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1 - Db)'ada ı" olmayan bir 
mahl<em• lıl mab•Uanda çatı 
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1-Darlllanaa mllderrtıırt •• 
2-Kadınlar birbirine mı dU1tU. 
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1- Saliha H. nl\)la intihar etti 

6 inci sahifede : 
ı- memleket, 2- ltlılkadl H. 

Ağaç 

iktisat Vekilliğinde çalışan 
mütahassısı: "-Eğer 

e ve bakım böyle giderse 
c; sene sonra Türkiyede 
dan eser kalmaz!" diyor. 

lllütahaıııs hele Orta.Anado 
iıletme eyi olsa bile orman 

,.,_.. ..... el dokunulmaıımm aleyhin 

Ortaya yeni bir iddia çıktı: Hayatı yüzde kzrk ucuzlat~ 
mak için mahalle kooperatifleri teşkil edilemez mi? 

tin'de ağaç öldürmek ııeva
: ağac:m uğursuzluğu fikri 

olunun şark taraflarına ka 
Sokulmuştur. Orta ve garp 

oluda ise ağaç uğursuz de
de faydası para kazandır

.-rtan ibarettir. Üç sene evel 
ya bekçilerinden biri : aşa 

lıthçelerdeki büyük ağaçlar i 
: "-Bunların gölgeden gayrı 

var?" diyordu. Şimdi ağa
tQprak gibi harc;eden Kara
. lilerin biraz sonra Erzu
gibi tezek yakmaları acı o
tır. 

'uıkarada bu şuursuzluk çok 
· ti. Yazın Meclis caddesi a

en birkaç ağacın devrilip 

Cemal B. Nurettin 8. 

Hayatı yüzde kırk 
ucuzlatmak için 

duğunu görenlerden,"- Bu 716 h /l 
lar ziyan olacaksa cadde- 1r.ıa a e kooperatifleri ne su 

retle teşkil edilmelidir 
. açılmaması hayırlıdır." söz

. işitmiştim. 

ICoakoca Bolu dağı ise be-
ınebuııluğum senelerinde, 
bir cennet iken, hazin bir 

Olmuştur. 

t insafsız katliam İktisat Ve 
· ğinin tedbirlerine ve mah

hükümlerine rağmen o
pddetile devam etmekte-

Bu suretle etin okkasını 40 kuruşa, 
ekmeği de 15 kurusa almak 

kabil olacak mı ? 

Yükseliyor 
İngiliz lirası 1047,5 

kuruşa Çıktı 

Sterlinin daha fazla 
gülıselmlgecelJI 

slJglenlgor 

oktruva 
Yapılacak tadilat 
bitıniş gibidir 

Oktruva dört taksitte 
ve muhtelif dereceler 

Gcizi ve inkılap 
Yazan: Siirt Mebusu Mahmul 
-1-

B A Ş L A N G l Ç [•J 

lzmir za/erini takip eden 
gilnlerde .. 



t ı'11LLIYET ".!.l TEŞRINISANt 1929 ... 

Haberler Hariçten Aldığımız 
1 r--ifüüiin·-··ı lngilterede 

~-; S'on Habertev ~ 
Ziraat bankasının yeni 

Beş adam lngiliz bayrağının 
c!! ·ıdiği her yere hükmediyor! 

t __ .. ________ t 
Süveyş kanalı 

Geçen okuduk: Süveyş kana
lı açılalı beri altmış sene olmuş, 
bu münasebetle yerinde bazı 
merasim yapılmış. . . Bu hava
dis bir kaç gün evelki «Milli-

işsizliğe 
karsı • 

binası açıldı 
Kiişat meı:asiminde lsmei Ps. T Tz. ······------------- ---- . . . 

er yüzünde eşi olmıyan ve çeşit çeşit Yeni kanun kabul 
edildi 

ıniil1iı11 })İr nutul{ irat ett.iler 
mabutların davalarını gören bir mahkeme! Merasimde kovlüler de bulun mu· ,re: ·····--------
Kırmızı allahla sarı allah arasında? .. yetıı te yazılmıştı. Fakat Sü- LONDRA, 25. A .A. - A

veyş meselesi tazeliğini daima vam kamarası işsizliğe karşı si 
muhafaza ediyor. Altmış sene gorta hakkındaki kanun layiha-ı 
evel açılan kanalın ehemmiyeti sının reddi teklifile muhafaza
o zamandan beri arttıkça art- karlar tarafından verilen takriri 

"Bizim banka,, di verek şevinçle~ini 
izhar etmişlerdir. Dünyada eşi bulunmayan bir 1 

mahkeme vardır ...• Bu cümle.
yi bir Londra gazetesinde gör
dük. Gazete karilerine filhakika 
böyle bir mahkeme dünya yü
zünde mevcut olduğunu anlat
mak için iddiasını ispat husu• 
aunda şu malumatı veriyor: 

dünyada eşine tesadilf 
edilmeyen, pek hususi bir mahi 
yeı arzeden bir mahkeme var
dır. Bu mahkeme İngiltere b&§ 
vekalet dairesinin ufak bir oda
ımda toplanan r bir mahkeme 
dir. Bu heyetin ismi bir mahko· 
me ismi almış değildir. Sadece 
Adli Komite deniyor. Lakin bu 
Adli Komite nereye merbut-
tur? .. 

lngilterede Kralın bir meclisi 
hassı var. Bu adli heyet te işte 
o meclisi hassın bir parçasıdır. 
Kararını doğrudan doğruya kra 
la arzediyor ve Kralın tasdikile 
bu kararlar infaz ediliyor. 

Kaç kişiden mürekkep? 

Bu Adli Komite beş kişilik 
bir heyettir. işte lngiliz impara 
torluğu dahilinde cereyan eden 
en çetin davaları ayıklayıp hak
kı hak etmek, icabında ve müra 
caat vukuunda bu heyete düşü
yor. 

Adlt Komite artık istinaf ve 
temyizi olmayan bir heyettir. 
Onun için kararlarında adaletin 
şaşmamaıma ıon derece itina e 
der. Bu bet kiti lngiltere adliye 
sinin en mümtaz simalarıdır. 

Bat müddei umumi de dahil 
olduAu halde içtima eden bu beş 
kitinin kaza hakkı bütün lngiliz 
imparatorluiu dahilindeki dört 
yilz elli milyon nüfusa şamildir. 
ôade bir odanın içinde uzun bir 
masanın batında toplanan bu 
heyetin azuı hiç bir merasime 
tabi olmadan toplanırlar, dav~ 

mıştır. Bu münasebetle lngiliz 213 muhalif reye karşı, 299 reyi ANKARA, 26 (Telefonla) - Ziraat Bankası yeni binası:-:..-ı 
matbuatında yazılan bazı yazı- 1~ '.e?d~tmiş ve mezkur liiyıha· küşat m~rasimi saat 17 de yapıldı. Merasim pek parlak oldu. 
lardan kanalın gittikçe artan yı_ ıkıncı kıraatinde kabul etmi- Merasımde Büyük Millet Meclisi reisi Kazım, Başvekil (sınel 
bu kıymeti daha iyi anlaşılıyor. ştır. . .. 1 P~_şalar Hazr.~t~~r.i i~e ".ekil ve mebus beyler, hükumet erkanı 

İngiltere, kanalın açılmasına . . Lıberall~r, _hukilmet tarafını muessesat mudu:ıerı, lıcaret mahafiline mensup mümtaz sim~· 
o zaman şiddetle aleyhtarmış .. ıltızam etmıştır. lar, matbuat erkanı davetli olarak bulunmuşlardır. 
Bugün kanalın aldığı ehemmi- Avam kamarasında . ~anka?'ın lıo~unde Başvekil ismet Paşa Hazretleri tarafında" 
yeti düşününüz, bir de altmış, LONDRA, 25. A. A. - A- ır~calen ırat edılen nutuktan sonra davetliler büfeye davet edi! )• 
yetmiş sene evelki lngilterenin vam kamarasında bazı meb'us- re izaz ve ikram olurunu~lardır. 
buna ~uhalef~t _etmesini ... Ne ıa: aksayi şark vu~uatına tel- "Bizim bankanın şereıJ!:ne 
tezat dıyeceksınız ... Fakat o ı mıh ederek Mançurıde bazı ye J 1.. '' 

8 1 

zamanki lngilterenin itirazı Mı rlerin Sovyet kuvvetleri tarafın Tam bir itina ile hazırlanmış le karşılanmıştır. 
atan mglliz imparatorluJ!una lıakim olan beş kişi.. 'b 1 ""k sırın Fransızlar •1line geçme- dan işgal edilmiş olma- u unan mu ellef büfenin önün Ahmet oğlu Mehmet bani:~· 

imperat'.'_rluğunda. da zamanımızda 1 araımda San ve Kırmızı diye meıhur si korkusundan iferi geliyordu. sına dikakti celbetmişlerdir. Me' de de şampanya kadehleri hava , 
krala muracaat edılerek onurı mecli&i iki taneai varmış ki bunlann bende- k nın küşat resmi olduğunu göri.ı-

1 

hassına merbut heyetin kararı alın- ganı arasında hiç kavga eksik olmaz Bu ap aşikar. b'uslar, bu hareket tarzının Kel ya alkarak şerefe içilirken Meh ce: 
maktadır. mış ..• Oir kere her iki mal>udun Hem inat etmek, inatla me· log misakını açıktan açığa ih- met isminde bir köylü davetliler «- Mal bizim, kenarda kal· -

Güzel Kadınların davası adam!:-.~: Londraya mürac~3t etmiş- ramını elde edemediğini görün- lal ettiğini ima eylemişler, M. j arasına ka:ıştı: mayız» diyerek büfeye geçn;.~ 
N 1 1 

kr. · Fak•t mahkeme ı-- Sarı ma- ce yeni vaziyete göre hemen dü- Henderson un bu noktayi Ak- «- Bızım bankanın şerefine • ası top andığı hakkında ıu kısa h b" d ve mebuslar kendisine şarnpi'.i .-
ı · · ya ı ram etmış erdir. malumatı veren Londra gazetesı· he- men kıvırıvermek. . . lşte anla· · vam cemiyeti meclisinin nazarı , ep ır en içelim» dedi ve su- "k . 1 

yee havale edilen davaların bir birin-' ~ılmayan İngilizlik muammas.- uikka•ine arzedip etmediğini! rura ıştırak etti. 
den garip şeyler olduğunu yazıyor.1 nın bir anahtarı .. lngiltere Sü- ve Sovyet hük:umetini tasdik ka Elvanlı karyesinden Ahmet Mehmet ise: Anlatılan bu mahkemeye getirilen 1 veyş kanalının açılmasına iti· rarında hala ısrar edip etmedi- oğlu Mehmet bankanın donan- - «Bu içki bizi açmaz, rııl>• 
davaların çoğu Hindiatandan geliyor- d b"I" b -· · d ld - ·· ·· k yok mu» diye sormuştur. mut.! Se~bi de Hindiatanda bir çok raz e e ı ır, una mümaneat i- gını sormuşlar ır. mış o ugunu gorunce apıcrya: karıtık ~ın. ve mezheplerin eahabı 
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•

1 

çin elinden gelen her ş.::yi yapa- M. Mac Donald, sorulan di- «- Burası neresi» diye sor- Müteakiben sofraya davet c· 
rasmdaki bıtmek tükenmek bilmeyen bilir. Fakat Süveyş berzahının ğer bir süale cevaben, hükume- muş ve: dilen Mehmedin arkadaşları al' 
kavgalardır. Meaelıl bir dinin muhte- 1 açıldığını görürce kanal şirketi tin yiyecek taşıyan gemilerin «- Z_iraat bankası» cevabını ni samimiyetle karşılandı. Bu ~ 
lif mezheplerin_e sal_i~ olan bir çok in-ı nin hisse aenetlerinın yüzde 80 harp zamanında serbestre seyri alınca. kı_mseye bir şey sorma- vimli köylüler ger vakta kad· 
san arasında kim bılir hangi mabedin ' d " hangi tarafa ait olduğu noktaımdan e yakın miktarını ne yapıp ya,· sefer edebilmesi teklifinde Ame ı' an ıçenye girmiştir. muvaffakıyetle devam eden ın= 
bir kavga çıkıyor Böyle kavgaların pıp toplamakta hiç gecikmemiş rika reisicümhuru M. Hoover i- Mebuslar ve banka erkanı ta- rasimin neş'esini tezyit etmişir 
sonunda ekaeriya kanlı vakalar da tir. le temamen aynı fikirde olduğu rafından Mehmet memnuniyet- dir. 
çıkmaktadır. Hindiıtandaki maLke- ş· d" k 1 "d l b ki" f" 1 k b h • ı 

el 
"hta·f d. 

1 
. ım ı ana ın ı aresi i k za- nu, u te ı ın ge ece a rı smet Pasa H ti . . k 

m er ı a ı ın eyıp de her hangi mandımberi oldug"u g·ıb"ı Fran- konferansta tetkik edilebilecek · azre erlDIIl O Uf U 
bir karar verdikleri zaman bu karara kanaat getirmeyen tarafLondraya bir sızların kurduğu şekilde devam bir mesele teşkil etmediği husu ANKARA, 26 (A.A) - Zira -Ziraat bankası uzun seneJcı 
iatida yollayarak bu mahkemeye mü-

1 

e?iyor~ Faka.t hiss~ s~netlerir sund~ ~a gene ~· Hoover ile at bank~sının resmi küşadı mü- denberi memlekete çok büy~'lı 
ra~~ d~ek:t,i_r. . . h 1 nın çogu lngılterenın elınde ol- hemfıkır bulundugunu beyan et nasebetıle Başvekil İsmet paşa faydası dokunmuş ve hizmet et· 
1 ın ıstan ı çeııt çeşıt mez ep- b • . . . . . . . . duktan sonra bunun ne ehem - miştir. H ti . . b d ki . . b" .. . .. er araamda çıkan bu kavgalara pereı uau.1 vt.k~. oıan nıhanı reıs ı~eı·ı .ı-ı· . . ? D . k azre en ırat uyur u an hır mış ır muessesedir. Bu ıtıbar • 
tit edilen mabutların da isimleri ka- rer girmez hemen eğilcr•k sehm ver- mıyetı vu. · · · · enız azası nutukta çalışkan Türk halkının Ankaranm kı met h ı:nrniVI rıımaktadır. Böyle hararetli kavgalar! miş ve ruhani enabmnı altından u- r' anal şırketinin imtiyaz mü- LONDRA, 26. A. A. - Dün,' . .. . . .. Y .. ve e e · 
da bir mezhebin salikleri kendi ma- facık bir hcyk~!." ko.mc~k: c!dc!i doksan dokuz senedir; "St-Brideesbay" in cenup mün parasıle teşekkul eden ~e gene tını gosteren delaıl arasında b~" 
butlannm namına hareket ederek(?) - lıte efencur., derr.ış s,,..ı mabu- daha otuz do'ruz sene kalmı•t tehasında "Wooltackpoint" a- onun refahına çalışan muessese kanın yeni binası kıymetli t;ır 
karfısmdakİ dutman tarafı hakaız çı• dunuz buraya kadar gelmediği için l •ı• 1 .. ' • T .lr. !er arastnda k ym ti" "ftih kil k t111 karmak iddiaaındadır. beni ve bir <!e b·~ heykelini yofüıd •.. ! nı:ı. ı~ ~·: mustakbel vazıyetın çıklarmda karaya oturmuş olan ı . e ı ve ı a:ı e~_er teş .. etıne _te ve bu re~ 

Lakin unubnamalı ki bu mabutlar Liıki:ı bunu gören v~ ayni zaman tespıtı ıçın. aha şimdiden ha- "Molesey". vapurunun otuzdan ~ı .~azanmrş _zı~a~t b'.1°k'.1sı gı- ku~tta buyuk bır memnunıyet 
yer yüzündeki bendelerinin kavgala- da mahkemeye girer Kırr.1"1 m~bu- zırlamyorlar. Daha otuz dokuz fazla olan tayfası sağ ve salim hı muesseselerımızın şımdiye ka ve ıftihar duymaktayım. rın~ aeyirci kalıyorlar! Olenlerı öl- dun .. vı;~ili prote~t? .ctmi,, ho~di '"'.'" sene varke.-ı aceleye lüzum yok olarak karaya çıkarılmıştır. dar olduğu gibi bundan sonra Başvekil İsmet paşa hazretle-
dllrülenler g.ene "!v~lı ~ezbep erba- budunun he~ k:lı ıçın. de ~n~~mlo.,_ın demeyelim. Bu suretle maksa- da yurdumuzun saadetine çalışa ri Türkiye ziraat bankası:tUJl 
b~ oluyor. Boyle bır i!'~ Londrada masaau~da bır yer verılı~ıc~ını .. ıst.emış. d cl ı b k I Be\çikada cağını görmekle daha ziyade if- memleket dahilind ki b kaJar· 
ki mahkemeye aksetb mı ne yapılı- Aradakı yer kn.,.~ası bu vmııuş ,.,de a au.ı ço u varı ır. ih d - . e an 
yor .. ? Mahkeme bütün ciddiyetile heyet, iki tarafa da söz didcterek ,ıa- -~ -·· Kabı"ne istifa etti t ar. uyacagımıza xşare~ e~e- la olduğu kadar hariçteki ban· 
meaeleyi tetkik ediyor, masala benze- vayı halletmiş... AmerikadB rek Zıraat bankasının yenı hına kalada da ayni derece ve ıne~~ 
yen bir takını mabutlerın araaındaki Ç . . BRÜKSEL, 26. A. A. - Kral sının kıymetli bir eser olduğunu kide bulunduğunu ve banka ınıI 
ihtiWı hal!etmek gi~i mühim(?) b~ eşıt çeşıt davalar!.·· Aksayı şarktaki va- kabinenin istifasını kabul etmi- ve bugünkü küşat resminden b!i dürün!iır imzasını havi her ıuııı· 
vazifenin _ıcab~ ııore. ~areket edı- Fakat hu mahkemeye sarle m~but- zı'yet mu""hı"m ad- tir. yük sevinçler duyduğunu ve va · biı" vesikanın dahild hafİÇ 
yor: Yaıu evvela oer ıki tarafın ma- lann davaaı gelmez' Nice ,.,üzel kadın ş yiik l . . gı eve ı. \udunu Londaya (?) mahkeme huzu- lann miras dav~lar; da ~hlmnenin lstifadan eve/: Lisan meselesi tanın .. _se mesı, mılletimizin te en büyiik kıymet ve ititıarı ,,a 
una çağ_ırıı:or .. ! Pek tabii ki ma- adaletinP. aıze<liiır. dediliyor BRÜKSEL 25 A A _ L"b saadeti ıçın kıymetli esaslar ya- iz bulundufunu kaydedel"C)ı ~t!er Hındıat~ndan, yah~t da lngi- Meaelii miistemlekat ~halisinden - • - ' · · · ı e ratmış olan Büyük Reisicumhu- «böyle kıymetli bir müe11ceezı.iıl lız ımperatorlugunuo denız atmdig" er . b" d ··ı·· B" .. VASH!NGTON 26 A A ral nazırların bu sabah akdettik rumuz Gaz· H ti . . b .. dil h pimi A • ..,-I . d k zengın ır a ~m o u;·or.. ır Haç ' . . . - 1 . b" . . d M H" r ı azre ennın an- vucu e e z iftihar UM># .. 

Y:;- en~ en ı~J.. Loı:'..~ya ka\1-r zevcesini dul bırakıp gidiyor. Bu genç Hariciy'! nazırı M. Stımson hü- en ır ıç;ı~a a . · 1• ı~~s ı- kanın bu ş~kle gelmesi için hiz- nz» demi§ ve resmi lrf!pda ~· 
g ;'b' er.· t m. mahk<:- ve güzel kadınlar miras taksiminde kfımetin aksayi şartaki vaziyeti san mese esme aıt ayı arın metleri ve me ·ıe · b k ak d bllh ~.-..11-
me u mabutlar namına bırer veki- uyuaamayınca Londradaki batveka- .. h. "dd" dd · - . . .. meclise tevdi ini pazar günü to- saı n mos u ze- r e en zevata __ aesa wr-. 
lin gelmealne itiraz etmediği için her let dairesin"ın bir odasında toplanan mu ım ve cı ı a ettıgını, bu 1 - d t d"lec k olan vata karşı memnuniyetlerini ar- kür etml"tir Müı--'-"-- oif'I' ' bu b • · ··k b" d"kk 1 k" ·•· · p anmaga ave e ı e . . " · .,.....,,_ _. ma t namına ir ruhanı reıa Londra heyete müracaat ediyorlar. Artık bu yu ır ı at e ta 1P ettıgını J"b ·ır li . . zetmekliğı emretmig olduklarını olunan büfede ha.mrım isal v• 
:ı!el~ek .heret buzaru~'!- me•e.leyi heyetin kararı kat'i olduğu için ora· söylemiştir. M. Stimson, ahval _ı_ eral mı 1 

mec skınıbn vedrecb~- söylemiş ve demiştir ki: ikram olurunu"""' 
tir , ihtillfı hallettınrler mıı.. dan ne çıkarsa ona kanaat ediyorlar- ve şerait müsaade ettiği takdir- gı karardan sonra a ul e e ı-

11

·-· Hindiıtandaki muhtelif mabutlllr Dllf.. de A:nerika hükumetini vaziye- lece~ini M. Jaspara bildirmiştir Heyeti umumiye içtimaı 
ti aydınlatmak ve iyileştirmek Lı?er":l nazırl:ır matbuat mü ANKARA, 26 A.A. - T_ürkiye ~- ıni~t '!'ukabilindelıl ~ fı1! 
maksadile bazı tekliflerde bulu messılle~ıne vakı ol~ beyanat raat bankaaı kırkıncı h_eye~ umumı: ~ zıraı mah~ullerimizln ~-f!'!ı 

Kaçan kaçana! 
Aman canavar geliyor •• 

- . • . . larında lısan meselesı hakkın- yeal ve bankanın anonım ıırket hali- tinde aynca ikrazata devam ~: 
nacagını üave etmıştır. d k" l•yıhaları imza edecek bir ne i~kilabının betine! içtima aeneai tecclicli ıenet auretile yapılaa ~. 

V AS İ GTON 25 A a .1 a .. bugun yapılmıttJr. leler de dahil ld tu hald zir.I Oıı'! 
H N , · · A. - vazıyette bulunmadıkla~nı çun- Celaenin açılmaaını müteakip riya zatın 1928 oen:ai "z.m..da • ekQJlll '8 

M. Hoover, Amerika ziraat ve ~Ü _lıber?1 fırkasının_ muz~here ae~<;> T_ii~kiye Büyük Mill_e~ ~eclisl milyon 846 bin 428 liraya ~ ö4'Y 
çiftiçilik teşkilatının başlıca rei tını temın edeceklerıne emın ol- r':'sı -~pata hıozretlen ıntihap e- tu ve sene aonundaki baldy.I ılı"'~ 

EsrarenCYiZ dev her tarafa korku salıyor, Viya- 1 .. k b 1 . . madıklarını beyan etmişlerdir dilmittir· Yapılan yoklamada mevcıut mette geçen seneye nazaran 6 ... 111° ... ı, s erını. a u etmı.ş ve .umumı- k b" in basının 16milyon lira aermayeyi tem 430 bin 699 lira fazlaaile 26 ıııil~"'" 
yı dinlerler ve dağılırlar. içtima na' da sokakları birbirine katan bir hadise. yetle zıraat, sanayı ve tıcaret a- .. M. Jaspaı:, yarın a ınen ait etmekte bulunmaları nizamnameye 806 bin 288 liraya balil olduğu a-"" esnuında, diğer mahkemelerde lemlerinin vaziyeti hakkında te muşterek istıfasmı krala tak- nazaran kongrenin kül"dına kafi ad· edilmekte idi. Müteakiben ıı.rJ<ıı"!~ 
olduiiu gibi, hakimlerin resmi 

0
.. . . tkikatta bulunmak üzre evvelce dim edecektir. dedilerek ruzname! müzakerata geçil- 31 klnunuevel 1928 tarihindeki ıı;. elbiıesini giymiyorlar. uaeldo~aki meçhul ~til hak- ~ılı;'ııttır ki kadının korkusu beyhude b l - .. l . K;I.. d mlıtir. Ruznameye dahil bulunan ra- lançoau okunmuı ve mevcut mat1° . kında tab~kata dev~. edılıyor. Ay- ·~~-: Sokakta kadm kıyafetine gir- aş amı~. old;ıgu musav~r~ en- • ·.1 BllSB B por ve pilançolar mündericatına itti- tı 259 milyon 281 bin 538 lira 71 "'j 

Amerika mahkemesi )ardan .berı bir haylı cınayet yapan, mıt bır adam görülmüı, kadında bun- ne bu gun nıhayet vermıştır. • • la kesbedilmiıtir.Bankanın idare mec ruı ve düyunatı da 259 milyon ııs 
.. Bu mah~emenin dünya yü- daha zıyade "":dmlara musallHt olan dan korkmuştur. Halbuki bu adamın 8 . t eci öldil M.Clemenceau ıçtn liri raporunda 1927 ıeııeaindeki zirai bin 638 lira 71 kurut olarak kabıll e-

zunde hiç bır eşi olmadığını söy bu meçhul katil za~ıtaya meydan o- deli olduğu anlaşılmıttır. ır ayyar t m vaziyetin 1928 senesinde biraz daha diimI,tir. , . 1 L d kumakta devam edıyor. Al---· VASHİNGTON, 25. A. A. - ma e darlık hiasettirecek aurette devamı Yapılan intihab tta "da ıneel•'' 
eyen on ra gazeteai Şimali ~~enlerde ci~yetine bet yası~:. mangada Amerika bahriyesinin en kıy- PARİS 25. A. A. - Meb'u- dolayısile çiftçilerimizin borç ödeme azalıklBrına Cevdet ve çuı::kcU ıiıl< 

Amerikadaki Ali mahkemeyi ha daki
1 
bır t k~ ço~ugu~u ku~~n .ettıl!ı metli pilotlardan biri olan san meclisi M. Clemenceau nun kabiliyetinin bir kat daha zaiflamaaı Arif ve mürakipliklerine Ziya ve d~· tırlatarak bir mukayese yapı- y~ mıt •. u ızcagızın ır sut nı- Arllyl 14 mumiye ··1· . c dd" hy b"r İngir . b ·ı banka alacaklarının gene kıamen te- kender beyler intihap edilnıltl•r ı 

yor. n~sı varı:uı· Alm.'.'n gazet~leri.nin ver mu azım .. u ıs . . ı ız methı senası hakkında .. aşveki cif edildiği kaydedilmekte idi. Rapor- Verilen bir takrirle Reiaicümbur Jı• diği malumata ı:ore bu sut nıne ge- nef/CeSİ tayyaresının tecrtibesı esnasın- M Tardieu tarafından soylenen da ilk ve sonbahar zerı"yatı ı"ç"ın 5 mı· t1 · B M. M ti · · · """'ıı:' Amerllı:ada en çetin davalar- en ün iki m k 
1 

d .. 1 .. .. • - re erme, . ec sı reısı ....--pıı· 
da son müracat edilen bir ma- ~Pı!, he 

1 
t;:!'t"~ mı':;r. :u me~ BERLİN 25. A. A. _Milli- a O muştur. nutku müteakip celseyi matem iyon liraya yakın tohumluk ikrazatı pe şa hazretlerile, Başvekil ı.ınet •. 

kam olan bu yüksek mahkeme-- landığı:a~%h':, c<!ihn::-ek't~dT; Ç~~ yetçiler tarafından arayı umu- Bu. tayyare geçe~. EylO.lde alameti olarak tatil etmiştir. Y~P!l':"'t. v~ başlıca ih~aca! mahsulle- fa hazr~tl~rine m:ı-kamı riyaset ~ti~ 
. h kü gizli haydut, zavallı beş a ı~d k" miyey .. t 

1 
k ld Schneıder kupası ıçın yapdan Meclis yarın toplanacaktir. rımızın .. ıstıhsa_l masariffonne m~dar fından ıntihap edılecek bır bel' .,;ı nın kaza akkı kaç milyon ki§İ- kızı nasıl mahvet~ini bu .:ek~u t .~ d"l ekm~_racaa o ~nar~ e e müsabakadan sonra bahriye ne- , olm~k uzre mu~~ıelael k•!aletler ıpo-lkongre n:un!n~ arzı tazimat eyi..., 

ye ıamildir?. . . Müttehidei A- d d t . di P "'
1 

e ı en atı ve resmı netıce şu- . f d t 1 Fransa ve bahri konferans tekh heaabı carılı ve gayrı menkul te- kabul edılmıttir. 
a uzun uza ıya asvır e ıyonnu1. dur. zaretı tara m an sa m a mmış-

merikada 110,000,000 nüfus ol- Çocuk kaybolduğu uman süt ninesi · . t PARİS, 26. A. A. - Bahri duğuna göre Amerika Ali mah intihar etmek i.tcmişti. Kadın şimdi .. 4 _mily<;>n. 135 bin 300 kişi ya- ı. Bahrl konferansa hazırlık konferansla alakadar olan nazır Tasarruf günü şerefine ış bankası bir 
kemesinin kararları da ancak fevkalade asabi b;r halde bulunmak- nı.~sıml~rtnı _kaydettirmiş olan lar, mütehassısların teklifleri 
bu kadar nüfusa şamil olabilir. tadır. . .. munt~~ıplerın umıı_m1 yekfinu VA_SH1NGTO~, 25. A. A. - üzerine Fransanın alacağı vazi- ziyafet Verecektir r· 
Halbuki Londrada ba•vekalet d Meçli hdu~ lmb~ıl Dukseldorf za~dıtasınb.a n~n yluz~e 10,02 sı arayi umu- M, Stımson, bahn konferansa yeti tayin ve tespit etmek mak- ANKARA, 26 (Telefonla) - İş Bankası, pek yakında tas3...,,ı 
d 

. • a yo a ıgı ır me tupta yenı en ır mıye ehınde bulunmuştur V _ <>'idecek olan Amerikan heyeti d"l b b h h · · f ·· ·· ·· b t" ·ı ·1 · 1 · 1 T"" k 11anw aıresinin bir odasında topla- kadını öldürdüğünü haber verıniı, .
1 

. 
1 

d . · e b • •• • sa ı e u sa a arıc!ye neza- ru gunu munase e ı ı e aı e reıs en, çocuk anne eri, ur 
n~~ beş kiti demin söylediğimiz nereye gömdüğünü de yolladığı bir rı en ı~lza ar an 24_ bın 236 sı- azasıle mukalemelere başlamış- retinde bir içtima akdetmişler- lan şerefine bir çay ziyafeti verecektir. ıı gıbi, 450,000,000 muhtelif cins kroki ile göıtermittir. Zabıta bir ta- nd~lmn ~u~eber olmadıgı beyan e- tır. dir. Davetliler yalnız hanımlardan ibaret olacaktır. İçtimaa bıı. 
te "t "t d" h raftan tahkikata devam ede dıınun, ı ıştır. Yeni gemiler yapılacak müesseselerin mümessilleri ile matbuat erkanı davetlidir. . .

1 

' çeşı çeşı ın ve mez epte diğer taraftan da Düııeldorf halkı Ak l 1 d b S:>-ıns_~nı?' icabında müracaat ede- korku '"" teliq içindedir. Aksayi ~arkta VASHİNGTON, 26. A. A. - vam cem yet n • -~anka erkilnından bir zat, bu mü~asebetle ~ürklerin, ?il ajfe" cegı bır makamdır. BAŞKA YERLERDE DE KORKUi r " , Amerika hükilmeti Atlaıı deni· CENEVRE, 25. A. A. - Al- T11:rk karlmlarının ta.sarraf ~eselesındeki malı ve vatanı vaı 
. Tarihten bir misal Oüavdorf ta ıeytan, dev, haydut, TOKYO: Z5 .. A. A. - Iay- zi tarikile icra edilmel- üzre ye manya hükilmeti, ithalllt ve i- lerınden bahseden hır hasbıhal yapacaktır. d" lngıltere kralının ":.'eclisi hassına canavar_~··· diye bahsedilen bu meç- lar nıevk~inın Çın~il~r tarafın- niden 13 posta seferi ihdas e- hracat hakkmdaki tahdidat ile İçtima gelecek ayın sonuna doğru Ankara merkez binasıJI ~ 

ll!erbu_l o!-!1 bu. f.,vkalade mahkeme- bul ka!ılın etrafa ~dıfı ~orlru yal- d~ takvıye edıldıği hakkında- dilmesi hakkındaki lllyıhayi tas memnuniyetlerin ilgası hakkın- yapılacak, onda:ı sonra da lstanbul şubesinde yapılacaktı/r.dl nın mıs~lını tnrıhte u çok buna ben- ruz Duaeldorf §ehnne munhaaır ol- kı haber doğru görülmekle be- . tm" . d ki m!ikavelenin - diğer dev- Konya mebllsluğuna namzet gösteri 
zeyen hır teyde bulmak kabildir• maktan artık çıkıruıtır. b t 1 H bind vıp e ıştır. a fı<JI Eski Roma devletinde de va•i. im- Büdapeıt• de bir kadın geçen gün ra er '{aze e ere ar ~ ge- Bu seferler için mükaveleye gi- !etler tarafınd~. da .tatbl~ne ANKARA, 26 (Telefonla) - Cumhuriyet halk fırkası, oıl peratorluğuo en uzak yerlerinden im- birdenbire ,öyle haykmnııtır: len telgraflar mezkfir ş~hri;ı So rişecek olan kumpanyalar 10 talikan - tasdıkıne aıt vesıka- kara Vali Vekili ve Şehremini Nevzat Beyden inhilal ed~ll 1{)3e)' 
peratora müracaat edilerek haksızlık - Aman, Dilıeldorftaki canavar vy~tler tarafından henüz ışgal sene zarfında 40 gemi yaptırma yı akvam cemiyetine tevdi et- ya mebusluğuna Maarif Vekaleti müsteşarı Kemal Zaitıl 
)arın tamiri cihetine ~idilirdi. ln~iliz ;eliycır .. 1 Fakat çok ııeçmeden anla- edılmedii!;ini bildirmektedir. ğı te:>hhüt edec,.1<lernir. m.istir. namzet gösı·ermigtir. -



• rç mUde r·sı ri a ı vazife er·nd n bas rUllUnun 
1 • 

ır 
• 
ıs e r 

arülfünunda esaslı ıs
lahat yapmak lazımdır 

üderrisler ha
tiçte vazife al
mıyacak 

··1fünunda hü -
tüm süren cereyan 
ne merkezdedir 

mesgul olmama va v t 
~~~~~~~....;:::;.~~~~~~~~~~~~~~~.::::: 

11ahsile gidecek 
talebe 

80 genç müsabakayı 
kazandı 

Yağmurlar 

Çukur yerlerde epi yce 
tahribat yaptı 

Emanet kışa lıa1'fl 
tedbirler alıyor 

adınlar ara ında d 
kodu alev 

Kadınlar polis olabilir
ler mi olamazlarmı? 

Hükumetimiz kadınların 
hak ettiğini veriyor 

Nakiye H. "Sivasi hakların teminine 
uğraşılması bugün için gülünçtür,, divor 

ANKARA, 26. (Telefonla) 
Geçenlerde Ticaret tahsili ' 
Avnıpaya gönderilecek olan 
lehe için maarif vekilliğince a
çılmış olan müsabaka imtahan
ları ikmal edilmiştir.Musabaka
lara bir çok talebe iştirak etmiş 
ve müsabaka neticesinde taay
yün eden vaziyete göre otuza 
yakın talebe müsabakayı kazan 
mıştır. Bu suretle müsabakaları 
kazanmış olan talebelerin isim
leri tespit edilmek üzredir. Bu 
gençler memlekete avdet ettik- Nakıyt H. 

1. 

-

ten sonra açılacak ticaret mek- Kad~ lıirliii .. ~ ~ Nezi-ı ~ lauwaa medeniyi mllcadele "I sark k d • 
U
"d · 1 il' teplerindo muallim olacaklar- heb .. Muhıddin ~ bu-l~k v.e ~e,eı.. ı._ım alddr, tabıildeki miiaaY11t bize a IDıan 

errıs er t ffi ua lfJlo• Ua&b hıı.kkmda bir çok agtr ıttiJuun. mucadele İle mi yeriJdi7 le k d dır. Danta 1aJ!murda ıa... ihtiva eden beyanab birlik maı... Hiikiimetimiı, kadınlarm ı..ı. et- Amerikalı dlgor ki 
r ne a ar maaş Bunlardan başka maarif ve- Rasatanenin hen.. Kara kış filinde fena bir teıir uyanciınmıtı. Bu tiirini vermekte hiç de aahavetaiz de- ""TU k k d 

alacaklar ? killiğince nafıa mektebi hesabı- lamı uzak olduğu h ~d teıiria hali kuvvetini muhafaza et· iildir. Bunun içindir ki Nezihe bam- r al ldnı en mlke-
na iki lise Mezunu efendi nafia . _. • a ~ v~r7 mekte olduiu anlatdmalrtadır. Birlik mm iddiaıım çok 1Danaın bulurum. mme a amdlr .... 
. 1 . h .1 . . k üh digı haberlere ragmen hır ıkı heyeti umumiyeainin ilk toplamımdaj Nezihe banan kendiaiai tenkit ettiii- Rol.feller mn•ı•9" •-=· ~ 

Dar4//fJnun tmlnl NtJtf ômtr B. 1~ en ta sı . ıçın ve eza m ~ gündenberi yağmağa başlayan Nezihe hanmnn birbirini takip eden mi dayana. . Diyecek • · ki lradmlıjı h•kbnda yapbjı ,..,ı-. 
'-remin, timdiye kadar mlllhak bütçe ile idare edilen Darül- d? m~ktebı. mezun~aı:md~ ?,Ç yağmurlarla beraber havalar da bu h~ kartı ittihaz. olu";"" -C11mhari~et 1ranu.,;::" ....i llY8- ,.tuıbm bitiren Miıteru Vu~ 

letmili, memleketin bu en büyük ilim müea-inde eau e. endı. ve yme ~reglı ~omur soğudu. Bilhassa evvelki gece calr tedbi~eo: ;'-'°zu~aedilecektir. net eder. dün ltaıy.,. citmittir. 
!tlahat yapılmaım• zaruri bir hale getirdi. tırkett ~esab!113 hır efe_ndı Avnı sabaha karşı yağış şiddetlen- l:~Y,:'1~Y':!::;ti~e baul o- Doiru. · . . rimize~1.~~ düa lıir - 1L ıi 
\'-.,i eene iptidumdan itibaren müderriıleri terfih etmeli is- paya gondenleceklerdır. miş ve bilafasıla dört saat yağ- e· ,,,_ bari · d-'-' H--·-•-- N Kaelidmlann ~hı olma .. mesel-- _ "~lrad-':- L-LL-cla 

ed B ·· ı· 1 h hkl Bunl d ""h d" kt • H .. u-... cın ..., ..........,.'° • ne ır nce: Nezihe hannnm cludalı: ...-• ,..._. ..__,, ,...tı 
I». • .en 81"eme gore azmı ge en azır ar yapılmııtır. . ar an mu en ıs me C: mur yagmıştır. enuz kış teda- zihe bananın iddialan lcarııamda ne boyamakta .. lmrırmaktan beb • tun etüdü memleketiniııde bitirdim 
'"il ııtıhzaratın, Darülfünunda baz; dedikodulan mucip oldu- bi mezunu olarak A~paya gı- rikinde bulunmayanlar endişe- dütündüiünü anllllDllk için dün latan meıi doğru n,ol.,;.yan bir tenkit ~e,!_ j Şnnn tanyı_,. bitarafane allyl~ 

bi1ha11a Baremin tatbiki üzerine hariçteki itlerini bırakmak d_ecek. olan üç efe°:di _ıkmali tah dedir. Şehremaneti de evvelki h~~ kız liseıi. müdür~ Nakiye h~ dur. Eıı.aı itibarile ben de hu fikre rum ki tarlı: ~.anamda T~l 
ryetinde kalacak olar müderriıler arasında hararetli mü- sıl edıp memleketımıze avdet- ! seneler fukaraya kömür para mu':""_caat ettik. Nakıye hanım, balik muarızun. Kadının kendi fikri iatida- 1 ~~~·ir en mu~ olamdır. Bil 

• - l beb" . • . l lnd ""h d" ır .. ' hancınde olmakla beraber, cereyanı dmdan istifade ederek kola ba ı- bu olırun n özlu _,. 2 a ve ıtıraz ara ııe ı, .ıt verdıği tayt ohnllflu. er e mu en ış mua ım mu- ve saire tevzıı suretile yardım- taki ebni n ; · haldü mahi etine bil · · · yca P- aenelik bir müddette L..--~"---
avini olarak istihdam edilecek- d • .. P f . flD • • 1: . ..•• ra eceği bir çok •tler dolup lafal'o -· • • • --

Neşet Ömer B.,. dly« jzamanlarda hariçte meal kleri 
1 

d. B f dil h kk d !arda bulun ugu halde bu sene nüfuz ~tmit bir ~sıyettir. ~rutu k n erkeklerin huauıi yaradılıılan iti o,ırrenclim, ki bu beni hay;-eU ptbt 
l>arülf" . . N Ö- . . . • . e . • er ır. u e en er a m a buna da imkan görülmemekte- daha bıtaraf ve nafiz olan Nakiye ha· barile muvaffak olduktan bir İf'I mil ti. 

unun eınım eşet nın terefıni ıhlil etmıyecek ıt- maarif vekilliğinde yapılmakta · dir. Çünkü Emanet bütçesinden nun diyor ki: clahaleye neden lüzum ırörülüyor? ·T~ ıoeta:rlcW ltıal,M. 
B. bu hususta ketumiyeti lede meşgul olmakta serbestir- olan muamele de ikmal edilmek C · ti belediye k aril - Ben bu vadide oon o.özünü aö- Kadmm yeri terbiye mü•ı""ıılerl tapıt ~ed~e~ce~l~ua.~----

aza ederek sadece: ler. Bunlann maaşları 200 lira üzredir emıye k ar e mu- ylemiı "' ortadan çekilmiı bir inaa- haz1r ve tedıU aahalandır. Ben bCll: f r 1 k d 1 • 
....... "Henüz ortada kat'ileşmiı olması muhtemeldir. Müderris- · avenet faslı aldırılmış ve bu mm. Fakat nyıdem ki mutlaka o.öyle- !arı buralarda ırörmek iıterim. O ıe A etze e er1 
tey yoktur ki izahat vermelı: lerin terfihini temin için mün- Üsküdar hattı fasla konan para tasamif edil- m-:mi iıtiy"raunuz, o halde dinleyin. .. Kadınlara aiyaai haklar lmliDi Of~ le"'nle w 
zuu bahsolsunl Yakında hallere tayin yapılmaması bu miştir. Emanet Yalnız geçense- - Kadmlarm belediye intihahab- ıçın uğraıddığmı duyuyorum. Bu te- baflanddL ____ _ 

e tevfikan Darülfünun- denılerin alakası olan derslerle E · AI" · B · be t neki şiddetli kışı nazarı dikka- na iı~ t«efi~ ~nimsemelı !•t~ '!"';:buğu:ıiçin ırülünçtür.~endimi- İkramiye kimlere 
)'apılması icap eden hususat tevhidi tekarrür etmi•tir. mın 1 • ln yana l te alarak bu sene de bu ihtima- ycalen tNti~.e ~uı lıi~~~ ~d "eti- ~ alııa:aJu unA: ';l.~~~l ".t~yen- • ı k? 

.. 0-'-''dar H li .. .. .. d bul d k e gıru aoy em.... """on .... u n, n........., munn •• verı ece 
daki proje ikmal e<'HlPrek H '...+ • 1 rl 1 iJd · 1 -.u tramvayının ay- goz onun e un urma ta hak birliğin mabıulü ırayreti olma- daha mahdut bir kaç merkezin....._ 

an,..e ~§ e 0 an m errıs ~1 dar paşaya temdit edilen kı•P"' ve icap eden tedbirleri almak- dıi; kadar Nezihe hamm1nda ıenm- ımdan ç k•mlar, her tarafı dolatan- Mü~~ lromUyaann ~lan 
B~zı ıırketlerde çalııan mü- hakkında §irke' tadır. Bu meyanda nezafet a- yei mesaisi değil •'ir. lar ve ı:öreccklerdir ki lraclmlıtmuza na v~ mutuıı"er ikramiye taı 

derna Aynizade Tahsin, Ebul'- meclisi idare a melesi miktarı tezyit edildiği Esaıen hükfunetimizin göıterdiği aiyaai hak temin etmek için oarfec!i- 16 ye netic:eN?cle aç~ pı..,ı.caı.,.. 
ula, Z~tü beylerle Osmanb zasından Emiı gibi kışa karşı ihtiyat amele de bu cemi!eri ''m~~dele ile .ın.m,. bir len mesai beyhudedir. O ıra~ ~dmf murlara nrilecelrt:ir.,.· __ 
bankası ıdare meclisi azasından A . .. . _ • hak,, teklinde ıroıtenmk, bu haldo htmuzı 11~ hakkım 11tm.I KADIN MUVEZZI 
Fazıl Muh r hak hk lı Be~ ~~ bı bulundurulmaktad~r. ~ger ta· kazandırauı olmaktan mütevellit ıe- ~~ le91yeye iaal etmek için ıııırf.. Posta ,,. T. T. Bapniılio i •• 

•. te ~~ em ~ e- muharrinmızeş raftan Avrupaya sıparış olunan refi benİmlemelı kadar 1DaD&1JZ bir . dilu-se daha doiru olnr. clü ı• tealıİNJf aJdıkı 
m~lennde Turk hakemı olan maJOınatı . ver kar makinesi da bu günleme ıe- harekettir. Belediye intibababna iıti- Ka-lmlar birliii azaları konfeınm.. cDiinkii -•hm 3 iMi ..wı. 
müderrlı Hacı Adil ve Memduh miftir. hrimize gelmek üzredir. Her ne ~.hakkı bir miicadele ~h!""ü de- j ~ ~ etainler, ~,.ı.,_ı .... - .UU.. ikinci aiitannacla (kaclm ..._ 

,beylerin ııon vaziyet üzerine ha- Hattın b kadar b akin ld" •.. tildir ve - ber banıri bir baldo 1 YD" etainler. Bu dedikodud-m. muhay- ziler) ...ıe.hall fıkrada ............ ,. 
riçteJd \1'11.Zifelerinl terketmeğe - . . 1 u m anın ge . ııpnı mücadele ile kazanm•k iat-'s ,.... yel ümitlere bel lıallmıııktu daha fa lıilde hiç kimw,e N,.natta t..ı . 
vı Daftllftiııunla daha . d lmmı ıçın sene bazı gazeteler haber vemıış ıse- bttır• ydalı ~\midir. ı cı- Tanibiıııi rica ııl ı.. afm p 
a1lkadar olmağa da et e::r : de 25 bin lira t de bu doğru değildir. Mamafi G •• a: ı.ı '~ 
Jeri ıılSylemn~ ~f miratı mütıema pek yakında gelecektir. Buma- UIRF .H erue 
emini M ff -~- diye murafma kine taınamile olup cad-

. u1:a er .... ,~ de, ~e- ihtiyaç olduğu Emin Ali B. delerdeki karlan kolaylık- ç d • • 1 d ı ' 
:'!".::e:!'1~~- doğru d~ğildir. Üsküdar Kısık- la temizlem~ktedir •.. ~a· - o rap san ı ~ının ıçıne gıren Ü ap 
Dartllftın da çıkan ~e eti • h hattı bile 15 sene metruk kal- pılan hesaba gore şehnmızın en 5 • 
araıı da:: vay er dığı ve yeni kısım kadar da sağ uzun caddesi olan Edimekapı -
~ emaneti, lld lam olmadığı halde tamiratı mü Şifli caddesini altı saat zarfm-

riderin d~ dev m er temadiye maıırafı senede 2 bin da temizleyebilecek kuvettedir. 
V • rt a.111 B. teleailı çok eh~ e:I: mme- lirayı ~eçmez. . Emanet bu makiıı:alar~ bir 

ıul ohn•ktadn: y eş- Y enı kısmm masrafı ıse 800- tane de tramvay ıırketının ge-

Sigorta şirketi-istihbarat bürosu 
bu işi nasıl meydana çıkardı 

n..:=.:::;; ~ Talim ve terlnye b eti • 1000 lira içindedir. tirmesi için şirket nezdinde te-
""Mlım haberdar '"'t...oı.: ar Mehmet Emin beye:, o~: Ha~ tıetona;ı .. :vapılma~~- şebhüste bulunmuştur. Gümrk an barında sandıktan "ika • 
·- "eti filnundaki vazifesine devam et- na g~ce; buna !uzum_ gorul- Evvelki gece sabaha karşı 'T 

- • mediği takdirde müstafa adde- menu~!1r· ~~~ Dogancılar yağan şiddetli yağmur bir çok rılan çoraplar ve eklsperin de ortak 
ldurialeriıı barlgte ,,,.,p dileceği bildirilmiştir. parkı onü gı~ ihtıyaç olan yer- yerlerde tahribat yapmıştır.Ta-

.Uyfti olauıyae&lr Barenin Darülfünunda tat· !erde betonaJ da yapılmıştır. ksimle Tarlabaşı arasında yeni OldU~U bir dofaDdlflCl(lk hf kftyeSI 
lfatıer aldığunıza göre, mu- bikl üzerine Edebiyat ve fen fa- llT hl .. dü Ü il yapılan cadde dün sabah adeta .. . . . . • . 

alt teadi1;1 kanunu Da- kültelerinde de bazı denıler tev ı118 ge. ~U r n bir Venedik sokağı haline gel- .• ~u~~ 111ortanm .t~l e_! im ~d~ .çoraplar tetkik edili 
una ~t~ıld do~~e ta- bit edilmek suretile tasarrtif te- dlJgenler ~iş, su~ caddeyi tamamile is- tı.ııı Yı;m ı•!.ı~at tet.kilatı, mu melı: ıateaildikte nokaan çorapla 
eaenın ılmi vazıfesini ta- min ed"l kti tıli etmışti. hiın bir gumriik vo ııgorta k. nn tekrar ıancbktan çıkanlcbiı 

•-·- ifa edebi}rnesi. için ka- ~:~a 0~ muallim mek- ıc:m""!an nahiyeai m~_dürü ~~ Si~kecide cadde üzerinde sel- çakçıhğmı meydana ç;karmıt- Ye ~--•~ıklann nokaan o.lchı 
tırı1an ycnı teşkiiatta as- tehi teşkilatını yapmağa memur Bey'ı vazife e~naaın_da döven köyl'!· ler hır çok çöküntüler yapmış- tır. i_u ıorulmutae de pek acemıce- Hadlstnln ctrqan tttllf 4 n•marolı 

«trsıeri tedris etmek vaziye- edilen müderri• İsmail HaJr1<ı ler ~~":· tahk~~~!-.. d':.v-:ı;il· tır. Edime kapıda, Fatihte cad- Çorapçı hanında 6 numarada ıme yapılan bu muayeaedo ~ gtlmrak anbarı 
e olan kürsü sahibi müder- :;,e ~'· anl.;~mO:ı<l'z"iriui der~: deler üzerinde gayet büyük su E. Haranel namında bir tüccara ı~arm acele ile bu defa da 25 teaviyo mecburiyetinde kalmıt-

er, derslerine ait laboratuar ı edilerek 'iır1a•,. ıevkve mü~dei DJDu· birikintileri husule gelmiştir. ait olup Miıak n•mmdaki güm· kilodan fazla mal ç;karcbklan lar ve tabiatile de ıiıortadan pt 
h seminerin idaresini de de- milite teılim edilmitlcrdir. Edimekapı tramvay hattın- rükçü tarafmdan muameloai ya anlaııhııııtır. ra almak imkinmı kaybetmitleı 

~ e;~~~~c: ~e~~t! farklarm __ nazarı. d~kk-at; alınma- ~=td~ı~~~o:~s~~~~~ !:~~= ;::,-;;; :::a~· ":;:ı:~8!; da s;;t:t:ı.: ::=:: =:,~:: ~!dır~ahkikata devam olunmak 
ltıesai saatleri ve müderris- sı tekarrur etmış ısede bunların 1 . hhür . . dık ab ka lchığı> --................ M .......... _u_uu.-........ • ·--·--
' 

f"J . b". lif. esaslarını tespit hususunda bir en tee etmıştır. aan. . çor ın no an o 1'.Te oluyor ve ne varkı•? 
ere ı e gayn ka ilı te . 1f "ht"lif ılı:tı" .. 1 kted" Emanet heyeti fenııiyesinden nu ıddıa ederek acenteden mua- 1~4 .. 
aktan mcnedileceklerdir 1 1 ç gı soy enme ır. · · · t · · B • ~· . · ş· d. Darülf" d f 1 bir grup bu sabah Edimekapı yene ıçın msnur ıa emııtır. u 
ınaenaleyh uhtesınde asll ım 1

180 
lir unldun. a .e!' azB a cihetine giderek tetkikatta bu- talep üzerine Onyanoviç namın 

bulunan müderrislerden ha maaş a 0 ugu ıçın a- da . - . . 
ti• · ha rem hazırlıkları ekseri müder- lunmuştur. bir e"kaper ıonclerilmit ve 

caret, ınemunyet tta ~ y ğ tah 0 b t ·· rük anb b 
limJikle iştigal edenlere Hacı Adli B. ZOlltll B, risler arasmda m~~~etlo a mur rı a 1 ~ ::-.nmemurunun u-
fünun mesaisile daha zi- beyin istediği mezuniyet bU ~~da .hari~teki ı~e- Yağmurdan bazı evlerin ze- aand~ ·rm::Y.:i:':

0
: 

allkadar olmaları için bu hafta içinde tetkik edilecektir. nne manı hır vazıyet ıhdası ıti- min katma su dolmuştur. aan t ·ı ~ k ümriik be-
bırakmalan ve vuiyetle- Darülfünundan çelcilea mü- raz~ ~be~. olmaktadır. Tıp Taksim meydanının tesviye- yamı=i de k noL .. . 

t!ıİi baremin tabii neticesi olan derrisler fakült~ın ~~~dan fazla sinden çıkan topraklar, talim- den taıh"h ec1·1 k .. an r:enn 
~teşkilata tevfik etmeleri Hukuk fakültesi müderrisle- olan mudemslikl~ kaldml-'hane meydanının bir köşesine mi ~ '.j;. t~um roa 

tilecektir. Hazırlanan pro rinden İstapan Karayan Ef. is- ması mutasavverdır. yığdıyordu.. Seller bu toprak yı- H":;buki ven ::ı;r· ubt . 
~ti olarak kabul edildikten tifa etmiş ve kendisinin göster- Ugv ve tnhit edilecelı ğmını siiriiklemiş ve meydanın tmm anbard bu aan m evıya 
ıı.;-•. Hukuk fakültesi müder- eliği İcra ve iflas dersi hukuk milderrlşlikler alt kısmında bulunan bazı evle- ede a mevc':!k~!h Ye 
~~ mahkemelerde dava ve- usulü muhakemesi dersile birle Bu meyanda iki fizyoloji mil- ri çamur istila etmiştir. mjy-:? .. ~a kark ~e 
~ı yapamıyacaktır. ştirilmiştir. derrisliğinden biri, Bakteriyo- Bu meyanda Elmadağmda ma dı~umkru ulen ~ h been yıne 
~ek hukuk ve gerek Tıp Meb'us olarak müderrislik· loji ile tevhidi mükarrer hıfzıs- Mustafa Fevzi efendi isminde •-;; t ga 

0~ ;.~1 
• a r alma 

. teleri asli müderrislerinin ten çekilenler Behçet, Dr. Nu- sıha müderrisliği, Teşrihi ma- birinin tasarnıf ettiği ve balıkçı ra ar~ıu .. e 1 ıtü. 
6Çt~ ya~ız konsültasyonlar- rettin Ali, Şemseddin, Dr_ Re- razi müderrişliklerinin birinin 1 Onniğin oturduğu ev bir çamur Evelki gun ıan~ ~ 
..._~ırlenn~.e~ is~~fa~e edilme- fik, Necip ;~sı~ beyi.erdir. lağru ci~e!ine gidilmesi mev- deryası haline gelmiş ve harap ken tekrar muay°.::::!ılm•ı,ıan 
ltllVafık gorulmuştur. Fen fakültesı makıne müder- zuu bahıstır. olmuştur. dıklarm tartısı L--;- bulwı-

1ttabi bu suretle ilmi mesai· risi Refik bey de Zonguldak Şimdi ayn kürsü Jıalinde o- Bu çamur hücumu yiizünden mut v~ çıkarılan 25_kilo çorabın 
'1-tacak olan asli müderrisle- Maadin mektebine Hukuk fa- Jup ta emrazı Dahiliye ve hari- buradaki halk gece evlerinden da ~er~e __ koııuldugu hayretle 
~.~~? 450 lira, münhası- 1 kültesinden Cemil, Veli, Ba- ciye ile alikadar olan derslerin- sokağa çıkmak mecburiyetinde aorülmUJtur. V&;ktın geç olması 
~fununda çalışmak me- haeddin beyler Ankara hukuk · de müderrislikleri kaldırılarak kalmışlardır. 08 bınaen bu ne.tı~ ~bar _memu 
Y~tı!lde olan müderris mu- mektebine, Nurset bey Şurayı , bunlara merbut birer şube mual runun ve aahıbınm. ımzaşıle Y• 
erı~ maaşları 150 lira o- devlet riyasetine tayinleri do- limliği haline ifrağ edilmesi Behçet Rey pılan zabıt v~akaaıle ~r ~ya ko 

lcı~~p~~edilmiştir:. . layisile Darülfünundan ayrtl- 1muhtem.eldir. _ . . Meraş meb'usluğuna intihap nularak tahkikat erteaı gune bı-
'";'Usuz olan mutemmım mışlardır. j Serinyatı Nısaıye ıle vela- edilen eski Maarif Emini Beh- rakılmıt_tır~ . .. ı' 
enu 1t1uallimleri JDiiHl+. Maaşların tesoitindt- kıdem diyenin tevhidi de tekaniir et-lçet B. şehrimize gelmittir. Er•.ea aı•nu tane tqe aaııth-

lt ll ~ t ll Ot. ıt ol ı ... a .. ti 
YtşilklJy cleki as ıı ış l'D 'İJ''' /• • so /erı ııııı 

- /J1r buhran 11ece11ind1ı r/Jya/ 





sc __ MlLLJYET 'l7 Tf",Ş~ISAM ÇARŞAI\IBA 

Poliste Vaz geçmek daha iyi 
ımımm:m:ı:ızm:a.ıa=aı11 ................ mııii .. 

11 Muallim Saliha H. niçin intihar etti? ···---------------~çocu larının altına pa-
öşe eğ.ise birerotmin

der de koyamayız mı? .. 
(İstanbul ayarile) 

lstanbul 1200 m. S Kw. 
17.30 18.30 Saz heyeti - Borsa 

haberleri. 
18.30 20.30 J azz-band. Orke5r.tra 

Beethoven: Andante de 
(Sinphonie - Bellini; Nor
ma, Ouverture - Grieg: So-

Sa lilıa [).diyor ki: !\Icktcp n1Lidiiriiı1de1l lıakarct 
gördLiı11~ arkada-;larn11 da (ledikodtı )'a]>1ılar ... 

••••• 
Yarası kalp tarafındadır ve a{ı-ırdır. Sabiha H. ın annesi 

1f:~nd e llarıııacak ola11l~~;·~İt.ı aycla k_ö tiiriiın ede
LıJeeel( ka<.lhr ratıp ·ve harap o]aıı bö~rlc hir )'erin 

adı da soııra ~. l~arııııııa C\ İ ~~oluyor .. 
Şehremaneti sokakta kalan ' 
' ' '1 <ıc ik ve bulunmıya.1 kim~e 
Cocukıa iç:iıı bir -yurt açtı. 

t.rt ac b ... r.a"oıı bir yerdir? 
sayeyı t.:min edecek halde 
i r) Me et• ik, c..ı'l ._,ıd ı-
r -

r ordüklcrin• z: 
G ba ım evi? 

lıy -•fy • ._ ~:nisinin başta' ı 
llle • a c.an girLı. {,,. ı 
Uyu{,~ solda nih·ye.te-ı 
ına 111 • Je dur '. Bu bi 
Vveke A ..ı :ı'ya ;nedre .. e. ~ 
en bırı ıdi 

>• _dı a , le. :anile « lış-

, ım~ .> u. ::ır ... ce t.ı 
evi» a > ı ~ -ıJ. •ızun ·-

n :ı- ı .ze n ca tarit 
elirı. ı 
ilı 0

1° k camsız pcnc e 
Jı arl '- "'" r ır s -

d'l, ~ r 

- k l 

• 

Çı,c k y ' p.,,, ı, t lı. ce~ V< b t k•: " tanın ı, eri de 
yı.ı ' '· f'.'1, ,f vaı .ıı, n/ 0 qy /,/, 

Sorliyorstnt ı Viııcisi~c'e ev lrn kc 111 ıyorlar. 
-- Y ..ırt k c '< t· klı r? 1. 1. kalc.ı ,• r, ı ı• ıdetre ,Jı: 
Z v lı '• • ı A ıf , v «- .ıüf ıs te~ < rt.ıcı al.!.o ı ıyor. 

.ı.ı ıci ı ''• ' , ı a • ı y ~ L f b 

intihar val-asını nasıl anlatnor .. 
• 

nate, violon et piano, Tzi- E k"" · .. , --• 
ganne erkestrası, Berger: . :en oy po~tahanes~ muvez- l\1uhayyel bir sirkat Katil Üzeyir 
Valse, Grig: Marche nup- zılermden Şakır Ef., nm 20 ya- h .1 • , , . j 
tiale, Tango erkestrası. 1 şındaki kerimesi Muallim Sali- _ .. . 

1 {a) esı . , Bir. bodrumda ynht1fa11dı 
20.3fl 22.30_~Sas heyeti ~ Ana ~a H. m. i?t~har k_astile tabanca Tüt~:l:hi!::; i~~~ ,:~:s:;.;:;;!:\ cınagetl ınlılir edl!Jnr. 

dolu AJan~· haberlerı. 1 ıle kendısmı kalhınden yarala- Seyfi beyin evinin soyulduğunu, bir ""ld~ecep ef .. Kur ~·mc c!eresınd 
dığmı yazınıstık. Bir muharri- çok kıy:r.ctli eşya çalındığım yarıvor-1 kao .uredn Obzeyır Fe•ıdi ~ "•car 

Belgrad 429 r ı. 2,5 Kw. . . . . .. .. .. du. Bu mesc -Yi tahkık etttik. t~ fil gm a _ ır nı 
18.25 Gramof..ırı. I nmız Salı ha H. la goruşmus- Beyi bilenler <ınun faksimde Pano.~- rangoz dukk .~ 
'1.- Çe•ı şarl ı ırı. tLr. Srl"ha H. esbab: inti la.ı ma apatıuanm a ot r nu da bı- b.:>dnımunda 
2 K 

• - .. . rrlcr. anmı oldugu h 
' .- cınsn 

1 

hakkır.. ~ur 1 r, soylemışt,r T k'onunu a t, K S _,. de yaka!~nm•l• 
1 Berlin ( ·,,,ı • ~~ ' ter. ausc ") " B 11" oJ o '"· r ımıza ''' Kati' l .. er, ı ıı rn n. ..u 1 B ·,.,ahçı- v i minin 1J ·tro oldu k '..'"n 1 

' 5 ı:rı. :ı Kw. 1 mektc nder ır:rı Mel t [J m· 1 1 •• ,.;;~J, ·~ bır. iç k . Evin yu. ~· mc g '' 
22.- İkı pi~ 10 ~ ll' • i. .. j ,_ 

1
_ • • ' u '!llı:-u uk. Şu c • b ı:'dık, •ın- r 

?l.3G Taga. mi run· ı " " et . l.ı.:rı. A t ' - ~, • E , " nsa ı;itt ' 1 ~ t 
Pro n nir, et" ıe t b;r J la • l"'i ıl rHmde deJı to ya h ." r:in • B» ki cvd ı. .- , 

'• J - ,_ 1 n c ı '•ı'ar c;· ..ım ıttı. I ı çıyiz g.r• ha ya • ··ı ":ıçı o ~ ar l r ı· ~ L • • ı , vcl n h ıı iz olme. yı ? 
ha ret.en !t' ~ r ~.arak n j mı? reti k 

1 
ffüd~ı;~ştı:' • ''l m. 40 .·w. 
18.40 Q, kestr . 

ti~ t at •>t• 1..t ·m." 1'. ikı 

1 ı. I ld . d iıst k. ' --, 'a o 
~ -ıa. ı.ı va csı c.e } -ır , d"' 

lJt" 1. lr- "' ıc 
r 1 v r 

20.30 Op{.--: "T c 
Verd• 
P C' ,r. r r · , ,., . 

~ 

r t n r Hu '-' 
I t ı 

v. 

"Dü ı 1'.re v· ..; 1 -. r'\ ı;. ' t hır 
l ı·. c lk' '1e t r.c t" , t , • _ 11, v 

eviMt ,. 1 1 on ı "' ı. .:>1 ı· val::.nı • ... .: 

"laz 

... gl 

t 

H 

"t 
<ir. 

B. v 
l , 

y 

•ı 

Bükr 1cı· ı ' ı , 
16.30 F ·tl.ıo c 
20.-- !Ctı- >. 

1
, t ~ ıı k rsı12 M r Cabu't yL;rc . .Hadı yı P ngal~ . r 

' ıhtıyat_n ıord k refık. ni 
I de 'er, kı_ n 1 ur.w 1 anadı drc·te sabık tü•ün inlı" r Z·ıruret 1 1.i" 1 
"o· tu'll • m ı ı;~ · eh~ 'ilmi yet nun <>turmac'ı:imı ve böyle bır at 

2C. C 'T(rr(_ 1.i it 1 ..ı •--· ti ı ın.. m r · r . E e " 1 'lir le a o mn-" mı .... tıye e aöy edi T k- har 

. 
111 1 

ıı 

r .ti • lr-ır kn 
ı ı., ~ Pi r..:ı l · ı 

1 
,, ' , l . ı •im ı kezi de bı. sirWıti tekzip et-

D ıv •n•ıy lS.' l . .:; Kv ılle • j'.M.n.ı~ın r n· ı mi,.ir. Er.:ııruTln45y, ın. il· 
E.ı t.u"ll<l e'i· ı n ust k.Jt oda'a 0.4~ .. r., kı' r . mL P 11at) vr E .;... h.,., e --o- san i

0
m r. l '>ı.i dı r- kt ' 

"·ır rı ılc "'lt d ını kı...c ı ' u .ın nP.r tar ı o~. • • 
r ız, :>ene.. ...... 

've çerç 
ı.r ias 

ve er 

ıı m c , ı canı 1 
, l1'1ra > ve c? 

ürtac bır 
d l" L "-'Y 

y ta l"'l }Ol-.ur, rı kir lc.ı b r. Cur!, t k ı.Lı 2ı.45 "Lou;r • Ro m.ıri- --okkcn rnekte ten gel ni, ı Fe'\Çİ)cr le bir c;İrkat lyolc? s~l•mu. o_ ı1r . intit 
1 ceı... >' ı ~ V >r ut "' • ı 1 i ca '4 p • "" C , ... ııtie,. J; s r dohl: IH ktnmı. icin.:ıen kastıle ·enclmı d -ı. tını 
l ·-r Y r.ıı ı be, gt t l o. '5 D,•ns t lar. ta an ... .ıyı a1r,ı , oda "ar._ ınıı Çamı iç.nı:le Fesı:i'er cac.ııe- setle k ırtarıl Tı ·t•r. T ti k t 

0 
J~' • i' 47" 'o J{ l.ilitle niş "'I. t.ı.ıcayı kalbine sinde gemi kç. Men"'l.let efc.1di !le~ı .. ~, .. e ı tiv:ıC' vL;vıı 1 vd<ılar. p yl 

l irırıış '-'Jrr ·-'·nuar ~rr1,. 
l .. , b" 

1.ı01.ı.l.ıu .. n r..yrgı n"".u. ı ıra-

<ıı açı) or. Ol..ıklar i~leri La
la okluK. ,n ic;in i erde kim
~r yok. Yanlış bir yere geldi 
~tzi zannederek geriye dön
t){ üzre iken ayagı nalınlı a
ll! soruyor: 

Memuru beklerken ... 
'- Kimi istedinizdi? 

ne me1.b•ıraı..r. 1 "' • tl 'h 
r, y, ' 1 ~"' '-'· 1 22.- ~).,rıl c ,. ::ıteş .emış. İnti.ıarm sebC.::ıinilnİn dükk~nına hırs~z girm!ş ve mtıhar etll'ek i:ted;gi aııl~ 1 

t 
1
'J L ıa - ı.ı.nı • ·" 1' '~ 22.30 Sy .pı ı, •.• er, beıı p t an ır<·.nadı ı.. Ken li I cekmeceyı kırarak ıç.ndeki 200 rrııştır. 

ya ar r. o.ıs n '•· ı , ,1J, .ı s r ;rı royk ıi •pe gore b..ılunou- lirayı çaldıktan sonra kaçmış- ,,___ • 
- Kimler gc~eliyor' o.ı ]"1• z-b- ı. l gn ı;:oektept~ haka..-etı: ugra- tır. Dükkandaki ç•ra ~tan şüp- ıki ntaınoh!I ç 1rpıstı 
- Umumiyetle lıikes çocu.-- J E ı · h -'"l k l hl 'k o mı~. ~~ne an mü~cessır_olm ş e e'ıı me ·te o up ta " at }'a- Posta idaresine ıııt olup şo 

!ar. Şehremanetı sıhhiye mudiri • Ka tovir: 40'l r, · 10 Kw. ve ıntı ıara tescbbus etmış. . . pılmaktadır. för Salaheddin'in kullar,Jıaı 0 

yetinden bir mektupla müracaat I 17.45 Gramofon p r 1 o ~ edenleri derhal kabul ediyoruL. 18 45 v d k . ? ıs er, ve müdc~eiumumi- - - tomob:ı düıı SehzadebaşrPdaı· 
• · arşova an l'"I len neqri- lık lazım gelen tal-ıl·ıka. t.ı yap- Kolonya ver İne SU geçerken ofor LO.tfr'l.n idare 

Fakat bir gece için gelenleri ele yat k d T b f • • · . '11a ta ır. a arıcayı ıkı de a satanlaı· sindeki otomobile carpmış vr 
ertesi günü kayıtlarını yaptır- ı 21 30 Varsovad"n nakl~n ne" ı · B" · k lb · • • , u • ~rı- ateş em•ş ırı a ine ısabet L'tf' · b'l' · -- k mak .. k b l d" - · . . u mm otomo ı mm on ısmı 

uzre a u e ıyoruz. yat. etmiş, diğeri de camı kırarak, Kolonya şııelerıne boya<tmıt su 1 
- Yurtta şimdiki halde kaç 23.25 Varşovadan naklen ı~şri- çıkıp gitmis... koya~ak halka kolonya di_y~ satan parça anmıştır. 

çocuk barınıyor' , yat 1 K s· 1. . . Kadn ve Hasan namında akı dolandı- --<>--T I . ızım a ıha kendı halınde rıcı zabıtaca yakalanm .. tır. Y·tl·alanan hırsızlar 
opu 16 kiti var! 24.- Posta kutusu (Fransızça) bir kızdır. İşin içinde bir aşk -o- · ' ·"' ' • · · • 

Galiba bu sual en mühim bah -o- ld • ·ı · Galatacla madam Sinorkinin eviu· - Langenberg 473 m. 15 Kw. macerası o uguna ı ıtımal ve- K'b b' h den bir tencere çalan sabıkalı Hayri, 
~~~~as ediyordu. Atıf bey de- "" ../ 

2
1.- Konser. rmfyorum. Kendisi muallimlik 

1 ar ır ırsız Köprü üzerinde Kartallı Naznn beyiıı 
- • 

2 
_ İ K et~~kle. beraber darülfünun .tıp Kadıköyünde Yeldeğinneninde o- cüzdanını çarpan sabıkalı Kazım, ge-

- Efendim gelenler durınu- ' 2· nşaat _ve o~ser. fakultesme devam etmektedır." turan İfakat H. ın evine hırsız girmif ne köprü üzerinde Harington iaınindc 
yor ki .. Polisler yakalayıp ge- . Program nıhayetmde ve saat Yaptığımız tahkikata göre ve bütün qyayı altüst ettiği halde birinin saatini aırran Halil, mavnac 
tiriyor. Gece yatıyor, Ertesi gün bıre kadar dans havaları. Saliha H. Erenköy kız lisesin- hiç bir tey alınıyarak maaacla bul- Ahmedin 100 kiloluk fasulye çuvalı --o- duğu kadaifi yedikten sonra savuf- nı çalan Etref ve Haıan polif~C ya-
kaçrp gidiyorlar. Kala kala 16 Milano 500 m. 7 Kw. den mezumdur. muıtur. kalanmıılardır. 
ı;ıevcudumuz kaldı. Zaten ço- işte bir çocuk ki... 18.- Quintette (Torinodan). -••-------
galsalarda kuru tahtalar üstü.-ı- 21.30 Opera "Falstaff", Verdi. lllf hk ı d 
de yatırdıktan sonra neye ya-' olarak burada siyah bir kedi gör 0.30 Konser. 1r_ı8 eme er e: 
rar? dük. Esasen bu odalarm bir kıs -o-

Sazan ~yleler~ gel~yor ki.. j rrıı o kadar ratıptır ki bir insan Moravska-Ostrava 263m.10 Kw 
~az~ oylelerı gelıyor ki hal- burada bir kaç ;ıy içinde kötü- 20.- Çelı Philharmonie, si kon 

!erme ınsanm yürekleri parçala 1 rüm olabilir. Bu noktayı memur serie (Pragdan) 
Aşkla başlamış, kavga ile bitmiş 

nıy0or. 1 beye de hatırlatmak i::.leyerek 23.15 Cafe Avion konseri (Bır- ····----
st yok, baş yok. Ayaklar sorduk: nadan). 

Yurda bir nazar çıplak. Yüz göz kir içinde .. Ba _ B .. k'" k 11 k · · d --<>-- -
....... y rt d -·1 . b , K .. 1 k d" ugun u yo su u. ıçın e p - ~87 5 K . u egı mı urasır. un zı gun er, en ı yatağımı altla- buraya ne b" b k · d rag ' m. w. 

Ktıncluracı B111in ef. tarafn1daı1 açılan dava 
dün i]~nıal cdilıııi~tir. - ız ç kl d , . F ır a ım evı ne e 21 ç . h"lh . . k oeu ar yur u,.. rına verıyorum. akat ben de b"r yurt de ·ı b"l· ., .- eıı p ı armonıe sı 011-

....._ E t ·· k·- ··k b" ı nı c ı ır mı. , . ·ks· . ve .. ama memuru gore u5u ır memurum. Fazla ya- .. • . .. 1 . sen. ...,.. •' ınız burada yok! tag~ yok ki, hepsinin rahatmı l Sus~ı:· Bu sukut .tuç şup~e Rıma 4-tl m. 3 Kw. l\1::ıhken1e l\1ıne Esterin beractine karar verıniştir .. 

....._ Biraz beklerim. . temın edeyim.» 1 yok kı ıkrardan gelıyordu. Bır 18.30 Konser, Dün birinci ceza mahkemeıi aıkla mü vuku bulmut gibi göstermekten,, 1 rar verdi. 
~ Buyurun. . . Barım evinin 50 lira ücretli~ kere e.ı mühim noksan yataksız 22.02 Operet. başlayan ve bir kavga ile nihayet bu- dolayı 283 üncü madde delaletile Ji.i- H · k f d · • 
,jvıemur gelinceye kadar bu za bir memuru ve bir de hademesi 1 lıktır. Vatan yavrularının altına Torinn 273 m. 7 Kw. lan ~ir mac~.ranı!' davasını gördü. zumu muhakeme kararı verilen Mınc açı e en ını n 

lı yurdun odalarmı bir göz- var. 
1 
bir ot minder sermedikten ve on 20.15 Konser. Hadiıed~ mudde~ makamında,ku.~du- Ester hadi i ekilde izah e ·. muhakt:ınesİ 

N 
1

1 ah 1 racı Emın efendı maznun mevkiinde sey şu ! tb · 
\• geçirmek istiyorsunuz. izamnamede neler var? an t ta ar Üstünde yatırdık- 21.30 Opera. de sevgilisi Mme Ester bulunuyor. - Ben 22 yaıındayım. Balatta o- Birinci ceza mahk~me•i Sanda' 

atak odalarrnı bir ziyaret! Nizamnamesi mucibince bura tan sonra köprü altı ile bu barın Viyana 516 m. 15 Kw. Emin efendi 18 yaşında bir gençtir tururum ve kese ki.ğıdı imalile mq- Bedesteninde memurları tahkir edeı 
Odacı önümüze düşüyor. İşte ya 12-16 yaşında çocuklar ka- ' ma evi ara~ınela n;ı~ıl bir fark 20.30 Opera comique: "Cossi ve eski sevgilisi Mm E•ter aleyhine guliim. Emin ile az evel tanıttık. Be- Haçik"in muhakemesine b.~~ladı. Maz 

: Y.atak odası ... işte biri da- bul ediliyor ve evin murakab . 1 kalır? Cocukların lıir gece ka- Fan Tutte", Mozart. ' açtığı davayı şu şekilde izah etti: nim do•tumdu. Bir akşam randevü nun Haçik ef. kerıdi mallar:n:n defte-
•. Al d · ·· · h Ş h . . . esı 1 t "· ·· -- b' d- L .. •• 21 K A' k L h - Ben bu Eslerle 6 hafta eve! ta- vermişti. Bekliyordum. Emin acele a- re yazılmamasından muber olarak Be 
'<ıı. tı emır uzen ta ta, yan e remanetme, ınzıbaı teftişi ıp er ~sı gunu .r aııa gorun- .- ~n~er; mc e, e ar nışmıştım. iki hafta kadar beraber cele geçiyordu. Hemen kendisini tut- destanda gürültü çıkartarak memuri· 
\va. konulmuş üç dört tane ke de polise aittir. İçeriye kabul e-' ınemc;,sme hemen de hak vermek Puccını. yaşadıktan sonra uyuşaıruyacağunızı tum. Bana aman Ester beni bu aktam ne vazife başında hakarette bulun· 

et. dilenlerin üzerinde tabanca ve 1 zarurı oluyor. Bu soğuk rutubet Program nihayetinde telsiz- anlayarak kendisine ret cevabı ver- bekleme. Eliınden bir kaza çıktı. Ga· mu§. Maznun bu hususta: 
~U kerevetlerin üzerinde çar- bıçak gibi şeyler bulunmıyacak, li, güneşsiz odabrı ziyaret ettik le resim neşriyatı. i diın. Bunun .. üz~ri~.e Ester bana hid- zi.?oda ~na küfür eden .. bir'.~in! ?ldür "- Ne yapayım reis B. ekme.k pa 
:>ız birer yatak ve birer yor- ahlaksızlar r li d'l ten sonra insan kendi kerrdine Var.<ova 1412 m. 12 Kw. I detlenerek ~st~~ bat~ yırtara~; du'!' do;tl•· Ben ~e bu curmu bılahare rası kazanıyoruz,, cevabını verdı. ~ Y PO ıse . tes m e ı e- . l ' K Ben sana gosterırım dedı. Bunun u- polise ıhbar ettim. Bedeatan memurlarından Hasan 

· · ataklardan bazılannın cek. Barınma evınde her nevi soruyor· 8.45 onser. 

1 

zerine polise ifade vererek beni adam Müddei umumi cürmü sabit olmı- efendi şahit olar•k dinlendi. Hasan e· 
~ Ucunda bir çok resimler ve oyunlar memnudur. Gece saat _ Alakadarl·r için bu tarzda, 20.25 Gramofon öldürmüş diye ihbar etıniı ve polisten yan Mme Esterin beraetini iıtedi. Bi- fendi tahkir hadise.ini aynen anlattı . 
._. postallar: Aralarında Edir (10) dan sonra eve kimse kabul b'r yurt - ~ d " .. . 

1
121.30 Konser. polise gitmeme sebebiyet vermiştir. rinci ceza mahkeme•i heyeti hakimesi Mahkeme gelıniyen şahitlerin cel· 

'\le Sultanselim camisi, Tunca edilmiyor 1 k adçmag~. u~unmemı_ş. 0 . 24.- Dans havaları. (Bristol 0 _ H:kkmda "vuku bulmadığı bir cür talep vechile maznunenin beratine ka- bine karAr vererek davayı talik etti. 
:ıı . . ı ma o ka ar guç bır şey mı ıdı . j .. ~ı_._~i üzerindeki köprü, Edirne Bu. saatten sonra gelcn:~r. ilk ki mutlaka tesisine lüzum gör- telınden). Adliye levazım Uç avlıklar küsuratı 1 Kokain kaçakçılığı 
,_-..ı.unet konağı gibi hep Edir- defa ıhtara maruz kalıyor ve i- düler? mu•• du·-ru•• · · -.~e ait muıızaralar var. Odacı Vefl hVOf Bahçe kapıda eczacı lstonyadis na tor ki: mına Tadla vapuı·ile getirilen eczı 
....._Efendim, bunlar dört arka Jşten el çekti rıldi Müte~t, eyt~ ve eramil~ üç meyanında kokain ve Eroin bulundu 

E:d" d Ü A, Hisar belediye nıüdürlüo·ünden: Adi" "'f . ı .. İ aylıkları kusuratı kanunuevel bırden lıı:a zabıtaca lıaber_alrnmıt fakat tarc. 
L. • ırnc en geldiler. . çü l'> ıye mu ettış erının starı- , itibaren verilecektir. Bunun için li- t~ t"'- t 1 ta d klar' _ ,__, 
-ı:ttı k el f 23 T · · · 929 "h" b 1 dl' · d k" f · 1 · b" 1 er ıua a ınıp snn ı yıuuuana ,: . ır npı a abrikaya girdi. eşrınısanı tarı me müsadif cumartesi günü saat ıı ~ , , , u a ıyeı:•n e ı te tış en ır zım gelen bordrolar hazırlanınııtır. • . . . 
·;si ne i~tedir bilmiyorum. A- ele bilmüzayede ihalesi mukarrer iken talibi zuhur etmeyen 

10 
F atıh da ıresınde kaç güne kadar nihayet bulaca- : Eylülde üç aylıklar verilirken küıu-j cag.• ~·~. ''.":"d~ sahıbı mallan transı " k F tih d · · d "ki.iti · · 1 kt B t ft" t' · d 1 • rat kesilmitti. Şimdi bu küsurat veri- getıı·c!ıgını ıddıa ederek h~men batk 

l{~c - zev ı:<ız ço~uklar. adet müstamel çini soba bu kere pazarlık! tılacağından tali- d'I f . aıres.•~ e :i' arı ıcra e-1 ır. d 1:1 e. ış .. nd~. ı~eTsmf. ek beva- lecektir. Haber aldığonıza göre önü.I bir vapu~a yük!<tip kaçırmıştır. Güm 
·'"l <lrt.ııo.zt .• '.1ar. arasında Şarlo pler" 1 ·· b l ·· b"l -· 1 ;:.~ 1ertaın esamlı~ı '~ ur: 11. 1 . d zım aıresı mu uru e 1 eye müzdeki Mayıs gayeıinı kadar olan! rük müfetti,liğince bu hususta tahlu 
'lali el ,,. m 1er gun so a arı gore ı ecegı ve yevmi ihale olan 1-12- ..,. a saray ısesı mua ım crın en · 1 k · ·ı · · M""f · ~ ı mm, o>!~cma sanatkar- z· B il Bel. H M 1• f .1 1 ışten e çe tın mıştır. u et- mütekait eytam ve eramilin de kanun' kata başlanmııtir. Diğer taraftan ka 
1
1
,d 929 Pazar günü saat 13 ten 15 şe kadar daire binasında t ıya · e uce ·• ev ut e · • e · 1 1 d · · h ı 1 ·· ı · · · · 1 . · an bir l._., kişinin re5im- sa ışa Fethiye H., Tevfik ef ile Perihan H., tış er evazım aıre,;ıı esap a- e-:re uç ayıkları •le bırlıkte verılecekl çakçılığa alet ola:> mezkur maim ko 

• llazan d l ;a•i celp ediyor. devaı:l edileceği ilan olunur. · Raif ef. ile Saide H; Rifat ef. ile Sıd• rmda . ve muamelatında bazı tır · misyoncusu Arşakın bir daha güm 
Memur 1-ı~yin odası. . A, H !S:l r bdediye nıüdürl üğünden: d:ka H; Hüseyin ef ile Safiye H; Ha-1 yolsuzluklar gönnüşler ve bir --o-- 1 rük idar"3ine g;rmeıi mcnedilmiıtiı 

Siz b Bedeli keşfi 503 lira 97 kuruştan ibaret olan küçük su betorı l~t ef. ile Fcyziye _H; Ali ef. ile Şü~-· takım mübayaa işlerini de muh- Çiftlikler köylüye -o-
l unlar a meşgul iken kapı nye. H; Agop ef: ıle. Maryam H; Hı- taçı tetkik görerek müdüre iş- f • d ·1 k ~IYor. Yt'"Gt n müdürü veya arme kopıiisünün istinat dıvarına harpuşta inşası kapalı zarf rakli ef. ıle Ye':!!!?.~~· ten el cektirilmi tir evzı e 1 ece Kenan B. Ankara va 
tırıuru geliyor. Tek bir masa u•ulile münakaşaya vazedilmişti.Talip zuhur etmemis ve 2-12- t> t l · · 1 İ .- ş h. . • . Muğla havalisinde pek çok çift1".'1: . f. • 
· .ı 929Pa:!artesi gürıii saat17 den, azarlıkla ihalesı· mukar.rer bu!Lıtı _ >eyazı ( nır{'sln( e _nkışa_f eden ta kıkadthn.e.t•-ıarazisi vardır. Bu çiftlikler arazis"ı c."·.ı 0-1( l\'01" >ı zu~_bir ta"ta kan;_ıpenin iş- d b ı ,., ~tt - lak b" d m.ış olduğundan taliplerin 

0 
gün ve saatte daire encümenine . Boyn;ıt dair?~inde nikahlan icra cesm e ır. ~aç m_~m~ra a ı ış- 1 bilinde b~lunan köylerdeki halk sen~ K B b .. · A k h 't~ . 1 ~ 1 çıp ır 0 aya ardı- müracaatları. edilr.nlP-rın -:samısı. şudur: . ten el çektırılecegı nvayet olun, lı;rdenberı. hayatlarını yarıcılıkla ge- enan · u gun n ~ray~ .a· 

y gınyorsunuz: B 1 . Suat B. ile Emıne H; Hasan Zeki maktadır Bu husustaki evrak çırmektedirler. reket edecekt1r. Bu azımetm ır 
~i Urdun biricik amirinin me- eyoğ u daıre<;İ nden: ef. ile E?'iııe _H; o.~~" ef. ile Şe_rife 1 baş müfettişlig-e verilmiştir.Te-1 . _Hükı'.ımet: bu köylülerin arazi ... tişa tahkikatı ve son tebeddül . 
.,?dası. . p 1 z B 1 ·· b" · H; lsma:l ef. ılP Mur1dc H; Zekrı ef. . . . 1 hibi ve zengın olmalannı nazarı dik- • -. . <ıı:cinı v,.tai!ımız yok ki... anga tı, , mev mnce ır tazı bulunmuştLU". Sahibi bir haf· ile Zeylan H; Mehmet Kimi! ef. ile 1 fık beye muavı~ı Hasan B. ve-\ kate alınış ve köylülere çiftlik arazi- !erle alakadar oldugu tahmm o 

- ta Y.arfında müracaat etmezse sı.ıtıl:ı.caktı~. Fc,;:ıe H i kalrt PtmP.k-tedır. sinb tevz:i k."U'&rlnıtınlmıit:r. lunmaktadır. 
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Ekonomi 
ıı:;:::z:;ı111>Jaı;;ım::.-;1 m 

Rusyaya ihracat için 
Büvük bir şirketin teşkili dü!'ünülüvor 

müzakere henüz neticelenmedi 

Cuma KtinU 

CLOCHF.S 
matine saat I 5 ıe 

CORNEVlLLE LES 
1 

·MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

Limanda Emanette 
Hamdi B. geldi 

Kiralık arsa 

Memleket H. -
Bir yobazın marifeti 

Hoca İshak temelinde define var diye 
köylüye bir evi yıktırn11ş 

lstan~ul ~arosu riJasetin~en: 
Nizamnamei dahilinin on ikinci maddesi mucibince adiyeıı 

içtima etmek üzre hey'eti umumiyenin 7 Kanunuevvel 929 tıı· 
rihine müsadif Cumartesi gününe daveti takar•Ür eylemi§ ol· 
makla avukat beylerin yevmi mezkfırda saat IS te Baroyu teşrı· 
fleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 930 bütçesi 
2 - İdari raporun kıraati 
3 - Taavün sandığı işleri 
4 - Mecmua hakkında müzakere 

5 - Altmış beşinci maddeye iliive edilen ikinci fıkra hakkıtı• 
da müzakere (hakeme gitmek mecburiyeti mes'elesi). 



• 

t 

r 

• 

MfLİJYET RŞAMBA 17 ANI 19~9 

Kansızlık, sinir, romatizma, verem, kemik a emi ikti ar, tasal Ü u şerayın, el 
gevşekliği, göğüs hastalıklarıııa karşı 

1~~~1 Jalı ınekte~leri nıubayaa komisyonu reisli~innen , 
1
. - Gazi paşa, Dumlupınar, Hakimiyetimilliye yatı mektep
ın 930 senesi mayısı sonuna kadar ihtiyaçları olan kuru fa-

2e, nohut kapalı zar~a münakasaya kon_a1;1nuştur. . . . 
- Ortaköyde Gazı paşa yatı mektebırun kara cıhetındeki 

~?11 Yıktırılması, demir parmaklık, kapı, mermer merdiven 
ta erıuatrnm yapdırılması keşfiname ve şartnameleri mucibin 
lh Palı zarfla münakasaya konmuştur. • 

aleler 9-12-929 pazartesi saat 16 da Ortaköyde Gazi paşa 
tebinde Istanbul yatı mektepleri mübayaa komisyonunda 

~dilecektir. '% 7,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçeleri 
klıda yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğüne yatırılacak, 

1 tak makbuzlar teklif zarfları içine konularak saat 16 dan 
koınisyon reisliğine verilecektir. Şartnameler her gün komis 
katipliğinde görülebilir. 

lıl~nbul vilayeti naha ba~ ııın~ennlsli~innen: 
~'::- ~.o Teşrinisani 9~9 t~hinde ihale e~lecek o~a~ Sus~~ırl~ 

Unun münakasa miıddetı 4 Kanunusaru 930 tanhıne musadif 

2 art esi günü saat 14 de kadar. 
-24 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edllecek olan Mende
Gedts etüdünün münakasa müddeti 8 Kanunusani 930 tari-

J llı.üsadif Çarşamba günü saat 14 de kadar. . 
.:-- 27 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Berdan e 
Urıün münakasa müddeti 11 Kanunusani 930 tarihine tesadüf t Cumartesi günü saat 14 dee kadar temdit edilmişlerdir. 
..._ İşbu etütlerin ihalei kat'iyeleri zikredilen günlerde icra e

. ~ğinden taliplerin evvelce 18.n edilen şerait mucibince teklif 
iti ınezkUr saatlere kadar Ankarada Nafia Vekaleti müsteşar 

ınakbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan olunur. 

t 
lüksek nıo~en~is oıe~ebi oıobayaat 
~misyonun~an: 
l(Uınaşı mektebe ve diğer bilcümle malzemesi ile imaliyesi 
tcahhide ait olmak üzre talebe efendiler için (124) adet pal
~e (272( takım elbisenin 4-Kanunuevel-929 tarihine müsa 
Ç;ırşamba günü saat 13,30 da aleni suretile münakasası icra 
cağından taliplerin ~eraiti anlamak Uzre milracaatlan il&n 

Ur. 

~evıeı neıniryolları ve liınanları nınnınl inaresinnen 
k0hap ~irketinin inşa etmekte olduğu hatlar üzerinde inşaSI 

'oıı 'lrrer beş adet demir köprii - Kapalı zarfla münakasaya 
d muştur. Münakasa 23/12/29 pazartesi günü saat Hl da Anka 
~ .. Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Unakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaıc 
~ tcıninatlarıru ayni günde saat 15,30 a kadar Umumt Mildilr-
l' k~Iemine vermeleri lhnndır . . . • • . 
alıpler münakasa şartnamelerını 50 lira mukabilınde Anka

a, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın
~arik edebilirler . 

inlet fieınir JOlları Ye llıııanları Ulllllllll ifiaresinoen: 
ı\nkara - Kayseri hattında Karafakılı istasyonu için font 
ve teferruatı kapalı zarfla milnakasay konmuştur. 

~ M'" akasa 9 ikinci k&nun 1930 Perşenbe günü saat 15,30 da 
~'lrada Devlet Deıniryollan İdareainde yapılacaktır. 

lıL.l.tünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mil
~t teminatlarını ayni günde saat 15 ıe kadar Umumi Mıi-

11ik kalemine vermeleri lhımdır. 
'l'alipler münakasa şartnamelerini on (10) lira mukabillııde 
~ada, Malzeme deireainden İııtanbulda Haydarpaıa ma

ından tedarik edebilirler. 

DOKSA 
Tuınmıt markalı saatlerin en mUkemmel 

ve en ıleuzudur. 

Her ket tarafından tercihen aranmaktadır. 

Türkiye için umumt acentalığı.: 

RtKARDO LEVİ ve BİRADERİ 
Sut ve mUcevherat deposu 

'5tanbul, Mahmut Paşa. fbvuzlu Han 9· 14 

Dümi TAHARE MYANGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCl KEŞİDE 
ıı KANUNUEVVEL 1929 

BüyO.k ikramiye : 
50,()()() liradır 

Aynca: 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 1O,000 » Bir mükAfa t 

~Ulga Mali'.'ilinl askeriye muavenet 
li ey etinden: 

CtdeYetin Veznecilerdeki binasında mevcut bir adet müstamel 
list Otomobili ile sinema makineleri Millt fillmler, hurda demir, 

~~ 1 ~el portatif sandalyalar, halı, kanape, koluk, masa, ve sa
~~ e rı halin otuzııncu cumartesi günü saat on dörtte b!lmüza
. llatılacağrndan şimdiden eşyayı görmek istlyenlerin her 

saat 11 den itibaren mezkur heyet binasındaki tasfiye heye 
llllir ti 

H A S A N K U V V E T U R U B U gayet nafidir 

HIMAYEI HAYVANAT 
CEMiYETi 

Ökse ile kuş tutanlara karşı şid
detli bir mücadele açmıştır. 

Küçük kedi ve köpekleri sokaklar
da birakmak mucibi mücazattır. Bu 
hayvanları cemiyetin merkezine birak 
mahdır. Fukara ehali hayvanları için 
her glin meccanen tedavi ile meşgul 

\bir baytanınız vardır. Cemiyetin mer 
kezi: Şişli Osman bey Ahmet Bey 
sokağında numero 84. 

~eyain risel 
Merkeı Acenta;ı; Galatı kll?rl 

bııınd!, Beyo~lu 2J6l Şu!ıe 

ıcenıeıı: Mıhmudlyı Hant ılntdı 

lstın1ol 2740 

Trabzon ikinci ~ustası 
lıtanbul Dördüncü icra Memurlu- [ANKARA] vapuru 28 Teş· 

ğundan: rinisani perşembe a~amı 
Muharrem Raşit beyin borcundan 

~ ~ m.i.bru::aaf r?t ""'''·"'~ dolayı mahcuz bulunan berveçhizir Galata rıhtımından hareketle 

~~~~=======~~~~~~~~~~iiiiiiiiiırh-:~;:~j~~~~;: gayri menkullerin kırk beş gün mlid Zonguldak lnebolu Sinop 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇiÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE fRANCE 

forfumOrl L • T . p 1 v E R A . ş.. lıtanbul Şubesi 

B k lı N 5.. Tel. Beyo~lu 3044 Şlfll Ahmet ey ııo a o~ u . 

ViM 
YURTLARINIZI 

FERAH ve NEŞ'ELI 
GÖS'l'ERMEK iÇİN 
VİM. yorgunluksuz ve üzüntüsüz hanelerinizi 
temiz saklamakla rolünü ifa eder. 

Nem bir bez üzerine az mıktarda VIM ser
perek eşyalarınızı siliniz ve anide lekelerin gaip 
olduğunu göreceksiniz. Mermerleri temizlemek 
içim "VIM , e çıkışan yoktur. Beyaz tahta 
masaları, mutfak raflarını, çinileri, velhasıl 
damdan mahzene kadar bulunan bütün eşya 
ve teferruatı temizlemek ve parlatmak İçin 
VIM birincidir. 

'VIM,i hiç bir zaman kuru olarak kullanmayınız. 
LEVER SROTHl!RS LiMiTED PORT 8UNLIGHT, ENGLAND 

ı 

- . 
T .. e ayıarı~n ıub&r9ft eUtten k .. n,.... .a.ınartl 

.,. n .. vu ~ .. r\&9ırıd& l•~m.a~ .cıııen ..ve 
--- ......... - Wn•wN ••dal Olatt'·---

F O S FATİN 
FALİER 

eayeııfncıe temfn edntr., l'oef tın l'aOer 
yavrutartn )'0zıerlne taı.ııltk \;'• penberlk. 
adolAtş k"vvet vetlr, v• Onları cd"rb6a. 
kıtaı:ıa 

vaınıa bir "~" ftnlw ,, 

o da POSF ATIN FALIEJl dir. 
C Al6.mett farika. t 

f~• lcTfh&,,. ~DMll - Nl•·ftllD'R 8Af1t11İ' 

İzmir belediye riyasetinden 
Belediye kimyahanesine muktezi al§t ve edevatı kimye

viyenln mUbayaası kapalı zarfla münakasaya vazedilmiştir. 
1553 lira bedeli keııfi olan bu levuımaun ııartnamesini gör

mek evsafını öğrenmek ve tekliflerini vermek üzre 26 - 11 - 929 
tarihinden itibaren 16 - 12 - 929 da saat 16 ya kadar İzmir Bele
diyesi milbayaat komisyonuna müracaat etmeleri nan olunur. 

KARON Alman kltaphaneal 
Bcıyoıtlu Tünel meydanında 523 

1 
detle yapılan müzayedesi zarfmda faz Sıırnsun Ünye Fatsa Ordu 

Dl' ar takvl. ınlerı" la bedelle talip çıkmadığından ve be-
T deli müzayede haddilayikinde görül- Gireson Tı"abzon Rizeye gide-

CUMHURİYET TAKVlMl 
reıimle müzeyyen 

ZAFER TAKVIMl 

mediğinden müzayedenin bir ay müd cek w Of Trabzon Polathane 
detle temdit edildiği illin olunur. Glreson Ordu Fatsa Samsun 

Fatihte Dillgerzade mahallesinin 
Büyük Karaman ve Aslanhan cedit Sinop lneboluya uğrayarak reıi.mle müzeyym:ı 

Zaferi MiUi takvimi yaldızlı çerçe- büyük karaman caddesinde ve çama- gelecektir. 
ve:ti Gazi Hazretlerinin resimlerini, şırcı sokağında kfiln 19, 21, 21 müker l·------------1 
evkatı şerriyeyi ve bir çok faideli ma- ~:'m~~~3~:: !!h!I;,e2n\~;· ~~~ lzını'r sn"r'at ~ustası Hlmatı, hikayeleri, lıltifeleri havi üç • 
türlü duvar takvimi ile muhtelif kil- terbiindo arsa üzerine tam kagir ola-
çlik büyük çep takvimleri baaılmııtır. rak bina eclilmit olup tahtındaki, dük- (GÜLCEMAL) vapuru 29 Teş-

k•- ve odalarla be• kattır. Altındaki Tilrk Neoriyat yurduna müracaat """ • rlni l Cu 14 30 d Gal t • ür bap dlikkllnın zeminler! rirekli rl- san ma ' a a a edilmesi. :s 3 :s :s 

••••••••••••- nl üstünde birer merdiven batı ve bl- rıhtımından hareketle Cumar-

E 
Yumuşaklığı ve dayanıldığı 

ile clhan~Ilmul bir ~Ohretl 
hslz Tıraş bıçağı.dır. 

Her yer~e sablır 

rer oda ve birer halayi havi olup Fa- tesl sabahı İzmlre gidecek ve 
tlh Maliye tahsil ve tahakkuk ıubeıl 

Pazar 14,30 da lzmirden baretahtı iogalindedir Otel halen apartı-
man tarzında kullanılmakta olup ze- ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
mln katı methaldir. Birinci katta bir Vapurda mükemmel bir 
daire mevcut olup burada çiçekli çi- orkestra ve cazbant mevcuttur 
ni tatlık üzerinde iç içe iki oda bir 
halıt mevcuttur. ikinci katta bir çi-

YELKENCi 
lara danlı !iki n ınr' nt postası 

çekli çini antre ve sofa üzerinde bet 
oda zemini çini mutpalı: ve bir balayi 
havidl. Uçüncli kat ikinci katın ayni
dir. D6rdUncU katta bir çini koridor 
üzerine iki oda zemini çiçekli çini ü
zerinde ocak ve bir halıl ve bir dolap 
vardır. Bu katta zemini çimento dı-

sag.., lık hı' rlıg" 1· v~r korkuluklu tarasa va_rdır. Mezkilr VAPURU 
bına tam kıtglr olup yemdir elektrik 

Mili t kt 1 rl d kuttu u1ma ve terkos tertibatını havıdır. İkinci nl7Tsatşnr1_i· ~-arşamba 

SAMSUN 

e me ep _e n e 0 r ve Uçilncü katlarda iki tahniti vardır y 
sı Maarif vekllleti tarafından kabul di 1 lk d" b 

. . . . . mer ven er mozay mcr ıven. a§· gil ·· k Si k 1 htı ı edilen sağlık Bılgısı Fıatı 2~ kuruş- tan çiçekli çinidir. Hududu: Bir tara- nu a şamı r ec rı m n 
tkr. Mekteplere ve toptancılara ıskon fı ve arkaaı Mustafa efendi ve saire dan hareketle doğru (Zongul 
to yapılır. Me•kezi Ttirk Neşriyat yur furunu ve bahçesi ve kısmen borclu- dak İnebolu, Samsun. Ordu 
du. Telefon lıtanbul 418. ya alt dükkan ve cadde ile mahdut-

Glreson, Trabzon, Sürmene ve tur. 
Fatihte Dülgerzade mahallesinin Rize ) ye gidecektir. 

BUyük Karaman mahallesinde Nal- T t ıı• 1 ı Sirk id lk 
bant sokağında 2~, 23, 25, 27 cık! ve a 5 at ç n ec e Yt en-

Devredilecek ihtira 
beratı 

''Hidro karbon P-trol ııaz yağlan,, 15, 15/1, 15/2, 17, 19 numaralı sal- et hanında klln acentasına mü· 
bakk.ndak.i 3304 numerolu ibtira ı.... hane akar ve odalar ve iki bap dük- racaat. Tel lstanbul 15 15 

tı ahi 1 · ibti al · timil d klnı §amil iki bap hanenin yanın his ••••••••••••-• rabil 
1
k P eli'! b" r .. arını 11 

• e e- •esine gelince 1051 arpn terbilnde ar 
ece yer ır mue11eıeye acar ve- h . 1 b d dd "- rın· MesaJerl Marltlm ve Pake . . . sayı avı o up un an ca e u.zoe • 

ya furuht eylemek 11tedıklennden bu de yeni yapılan iki klgtr ev ve yazı- luıııp•uya!•natD yap- 1t 
hususa talip olacak zevatın lata;ıbul- hane 245, hanelerin kısmen altına ge- u u uı u O 
da Yeni Poıtane arkasında Atır elen len garaj 07, evvelce oalhane halen Güzel seyahatler 
di Kütüphaneıi aok~imda Türkiye garaj 48, yeni bina ile eıkl bina ve Her hafta ~ l\.1a~ilya ,, ya ba 
barunda 18-22 numerolarda kain ve- garaj araaındaki avlu 107 arkadaki e reket eden vapurlar Pire Vt Na 
kili buh.ınan luok efendiye müracaat iri binalar 2!0 arım terbtlndedlr. Ar-
lan ilan olunur. kadaki binalar oski ve yanın k!gir o- poli limanlarına dahi uğrarlar 

A lup tist katta zemini çimento tarasa TafsilAt almak üzere Karaköyde 
İ L N ve alt katta kırmuı çini tatlık üzerin- Lorant Rebul ve tUrekAsına mil· 

1 - Ağaç jşleri Ameli ve na- de !ıç oda bir kiler bir bel& kırmızı racaat olunmasL Telefon Beyoğlu. 
zari muallimliği münhaldır il- çini guıulhane bir kileri havidir. Alt 

203 
_ 

204 
_ 

1704 creti şehrisi 100 liradır. kat igbu katın ayni olup gusulhane 
2 A • . 1 . . inai yoktur. Arkaamda kınnızı çini tarasa Hacı Yakup Zade Ve Şeriki - gaç ış en resmı s vardır. Zemin katında zemini Triyeı-

muallimliği münhaldır ücret 60 te mermeri ve sair tatlı salhane aksa- Vapur Acantalıtıadao: 
liradır. mmdan kalan imallthanede bir mer- 1 d • !Dk lr' 1 .,.ı.., 

3 _ Mihanik Motör Buhar dlven altı olup zarlar mermerdir. YI- lrB 8DIJ 1 fi g 1 P•M 
.. , . • '. ne bu aksamdan paçahane ve zemini G apuru 

moto~len.' . Zı~~at makınalan, antre Uıt katta bir odayı bavi kı11m erze
2

7 T:.rinlsanl 
muallımlıği munhaldır. Ücret vardır. Aııl garaj &emini Triyeete tq 

50 liradır. lı olup kısmen mozayik tatlıdır. n... Çarşamba 
4 - Rir.aziye muallimliği miln rununda bir yazıhane bir kuyu var-

haldır. U cret 50 liradır. Talip dır. Çatı lusmen putrel kı~men ahl"P aqamı saat 18 Sirkeci nbtımıa
olan zevat vesaiki ~uretlerini tır. Yeni. eyıo:rden h~r birinde zemin dan hsraketle (Zonguldak,lne-

.. .. . .. . katında çını bırer kondor birer yemek Ü O 
mudunyete gondermelen. odası birer hel.i zemini kırmızı çini bolu,Oerze,Samsun, nye, rdu 

Edirne San'atlar altı sahrınc bir mutpak üıt kata bir Olreson, Trabzon, Rize, Ma· 
M. Müdürü koridor üzerinde dört oda bir hell ar pavrl ve Paıı:ar lskelelorlne 

HAKKl ALİ kaımda ıeminl çini tarasa vardır. Bi- azimet ve avdet edecektir. . 
------------- rlnin altında halen yazıhane olan dlik 1 

d B d da 1 k TafsllAt için S ·keclde Yalı 1929 Barsolon biiyilk müktfatını da kin bir oaJınlıl var ır. ura a e e 
trik, ve terkoı vardır. Hududu: Fa- K09lı.U caddesinde KlçUk Kır kazanmış olan 
tihte D!Ugerzade mahallesinin Çama- zade Hanındaki acantaeıaa 
şırcr sokağında atik 4 cedit 23 numa- mttracaatlan. Tel: lst, 3118 ı 
rah dükkan zemini çini ve kahve o- TQccarana teahl!At gOsterlllr. 
cağını ve musandarayı havi k!gir ve , •• ı • ı ı , , , , ,, •• r rw n ı ı • •• • 

hududu fırın bahçesi ve medyuna alt B t C"d p t 
apartıman ve cadde ile mahdut olup ar ın - ı e os ası 
boıtur. Mahalli mezkilrda Karaman H"LAL 
sokağır.da H, 15 mükerrer atik 12; l 
14 yeni ntlll'aralı maa dtikkAn 164 ar- vıpuru27 Çarşamba 

j şm anayı havi olup bundan 11 g ar,ı- teşrinisani 
~ ~ nı kağir bina kalanı b~hçedlr. Zemınl günü at.·aını Sirkeci rıhtımından 

,.........,.,,.,,-,,~ malta iki asma oda hır yazıhane ve Ai 

bahçede helayı havi dilkk.in ve hane hareketle Eregll , Zonguldak, 
antreslnl ve yine de llıt katta bir ge- Barnn. Kurucaşile, Cide, lnebolu 

~ zintl mehalli üzerin~• Uç oda bir heli lsltelelerlne azimet ve avdet 
bir tarasa vardır. r. erdiven kısmen 

Plyuada sanlan saatler meyanında 
10 bUyük mUkllaıa malik olan ye-

mozayik kısmen tahtadır. Hududu: edecektir. Yük ve yolcu için 
medyunun dükkdnlan ve ahara alt Sirkecide yeni handa 1 numrolu 
arsa ve yol ile mahduttur. Maliye tah acentasına müracaat. Telefonu: 
sil şubesinin bulunduğu bina 14861.-
maa müştemilat salhane 14968,- atik Utan bul 3105 

glne ıaaınr. 4 cedit 23 numaralı dtikkln 660.- ve -------------
Umumi acentalan: lsıanhulda 

Çarşıyı kebirde 
N. K. CEZVECIY AN ve mahrumu 

12, 14 cedit numaralı maa dilkkin 
hane 3692 lira kıymeti muhamminell
dlr. Maliye tahsil şubesinin bulundu
ğu bina 5000. - 4 atik 23 cedit numa-

ll'-- M. KURİS .,_,_. ralı dlikkln 330 maa mli9temildt sal
hane 4185 cedit 12, 14 numaralı mııa 

KÜRK MAÖAZASI dtikkdn hane 616 liraya emniyet san
dığına birinci derecede ipoteklidir. 
Maliye tahsil şubesinin bulunduğu 
bina 9000. - maa mügtemllit salhane
nin n111f hlHeei 2500.- bir bap hane 
maa dükk&n 1000.- bir bap dUkk!n 
yOz lira bedene talibi uhdesinde olup 
yüzde bet zammile ve kıymeti muham 

Beyoglunda lstlklAI caddesi 
No. 409 fla:ıır ve ıAmarlama 
her nevi kQrklerln ea aoa 
moda ye mttatahap çeşitleri. 
Flatlar rekabet kabul etmez' 

minelerinin hl•seye muslp yüzde on 
Otoınobil müzayedesi nııpetind• pey akçe1er1n1 mu•tashi

ben talip olanların bizzat veya bilve-
510 kapalı Flat otomolıili 28 Tet- ldle saat 10 - 14 kadar 28·12-929 ta

riniaaııi Perıt111be günü aaat 1 de San rihlnde gzg.2639 dosya numarasyle 
dal bede.teninde müzayede mahaltin- İıtanb•ıl Dördllncü icra Memurluğu-
de ... tıla~~. na müracaat eylemeleri ilin olıjnur 

. PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 



BiN S Z 
BtR RESİM 

't'.·· '"l'Y ··,,~··'~ ...... . ..... #" •• ~ 1 

~ -· Millet mekteplerinde okuyan-
lar için ders ve havadis 

·Hualliın Nainıe Halit - ,\luallinı Ahnıet Halit 

Sağlık Bilgisi 
l)erb - 6 

Oynak yerleri 

ÇARŞAMBA 
27 T. SANİ 1929 

Diyarbekir Türk< 
ğının eşya pyangosu! 

20 birinci teşrin gtı 

çekilen~ isabet 
nunıaraları: 

No: Cinsi 

4101 Kravat 
I 

6166 Kravat ti 
6092 İpekli kadın yel 

12298 Manik!ir takıll1' dl 
1570 İ peklı kadın ytl • 
4622 Seccade 

12055 Portmen 
4757 Kaşık çatal ta~ 
2959 Kravat 
1675 Kravat 

11675 Kravat 
7180 Kravat 

1 2519 Altın zenit saat" 
donu. 

6424 Losyon Jİ 
4693 İpekli kadın yel< · 
4804 İpekli kadın ytl<ğı 
9375 Çanta 

76 Altm Zenit kOI 
1676 Cüzdan 
2252 Tuvalet taktınJ 
8773 Çanta 

12118 Losyon 
8239 Dürbün pli 
1416 Altın mürekkt 

lem. 
11740 Otomobil 

8307 Kravat 
10458 Kravat 

milrekk•P1i 3643 Altın 
lem. 

5128 Portmc ... 
96f3 Knvat 
4952 Losyon . 
3308 Altın cep kalcııtl 
2438 Manikür taktın! M 

10051 İpeklı kadın yel<o 
6738 Losyon 
3888 Kravat 

12031 Çanta 
11193 Losyon 

6942 Manikiır takınıl 
6993 Altın Zenit kol sa 
3652 Altın kalem 

11367 Kravat 
3749 Gramofon 
8132 Çanta 
4658 Köpek marka g 

fon. 
6276 Kravat 
1803 Kravat t 
3457 Platinli altın sa• 

donu. 
6708 Çanta 

12247 Manikür takıınJ 

' ehrernaneti ıh\nlıı 
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1 PER~BE 
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Gazi Hz. lerlle Büyük Millet Meclisi Reisi , Başvekil ve Büyük Erkam Harbiye R•·fsl 
Paşalar Hazarata geçit resmini seyrederlerken 

> Piyadelerimiz Büyük gazimizi selamlarken 

Topçularımız geçerlerken 

r 2 inci sahttede: 

BU~ -

, 



(MÜlLLÜVIET) ÜN 
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DLAVIES~ 

REİSİ CUMHUR GAZİ HAZRETLERİ 

Curphuriyet Bayramı münascbetfle Hariciye Vekilimizin ziyafeti 
Gazı Hazretlerinin sollarında Mme Soriç,tlr 

Büyük Erkam Harp Reisimiz Fevzi Paşa Hazretleri askerlerlmlzl selamlarken 

Ankara Kız lisesi geçit resminde 
:-. 

\ 

Cumhuriyet gününde Türk izcileri geçerken 

laklliJd llDIJI ldılll• litl ı ı• . .. .. ... 




