıne 

1 lınımc frnıl 
ftr ki$ fljl;L1 I•· 

rı haşlamı<l"n 
sım lır nıı eh 
n:z•J K , 1 

ıınız. il rdc ıı 
k ıt'e k rk rna 
nıoları ' nt 
ıacaji;ııd•n 'in 
hmL' Fa 
Kürkçu ııan 

r;. BE'\ ~' l 
Tel. 1: 1 

'fürk Margarin 
\"ığları • 1 'lıtt"t ~ırktrinden . 
Ş rkrt...-..z Taksim Ayazpaşada kli· 

n Margarın falrık sını kapam1ş ve 
ırkctın ta !iye · c karar vermiş e;!- ı 
ı. undan irketle alakadar olan ze. 
atın Galatada Onyon Han No. 6J,I 
Z de taslıyeye memur Kemal Beye 
ıuracaat et'llelerı ı.;.in olunur. 

Ooktor i\. kutiel 
\lek1ınk lok<l<!.ıe.O'lylc lıcl>"-0,uklııgu, ıdtu 
:artığı, prosıat, ademı.l<bdar, bel gevJd
l(tl cifi ve tiren~ıyı agr.sız tedavi eder. 
fl"arakôyd~ 3ıırl!I' ı fırını sırasında 34. 

20 re~ lr-·,anı ırşambadrn .ı k!· 
nun Y\~I :ılı gunı.ite uadar 

Fra-;ız ti ·atro,;unda 
Pan o 

1 Ü\J\trr 
1 

ı \Jnk \c 1.agete 
' ıl 'uk ar< tlerdcı 

ek.ek 
Bll}"k 1 rıınsız Operet 

l:c) 'ctınin 

fsıanbul gençlen dahi lla<k here
lcrinı kemali habişlc giyme~< 

başlam ,ıır, Fevaid ~ok olan bu 
!<rpu~ "er \'aşta in •nlara \'e bil
haı!•a genç kızlar ,.. orkeklere 
)'akı ır, 

A len bask elan tonis ş.ım·ı· 
y-ınu han ız llorotra. bcreyı dıi-

Jl pnın ~er ıor fında gıy mı, 'e 
l\orOl!anı ÇQn mu\ !akıyctJeıln 

den ' ırı \m< ık lluıun spor 
culan c:bhı 1-,11 tere)'• Ri)iycırlar. 

1 laııa hıırJn cuı11• izcilerinin hir 
ırada wplan<lığı •on lngiliı mi
tıngiııdc lngıliı \ ,.f rıı Bask lıe· ı 
rt:!'ını taşı' ordu (ı Jnun Lizcrınc 

buıü lııK.'iz •ıırrru ıı:cnçlcrl bu 
1 <re'' ı mejtt ta lamışlardır 

(, ç- e epfnıı R:ı hı re :ıı 

tedar• rılln. l ler mC\ m.tc 

1 

ilkte \le nolu • ııgrnyacakıır. Şehremanetinden: Seyrüse-Her nevi nh, fren!'"t, } en! H ski 

hcl ogııklugu, idrar darlı~ı ademi 

iktidarı a~r""" en yeni VC>•İt ve 
mııte<M ~crnitlc tedavi t:der. 

C.:elibıılu için yalrv. ) oku fer memurlarımlan Muzaffer e-

iiıiaiıliiıniiıriiı,.ı."'ıii·ıkıiı· ıi'iiılıiiııiimıiiniizıiı, •••••I fendi hakkında encümeni ema-
1(, z. A yekta vapurları netçe ittihaz kılınan men'i mu-

Ank&r ı ,;9c'd l ;\le crrec oteli 

kar~ı ında. 1 ler <'"Un ııaa 1 2-7 

Ensagıam 

LA.stlklerldir ..._ __ • 
' 

Munın1.am ,\ı.~cşctıir . l'ldo hakeme kararının, mahalli ika-
• haftalık po•tası meti meçhul bulunan müşteki 

1 " '" 2 şöfer Mehmet Hanefi efendiye nonu tebliği mümkün olmadığından 
vapuru ıe rlnl ·aninin il inci Pazartesi 
gunil ak,amı Sirkeci nhtmından ha
reketle ( Akçaş hfr, Alaplı, Ereğli, 

Zonguldak, Rartın, Amasra, Kuruca· 
şile ve Cide ) I.kelelerlne azimet 

ve avdet edecektir. 
l\lıiracaaı : ~:miııonıı 17.mır sokak 

No , l I Ahmet Yakta vapurları ida
re>L/I'cl. lsı. rn<ı<ı . .. ,,. . 
SADll\ZAllE BIHADEH-

1.EH VAPURLAl\f 
KARA UEı'fZ 

\fU, 'TAZA\t VE LÜKS 
TtOST AS f 

Sakarya 

bir sureti emanet divanhanesine 
talik edilmiştir. Mumaileyhin bu 
bapta bir itiran varsa bir ay zar 
fında istidaile makamı emanete 
müracaatı beyan olunur. 

• * * Şehremanetinden: İcra edil-
mekte olan kanalizasyon ameli
yatı dolayısile 11-11-929 tarihin 
den itibaren balık pazarında zın 
dan kapıya kadar taşçılar cad
desinin bilcümle vesaiti nakliye 
ye kapalı bulunacağı ilan olu-
nur. 

• * * 
Şehremanetinden: Kadıköy 

şubei iıJariyesi esbak müdürü 
Kemal ve tahakkuk memuru Ah 

\"ap"'1! p • 
11 teşrinisani azartesı met. Şükrü beyler hakkında 

gOnO akşamı Sirkeci rıhtı· devlet şurasınca verilen men'i 
mından hareketle (Zongul- muhakeme kararının müşteki 
dak, tnebolu, Samsun, Ordu, şubei mezkure sabık icra memu 

Dr h!lan Sami - oıreson, Trabzon ve Rize nı Şevket beyin mahalli ikameti 
G k k A lskelelerlne azimet ve avdet meçhul bulunması dolayısile ke ono o şısı edecektir. ınelisine tebliği mümkün olmadı 
Bcl;;oğuklııgıı ve ihtif;ltaıına TııfsllAt için Sirkecide Mes 1 ğından bir sureti emanet divan 
kar~ı pek tc lrli ve taze a~ıdır. adet hanı altında acentalığın !hanesine talik edilmiştir. Bu bap 
l>ivnınolıı Sultan .\Iahmut 1 muracaııt. Telefo:lustanbul 2134 ta bir itirazı varsa ilan taraihin
turhc· k.ır ı:ında ·0 PH) -' = den itaibaren bir ay zarfında is 

Yumuşaklığı ve dayanıklığı 
ite cilıanşUmul bir şöhreti 

halz Tıraş bıçağıdır. 

rııı••-11Mma:ıum••m • tida ile makamı emanete müra-

Y E L t{ E N C İ caatı beyan o:uı;u:. 

lara ~eniz lüks ve sür'I poılaıı 

SAl\tISUN 
Vı\l'lJRU 

rc:rc~r.i·çarşam ha 
nı~aoı 

Her Jer~e satılır t ___ _. ............. ... gıinıı- nkşamı Strkecl rıhtımın 
dan hareketli! doıtrıı (Zı,n~I 

d,Jı lnehohı, Sam>un, Ordu 
~.ir,;ın, Trabzon, Surmenc vt 
Rize .1 Y'" ~deccktlr. 

Şehreınanetinden: Gala tada 
zabıtai belediye memurlarından 
Kutbi ve Baki Ef. ler hakkında 
encümeni emanetçe ittihaz olu 
nan men'i muhakeme kararının 
müşteki seyyar leblebici 1smai
liıi ikameti meçhul bulunmasına 
mebni kenidisine tebliği müm
kün olmadığından bir sureti e
manet divanhanesine talik edil
miştir. Merkumun bu bapta bir 
itirazı varsa hir ay zarfında isti 
ela ile makamı emanete müra
caatı beyan olunur. 

·Doktor S. Frcsko•I 
1 .'\\ÜVELLiT VE KADIN HAS- lı 

TALIKLARI MÜTEHASSIS! 
J{or;ı.:olta y< n ı;a:ıdcn: 14 1 :" ara

<ında llernğhınıLı Sofyalı sokn 
ğınJa 1 ~ numarn'ı ~!Jyidıs 1 lan 
1 numnr;ılı d:ıırt"I a ·re1t:Fnn 

iiııı••• 1111 uj!;l ıı',!<)f :' 

Kendi kecmlin ınş ıılma~ zevk 
Ildır. f· ak•ttor \\' '"'" •.,fmak 

çln ın her lska'llbi 'i 
POKER TRAŞ BIÇACI 

ıle ırıış olmalıdır. Taklitlerinden 
akının11.. JO adl"di aımı~ kuruş· 

tur. L muml dcpıı,u f<tanbulda 
Tahtn k:ıl:\de IO num~rnda. 

JAK 1 Jl:K \IJ > n: ~EIUKI 

Tal Ur için :ırkecld~ yeıkcn
ci hsnıı ıla k;\in :ıccntnsına mıi

rn< ~at. Tel. 1 t•ınbııl 1 5 l .'i 

• , '\l\1 \' Al'L1 RLı\RI 

izmir postası 
Seri, !Uk~ ve muntazam otan 

ADNAN \'3pUtU 

'l', rinisani 

ll inci PAZARTESİ 
gıınıı 1 fi d• Gala ıs rılıumınd•n hare
kttle ' lımlre} 'c Çarşom' l gunü 
lzmirdcn 1 tanbula harekll eder 

c;aıatıt Cillmruk kar~ısınJ.a Site 
l'ran ez hanınd• 12 numarada Umu
mi ıcanıah~ına ıııura•·aa" Telefon 
l\cyoj!;lu: 1041 

r;;~;v;;ı;d::-v:Ş:Jklj 
.

1 

Vapur Acantalıj\"mdan: 1 

Karadeniz lüks ve sür'al ~oslası 

G vapuru 
! erzeı3T. "'"!ÇARŞAMBA 

* • * 
Şehremanetinden: Seyrüsefer 

memurlarında Ali yaver efendi 
hakkında encümeni emanetçe it 
tihaz olunan men'i mahakeme 
kararının mahalli ikameti meç
hul bulunan müşteki seyyar sa
tıcı Kütahyalı Tevfik oğlu Ö
mer efendiye tebliği mümkün ol 
madığından bir sureti emanet 
divanhanesine talik edilıniştir. 
Mumaileyhin bu bapta bir itira
zı varsa ilan tarihinden itibaren 
bir ay zarfında istidaname ile 
makamı emanete müracaatı be
yan olunur. --:--------

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Bartın sür'at Postası 
Birinci ve iklnd sınıf k • 

maral:ırik gıınnc yokuları için 
mahfuz m:ıhııllcri lıaı-i 12 mil 
~·ır'aıa nı;ılik 

~r, uh, co;gun --il!!! j akşamı ıııat ııı Sirkeci rıhtı-

11 mından haraketlc (Zonguldak * HiLAL 
l>azartf'sİ 

' 

\lodan 
kadın ~ 

~ il • . 

ıiı nUmıı· 

e ıparoş 

lnebolu, Gerze, Sıımsun, Ordu, ~ vapuru 11 

1 
Glreson, Vakfıkebir, Trııbzon, tı lqrlnlsı!,1 

1 lskclelcrlne azimet ve avdeı l guııli ak amı "ır~Pcl r• tı 'lınd ... 
1 edecektir. 1 • rarekeı:e Er 1 lor 'da'·, 
ı f sı k ı f Barım , Kum .ı ıle , ('ıdc 

' ıtlcc ., ... 

: k ı \n.troı ı~ en mc; 
~-"'. c ı hq 'c Ç••k \akı, klı be ı ' lıı a 1 ı ır SiparlSJt 
ıttrrnşı Çık l'CUZ l.,,:T r :.l'' I J?; \ l' fi.U tie lr :ti C 'J' Jfk\'C' Je muh3 

1
1 TafslUll iç n r ec de Yıılı ı,keklc"'le nıjmcı ve R\<:'· t 
j Köşktl caddesinde KDçDk Kır 1 . , 

'l de Hanındaki acanıasına edc~ekcır \ uk \C h-ocu •~t'1 
tur «p <! dan I.\ '.11\'K<l"l mış nl:u:.ı!\ ı. ı1. 1 bl'rc cılı 

1 kr \erde il\\ OS ,.c ,\((11 l'rıı 1 e 1 l:<r ııı '1. iV • 
... Sı\ llask crclcrlni ararınız. • • ___ ,, J., .etıo\\ sır, ırı ·--

' Z8 ~· k . f • h 1 

1 
mllracaotıan. Tel: l'it, 31111 · ır erile vcnı ar, H 1 •ı mrıılu 
TUccaruna te•hllAt gösterllf r. ıırcıııe,ıııa ııı•·rııça~t. 'f'ddon: __ ______ ,.___ l"itanhul JIO::i 

Yedinci görmez 9580 
Mamul ve gayri mamul basma 15928 
Birinci kırık 13179 
Kırıntı 11455 
Gayri mamul 1600 
Tonka 11865 

Yeıı.ün 275129 ııP' ~ 
Yeşil Bursa kooperatif şirketinin Türkiye İ§ Bıırı ~ ~ 

Bursa şubesine merhun ve mezkur Bankanın .,.e rıı 
Gemlik ve Istanbul depolarında mevcut balada cins 1-ı 
tarlan muharrer (275129) kilo tütünleri çürük ~İt" 
hariç olarak şehri halin yirmi birinci Perşembe günü 1~ 
sonra memuru mahsus huzurunda akşama kadar Pa~ f 
retile ve peşin para ile Bursada Türkiye İş bank8 aı 
sinde furuht olunacağından arzu buyuranların meılı 
beye müracaatları ilan olunur. 

Emvall metruke mdlrlyetlnden : 

Kiralık çiflik ~ 
4290 dônüm mıktarında bulunan yeşilköy civarında ~ 

paşa namı diğer yeni ı;ifliğin 2000 lira icarı senevi uı:z 
25-11-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de tTI ~ 
si mukarrerdir taliplerin % 7,S hesabi le teminat rna~b 
emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemelerı. , 

lslan~ul limanı sa~il sı~~IJe nıer~ezi serla~a~eli~!~ 
Merke2imiz ambarında mevcut (856) sekiz yUt re 

kilo silindir yağı iki yüzü mütecaviz boş teneke' v usıı 
hurda demir aksamı satılacağından taliplerin yevrn~. ~ 
ele olan 21;T. Sani;929 tarihine mlisadif Perşembe gıı~"t1 · 
13 te merkezimizde miiteşekkil komisyona müraccat 8 

olunur. __ ~ 

Pazarlıkla tamirat 
Ereotöy asına linanlı~ları ınüdüriyelin~en: _ 

Bedeli keşfi 3900 küsur liradan ibaret bulunan.~ a I 
fidanlığındaki tamirat 13 T. Sani/929 Çarşamba gfsıel.I 
at üçte aleni pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. ,. ~~ 
lerin şartname ve keşifnamesini görmek üzre her gu~119sıll" 
lığa iştirak iı;in de mezkur giin ve saatta Defterdarlı~ bı A 
Müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmelerı~_.- ~01 /1 

GÖGÜSLERlN DEN 
muzıarip olanlarla zafi ·ec ve~air 

geçid hasta· 
lıklara dıiıar 

olanlann 
mutlaka 

Emul -
si on 

Sco tt a ıhıiyaçlm vardır. Zira 
bıı mu'lahm tabiı vitaminlerle 
mukanl tuzların ve kabl~ hazım 
vaglı maddcltrin lmtizaclylc ,.,;. 
cUtlc ~ctirilmişıir. l)okt0rlor \'c-

rem, ınüzmin ı nezle, 
kan"zlıl<, 1.&fiyet ıo 

kan ha tıılıkları i~~;ı 

Pnu ureti hu:-u 1\ ede 
ta\·si~ e eyltrle,.. 

/.aifc kuvvet 'eren 
vo hastaya ıllyeıi ııde 

ettiren halciki 

E.\ıJ.ULSION SCOT 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 

Şehrihalin 13 üncü Çarşamba 
günü saat 13 te Şehremaneti 
Mezat Dairesinde zirde gösteri 
len eşyanın satılacagı iliin olu

i nur: 
1 Yemek odası takmıı, yatak 
odası takımı, etajer aba· 
jurlar, muşambalar, masa-

, lar, perdeler, elektrik lam
bası takımları, yağlıboya tablo 
lar, kadife koltuk takımı, ba
nyo, aynalı dolap, havagazı o
cağı sobalar, şezlong, kolonlar, 
nrırtmantrı. halı. 

1929 !lar>•lon bü)'Ük muk!f• 

kazanınış olan 
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