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Millet Mec 
nutuklarını 

cümleler: 

-~ 

ı 
BlJ (;Ü 

2 inci sahifede: 
J Dllbahis Jerl 
2 Son habe,.ltr 

3 Um:U sahifede: 
ı ·- Cunıa ıaııterl Jstanbıd 

ııa s. ı eth·nlyor? 
2 Şehir lıtı.b c rlcrl 

~ 
4 Uııcd sahifede: 

lı 1 telek 

~ 2 - le11nl bahisler 

' 3 HlkAye 

' 4 Rnman Aşk (ilne~I 

si dün a ıldı ve 
buyurdular 

Gazi Hz. 
irat 

Ay da tutulacak, 
dünkü küsuf 
nasıl oldu? 

Sığırtmaç Mustafa 
Pek yakında hastane

den çıkıyor ------
Mustafa 5 kilo artmıştu 

DUnkU merasim 
nasıl oldu 

Dil Millet mekteplerinin kCf•dı 
münasebetile verilen mıısıım• • 

relerden bir gurup 

arif Emini Muzaffer beylerle 
Maarif ve vilayet erkanı Millet 
mekteplerinin bir kısmının kü-
şat merasiminde bulunmuşlar 

• ve muhtelif mıntakalarda dola
şarak vaziyeti tetkik etmişler
dir. 

Olln açılan Millet mekteplerine 
ait bir intiba 

kılabının yıl dönümünü tesit et 
mek üzre Mektepler ve devair 
donanmış, halka mahsus mek
teplerde müsamereler tertip e
dilmiştir. 

Bu mekteplerde gündüz tale
be eğlenceleri yapılmak, milli 
mart, farkı ve manzumeler oku 

· mak suretile güzel vakıt geçiril 
. mit ve ak9am saat on sekizden 
itibaren Millet dersanelerinin 
kütat merasimi icra edilmittir. 

Şehrimizde timdilik (700) 
dersane açılmıt ve ihtiyaç nis
petinde tezyidi tekarrür etmi9-
tir. 

Vali Vekili Muhiddin ve Ma-

Beyoğlu, Kasımpaşa ve Üs
küdarda bazı mekteplerde mera 
sime bando müzika da iştirak 
etmittir. 

Dünkü tetkikatın neticesi çok 
mucibi memnuniyettir. Okuma 
ve yazma bilmiyenlerin ekıeri
ai bu mahrumiyetten bir an eve! 
kurtulmak için kendi mıntakala 
rındaki mekteplere müracaat et 
mitlerdir. 

Salahiyettar zevat, halkın gös 
terdiği alakaya ve alınan esaslı 
tertibat dolayısile, muayyen 
müddetten eve) memlekette oku 
ma esnanı dahilinde mektep gör 
memiş kimse kalmıyacağı kana
atindedir. 

Dünkü kütat merasimi müna 
sebetile Millet mekteplerinde 
müdür ve muallimler tarafın
dan nutuklar ve konferanslar 
söylenmif, harf inkılabının ve o 
kumanın faideleri izah edilmiş
tir. 

Meraaim eınaamda MilJet 
mekteplerini ııezen Maarif vil& 
yet erkanı ile ilk tedriıat müfet 

( Mabadi üçüncü sahifede) 

Dlla rece Millet mektefıerlal dolıta• fall ve Maarif emini Beyler 
Nlfaııtatı 15 lııc mektıpde lstllılal martını dinlerken 
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( * 1 Lisan bahisleri-11 1 * 'ı l1 ı"-1,:===.:==::::-~· =·~--: =======,)l, ---~-- Son Habe. rler --~ 
HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER -

Lis~nda kümelenme \..'---:-========---=--::.=======:==--'.1 yeni bütçe dün M. 
münasebetlere İngilterede Fraıısada !lusyada meclisine yerildi 

l~isanııı ıı· 11ııhanizınesi M;;nş tüneli Kim olacak? Türk dostluğu - --=-'-·- - --· ı · -~ Biit<;c ııiıı ınasrafyekllnu iki ,iiı 
u .... _ _ i_ ... _ ,..,_ tıerinin muh_ t••.i.f ı.aııp- i>etıen .. zengin oıan lisanlara rrama- Ticaret itibarilef.ay- K.ab !neye T.ardı·eu zvestiya nın mühim • · 

ıara g•rdıgın• ve muhteı.r ornckler tıkaı, uçuncü nevi kümetenı~e mu- gelı·y' or. F.akat D, .. _ bir mekalesı· yi rn1 İ j k ,· 1111.lyoıı 8 .. '.) 1.? ;.ı( } ı· I'c'l. vn-
üzerine dizilerek lakırd ıyı teşkil nasebetıe .-i zengın olan lisanlara <la dalı olmıyacak u ~ J• ) ) 
etfiğüni görmüştük. Li.anm kalıp lcksikoıogik deri...-. 

1 
l d • d h •ı • · - • - • d ( 1 \ • ~ •) •) 9(() ) C ( O 1 · l ı ı• 

v_e örnek münasebe~leri lakırdı zinci- C:ski Latin ve Yunan lisanları " L<?ND~A:· ~l. A. _A. - Manş a ıer a ı ıye ne- MOSKOV A, 31. A. A. - İz- rı a ' )re h.. Ull ll _L:,.;..ı, / :... I l ra ( 
rı uzennde, hazır •taretler arasında son dere~e gı-~ati~ lls~n~dır. On tune~ı _pro1esını ~etk~ka memur zarefİnİ ·sf" or vestiya gazetesi Türkiye etim- . . · 
cereyan eder. tarda kelımeıerın çogu nısbı ıurette komısıyon tunelın tıcarete fay- 1 ıy hfıriyetinin alt ld" ·· ··- ANKARA 1 (A A ) s·· '"k M"ll t Meclı51 

Bundan batka lisan itaretleri sebepli (motive) yani mü taktrr d 1 • · · · · - .... .,__ , . _ı,ncı yı onumu .. .. • . • • - uyu l e . J' 1 
arasında lıir de • kiimelerune,, mü- ihtiyari (arbitraire) ve ı~be s;;. ası o mıyacagıru bıldırmıştır. PAR!S 1 A A - T - ne ~ahsıs ettıgı makalede ~e~- bug~nku celsesınde hükumet 1930 bütçesinı Mec ıs 
naıcbetl-1 ....-dır, ve bu münasebet {non motive) keiimel..-le sebeplipke- ' MÜİ SABAKAYA d. · · '.. ·h,· M i/· ar le~ ıslahatının tahakkuku ıçın tevdı etmiştir.Bütçenin magarifat yekıinu 222 834.330 
ler "ı-arip., itvetler arasında, sırf zi. lımelerin imticaci ifade kudretini, vu-1 G RMİYECEK ıeu. reısı.~u-~ .~r · oumer- Tıirkiye tarafından yapılan mü- lir · d 1_..,__ 222 992 O [" dı · 
hind!' ~yan eder. _Bu_nlann_ ':&im"- zıdıu, ıür'atle anlaıılmağı temin e- ! LONDRA, 31. A. A. - İn- gu~ ıle go;uştukten s~mra M. cadelenin başlıca safhalarını ka a ve varı .. at .YeKW:U • . 00 ıra r. . il· 
d.' zı.ncan de, ve f.,..dın mıdffi ıle •· der. .. . ı giltere hükumeti bundan sonra Bnand ı zıyaret etmış ve M. yıttan sonra diyor ki: Türkiye • ~asraf butçesı V ekiletlere fU auretle tabım ed 
l~arı ..=tu~ li . . .hin ~ırunku _Avrupa liıanlanndan 1 "şinayder" musabakasına işti- Briand kendisine muavenet cümhilciyetine Osmanlı impa- mıştır: 
de a':.ı...K ı olaa '::u:;e~n .. : san& ... ca Fenrazıyade ırr~btıkaı ı.r L~= rak etmiyecektir. vadinde bulunmuştur. M. Tar- ratorlug"undan miras olarak mil- Büyük Millet Meclisi - : 2,089,878 

, ua • nsızca11a ...., ncenın .., ,. d" b " b hl · ·· R" · 774 
muhtelif iatikametlerle muhtelif ' ku çok kelimesi kalıplarını kaybetmit ' EN Bu YÜK MEYVA ıeu, ~ gun sa a eyın muşa- 11, iktisadi bütün şubelerde mü- ıyasetı Cumhur 314, 
!"~" -usociati~n- b.u!"le a-el- ~l .e~mi§, sebep~ kelimeler ha'. ı BORSASI verelenne başlıyacak ve yine tefessih ecnebi sermayesinin ta Divanı muhasebat 584,290 
•r: ~e...ıi (ao~u)_ kelımeunı alalına. lıne ı-•rllllflır. lna-iln:ce iıe Franıız- ı LONDRA 31. A. A. _ Uç- bu sabah M. Doumergue e ce hakkümü milli san "d _ Başvekalet 891,438 
Zibnia bu keliıııe)'l' cadan da daha tkald o-- ' b k · ayı en ma ş g33 

1) ··Sor., madde;ile tefkil edilmiı yada maliım li:n.!:.:':n az ır·..::,: yüz bin İngiliz liras_ına mal o- va ını verece tır. hrumiyet, "ziraatte iptidai bir u- ura?'' !'evlet 229,~ 
kelimelerle· tiı..Ji Çincedir. C' / lan meyva borsası dıin açılmış- . PARİS, 31. A. A. - M. Tar- sul kalmıstı cümhuriyet hüku- lstatı,.tık U. M. 62,IJV"" 

2) -p• (ve ahenge ıröce cliğeı- Lisanların ı... karakteri mutlak tır. Bu borsa, dünyanın en mü- dıeu, M. Cheron ve M. Lou- meti kısa .bir zamanda ziraatin Diyanet i§leri reisliği 1,677,15
7 

ıekilleri olan -gü, -:ırı. , 
7 

gi, d-:Cal~, devirdea değife~ilir .""- İ him meyva piyasası haline gel- cheur, M. Dalad~e; nin kabine- açıksız bir bütçe temin etmiş, M_~liye vekalet~ ı 15,885, 79Z 
-ku, - k11, -:1<1, -ki) lihikasıle Çın~a ~ ~o~. bır li ... miştir. de bulunmasına ıtı.raz etmeme- umumi seviyesini ükseltmi Duyunu umumıye 33,066,591 
teık.ıı .,ı.ı0111 kelımelerle; . . :f~u1g~:ı~ıtik1 __ ~birdia-ıae ır~ ~ J..ı. PARA PİYASASI kle beraber dahiliye nezaretine demiryolları fabrikaylar Mn~yşı: Gümrükler U. M. 5 152,030 

3) - - mefhumunun aileaıle 0 oı.,. 0 ...... lıaan ıçın ""yük 1 İ f 'ld' - · t kd" d h"\t·~ · ' ~- T k d U M ' 496 birlett.irir. " bir mahzurdur. Fakat Avnapanın bu-' LONDAR, 31. A. A. - ngil- ge ırı_ ıgı .. a ır e ~ umetın şubeleri tesis etmiştir. İzvesti- ap1;1-;re a a~tr~ • • 1,406, 
Bunlar bir de kafiye kümesi di- c\inkü büyük liaanlan arasında vu.I tere bankasının iskonto nispe- dah~ ılk gunden aka~lıyet~e ka- ya, bu gün Türkiyede eski de- Dahılıye vekaletı : 4, 161 ,368 

yebileceğimz kelimeleri de ili.ve e- zub ve metanet itibarile Fransızcanın tinin yüzde yarım tenzili haberi lacagını beyan etmışlerdır. M. vre dönebilmek ümidini besli- Posta telgraf ve telefon U. M. 5,979,SZO 
debiliriz. An~ her zihinde kafi- ~t:.:_ı:!,•.1 ~dıiı ı~phe- j hoş bir tesir bırakmış ve daha Daladier, diğer . neza~etle_ri ka- yen tek bir kişi bulunmadığını Emniyeti umumiye U. M. 4,529,984 
ye ~~mele<De','bi?~ul olmaz.d~--il .. _. ler ihti ari ( bep . )•P'-;r ve tlom~ , iyi günlerin yaklaşmakta oldu- bul ~us~undakı teklıflerı red- zikrederek Türk milli hareke- Jandarma U. K. 9,065,738 :ıOC"ıru,, ırı ıor"ma ,,_ e.....- Y se ıız ıpre er&a • b" 'l' l'kki d.l · detmıştır · 1 k' ·'d" ı .. -.. 1460690 lıyan kelimeler pek çoktur : ~uiundaa buıule selen karanlığı g_una ır a am~t te .a. e ı ~ı~ · tine Sovyet cümhuriyetleri it- s -:n. mu ur _ug'!· , • Sonıı, sonna, ıonılr, aormak, dai>br, _lakırdıyı aydmlabr. iki ı tır. İskonto nısbetının tenzılı İLK SAFHA . tihadınm müzaheretini ve Türk- Hancıye vekaletı ı 3,969,s<J3 
sordurmak, ıonıımak, ıorulınak, ao kar~t~ın lılllllda mutedil bir ıuret- j keyfiyetinin Vall. Street e kar . PARİS, 31. A. A. - Dahı- Sovyet dostluğunu kaydetmiş- Matbuat umum müdürlüğü ı 440,362 
rdunna, ............. ııorulma; aorar, te 1-~ ebniı olması mes'ut neti-, şı vaziyeti islaha medar olmak liye nezaretine getirilecek za- tir. Sıhhat ve içtimai muaYeoet V. ı 4,399,1()6 
sorabü~ ~,', ~rmut · .v., bunla- ce T-~~:run <:der. t üzre Londra ve N evyork mali tin intihabı maruz kaldığı müş- Adliye vekaleti : 7 252,881 
rın t- taonuen • ..... çemız .......,. ıraye ırra- ı kill~ d l · "l M C 1 v.ıllslln"'e M "f k'l · ' """' "Sorp,, bwdada karpiqtırılarak matikal. bir lisandn-. GeTelı: kök ve ,mehafili arasında cereyan etmiş . at, o .~yısı e . . le~ante ,..,, uı aarı ve, a e_ti ı 8,137,...,.. 
maddetınin SOR olduju anlqıJ. lu- maddelrindea, ırerek lilıikalarınm oliın müzakeratın neticesi oldu- sıyası muşaverelenne nihayet Kad t l d Nafia vekaletı 34 ()()6,00o 
ymeti de taa,.yün ed...- • ' her birinden tetkil edilen. kalıplar t ğu ihtimal dahilindedir. Şimdi vermiştir. Mumaileyh, Elize sa- ın ar ~ p an 

1 Iktısat vekiletl : 8:482,234 
"Soırp" P,i _.. (ve ahenk· pek ço~tu~. f'.~t aon tekiz on aaır- İn iltere e do" altının akma rayına gitmezden evci M. Bri- . Kudüstcn yazıldığına göre Fili&- Limanlar U. M. 1 300 t10 

ten inkiııaf etmiı diğer tekilleri) ile hk _me~enıyeb~n v~diği ihtilatlar ı ktg ld '! gruüh' • "kta d and I ziyaret etmiştir M Cle- tın _ kadınları arasında geçen cumar Milli müdafaa vekaleti ' 
teşkil edilea kelimeler de çoktur: nebcesı.nde derın dqışmelere uira a o ugu ve m ım mı r a . . . ·. " tesı günü Kudüste bir kongre akde- ..,,a 

Dolcu, ı...ı.,., duyı-u, uyku. ör- dı: Bır taraftan lisana pek çok ye- paranın Londraya gelmekte ol- mantel ın kab:~e teşkılinden sar dilmiştir. Bu kongreye iştirak eden Kara 56,369,~ 
ı-ü, bUzgii, ı-örı-ü, ıürı-ü, çözı-ü, "!- kelime~er al~ak ihtiyari (ıebep duğu görülmektedir. Diğer ta- fmazar edecegı muhakkak ad· kadınlar arasında din farkı gözetil- Hava 1,215,~ 
yaygı, .. ,.er. aarı-ı, karı-ı, çalı-ı, bil- ~az) kelimelenn adedi ~ialclı. Di-, raftan Amsterdam dan bildirdi- dedilmektedir. M. Daladier nin mediğinden Müslüman ve Hıristiyan Deniz 6, 186,~ 
gi, bılegi, ~lağ'? aila-ı, sezı-i, içki g~r taraftanaa yabancı liaa~dan, ğine göre Felemenk bankası Clemantel kabinesine girmek- bütün. yerli kadınların mümessfUcri imalatı harbiye 4,842,486" 
bıçk.., -cı, sevı-ı, vs. hilbaua Ar~pçaclan, alman kelimeler ~ . . . ten imtina etmi oldu - u sö len- bu ıçtımada bulunmıqlardır. lçtıma- Harita U M 681 OZ 

Sorgu mefhumunun ailesi de ıray· ara11nda kumelenme münaaebetleri yarından ıtıbaren ıskonto nıs- Ş g Y dan maksat kadınların sırf kendile- . ·.. • . . 1 ' 
rı muayy,,,. mıktarda kelimeyi ihti- teessüs etti. petini yüzde beşe indirecek ve mekte ve buna sebep olarak rine. ait olan bir takım meselelerin Vandal butçeaının müfredab bunlardll' ı 
va eda-. . Nteıela buı-ün (maliım) kelime· Nevyorktan alınan bir habere ken?is_i~_e dahiliye n~zareti va- müza~r~sinden ibaret _değildir. B~livaaıta ver~ler ı 

. !>onna, danııouı, •üal, mea·ete, 11le .~o.mcı~necek bır Y•gın kelıme j göre Federal rezerve bank da dedıldıgı halde harbıye ve ya- Fıhstın kadınlan _ Filıstınde_ Y~- Bılvasıta vergıler 
bılmece, nı;.ı;ınınıa, isbotak, aöy1._t :nc·;tt:::· fh iskontosunu ayni nispete tenzil hut adliye nezaretlerinin teklif hu<l~ler. ıçın bu ~ tnılh yurt tc"Sıs edı- JnhiHrlar varidatı 
rne cururme m.ılilit ml•rvievv ar , me um, mahrum, maz . • d'l · l .. t .1 kt l ecogını vadct..u:; olan Balfour be- D h I k d" I 
ko~•u•t1>. ~ıavere.. • ~.. 1 him, mansuıı . mazu.r, macun, mat- eylıyecektır. e. 1 mış 0 ma~ı gos . e~ı me e- yannamesine karşı protestoda bulun- -~~ga arç arı ve ay ıye er 

Li.- boitun bu l<ume l<elimele.-i rut, matruş (galat ıse de halk kut- / TAMİRAT PARASI dır. M. Da!adıer_, !'m ıkı nez_ar~t muşla rdır. Kongre bittikten sonra l\.~eı;ses~ler hasılatı 
zihne_ tat.it tedrici olaralr. ve birer !anır), matbu, mazbut, meıhur, I LONDRA, 31. A. A. _ A- hakkmdakı teklıfı reddetmıştı. kadın lardan mürekkep bir heyet Ku- Mutefernk hasılat 
birer _ ewdi ebniıtir, ve lisanın merbut, meskun. mecbur, mahdum, 1 vam kamarasında M Snov- M. Clemantel kendisinin dahili- düsteki İngiliz fevkalade komiserliği- T avizaltan tahsili.t 

: 

49,525.~ 
94,350, 
47,130,~ 
14,806, ()()O 

7,346, ()()O 
8,835, ()()O 

200, ()()O 
800. bu kıymettar baz!'eıı~de bu kelim&- mahsuıı, ma.hsup, mahkum, mahfuz ' den İn '!terenin bu sen~i mali- ye nezaretine gelmesı"ni~ müş- ne gidere~ kongrenin kararlarını bil- Mi.ilga vergiler bakayası 

ler, boyle, kumelı bır surette uı&- mahzuz, _Memduh, Mahmut,._.. vs. 

1 

gı , .. . k'"l' .. . dırmışlerdır . · • 
vcuttw-. Fert er seferinde, serı ve MeıeJa (Matbı:-at) keföneıile ye zarfında tamırat ve mu~tefı- .. u a~ çrkar<ı:cagım:. 1.~ah. ,e~~esı Bundan sonra bütün koıııı;reye iş· D • • t • t • h b ı 
ırayn ıuun bir an içinde, ziluıinde ~e - ~ibl.ı ıebebıle - ku.meleno- kler düyunu hesabına 34 mılyon u_zerıne kahıneye ıştıİ-Skt~n ~ım- ~ra_k etmiş .olan Müslüman ve Hı- 1 vanı rıyase ın 1 a 
b_ıııduğu o kümeler araııacian, en cei< keluneter pek çoktur: _ İngiliz lirası alacağını söyle- tına hususunda ısrar etnuştır. nstıya_n x•rli _ kadmıar~n murahhas- . , 
zıyade malo> .. dın~ ifad_e e~e~ilecek ~ahr~kat, _melbusat, ameliyat, miştir. Amerikanın alacaJ-ı pa- PARİS, 31. A. A. - M. Da- ~rı buyuk .b•r numayı.ş yaparak da· ANKARA, 1 (A.A) - Büyük Millet Meclisinde Reisicıııtl 
kıymetle olan lisan ı~•ebıu ....,.__. temınat, ıcraat, ıfşaat, vs . . . • l d" M Cl t l · ı: b" · gılmışlardır. . . . ·ı..~bl ala- kulla..... ,...... --.- Tef'il, tefe'ul, if'al, iftial. infial. ra 33 mılyona balig olacaktır. a ~er_ · eman e '. ı<a ınes~- ERKEKLER DE TOPLANDI hur Hazretlennın nutuklarından sonra riyaset divanı ıntıı• 

jı;.. kims;nin muhatabına: "hu ip fail. ef'al, _mef~ v~. _va. a-ibi -~tar. - __.._ -- ne ıştı.rake_ davet etmış ve ı;adı- Filistin kadınlarının 1',ongreıinden yapılmıştır. rİ 
soruıturuveriıı,, dediğini farzedelim. ı_afat, c"."" .ıekilterının h!'" bırınden Avusfurlyad8 kal s?syalıst fırkasr~ın muz~- sonra . ~eçen Pazartesi günü Kudüs- Meclis riyasetine Balıkesir mebusu Kaznn pqa Hazr~tl~, 
o kim.ae ı.. kalıbı (ıiıraJ'ı) iatihap l':"'na ı-ırmıı •e yerletmıı kelimele- AMELE ARASINDA heretı hakkında temınat vermış te Fıhstın, ~uti'ye, Maverayı Erden mevcut 268 mebusun itti!akile intihap edilmiştir. Reis vekiltılı: 
v<' .. ımaı edebilmiı olmak içia lisa- nn mı~~· ı-ayn muayyendı~-. !'.'·~· +> ,. ,. tir. M. Clemantel i.n Marin ve Araplanı_ım m_urah~aslan tar_afıı_ıd'."' · leriııe 268 er rey ile Nurett' · Al' (I t b 1) H {T bzoıı)• 
rua ••._ etrafında lıazırlamıı otd ... bet -a.., --dar, -hane ırıbi tanı. GuRuLTu M ·· 1 h · 1 k.. 1500 k•§ılık bır ıçbrna akdedılmıştır. · . . ın 1 

san u • asan . r~ ·ıı• 
gu, ..Ütün kalıp ve kümelenme ~lar, (binaenaleyh! _mamafi, ki, e- VİYANA, 31. A. A. - Va- . aJıı!-ot g1:1p an. an~ oma u- .Bu içtimada meşhur duvar mese- Ref~t (B1;1rsa) ~ey.ler ı~tıh.~p olunmuşlardtr. İd~re amırlıkle~). 
miinaoebetlerinden istifade etmiı ol- ırer, ve, her ... ) gibi ırramer aletle-

1 
d k" b' f b .k da a zre hır cumhunyetpcrver te- lesı mevzuu bahsolmuştur. Yahudılcr Necıp Ah (Denızlı), Şukru (Çanakkale), Falıh Rıfkı (Bol') 

malıdır. '(ani 
0 

lrimıe '"ıor" ile ri adam a_kıllı li_ ..... maledilmiıtir. ro\ ar ak ;ın l ır d a rı .. :ı . -merküz kabinesi teşkil etmesi- ce ziyaret edilip aglanan bu duvar ve katipliklere Ruşen Eşref (Afyon) Haydar Rüştü (Deııizll ' 
batlıı'-.....latelif binalı fiiller (aor- B~ derıa ~eiitmder ~~e Tür- me e ar ! aş arın a~ .. -~ım- ne müsaadebahs olacak sµrette Müslüman ev_k.afma ait olduğu cihet- Sürcy}'a (Tokat), Avni (Yozgat) be~ler seçilmişlerdir. 
mak, ....-dumıık, aorulmak, aonıt- kçemı:ı:an eski karakten aynı halde vehren e mensup uçuncu ça- kendisine lazımgelert mı.ızahe- le orada İngılız memurları tarafın· 
ınak, aonaıturmak, soruşturuvermek. kalmamıtbr- Bonunla beraber liaa- lışmaktan menetmişlerdir. Bu ret! . t . . old - h dan yapılan değişiklik Arapları asa- z • ~ b k K k} ] •d M"llet 
.. ) araı<ada. "sonııtunıv........,_ J'İ ~z t~cliki tekimül aafhaunda üç kişi mert.sup oldukları cemi- b en . emın e~ış ugu a- bileştirmiştir. Bin bet yüz ki§inin l raa l. all ~ aSl lf are 1 e 1 
bu fiilin -.lıtelif siıraları aruuıda dahi !~iliz~ ve _Frıuuızcaclan ~ t .. aat etmişler cemiyet er venlmektedır. . iştirak ettiği bu içtim.ıda verilen ka- H , . . k l . 
emri, _... muhtelit ıuııı kalıpla--~~· Li.~""':'·z~ haliha- ye e murac FARİS, 31. A .A. - Reı- rar şu olmU§tur : ey etı umuınıye me tep ert 
ra (_..ıt•mn·ereyim, soruıtunıv• urdaki ~yük. ve a~ ihbyaçları ay· men~uplan .~a herı:ıen koşar~k sicümhur M. Doumergue saat 1 - Duvar hakkında yapılan hu · • Şii 
relino. -aa, ~ -ni-. ~ rau tetkik eclilecekbr. fab:1kayı hu~um ıle el~ geç~r- 21140 ta Elize sarayında M. Ta- türlü tilh:~idat.~n yrot~•~<> edilmeli, ıçtın1aı . Kırklareli, 1 (Milliyet)-.....,ı 
ter) ..-a ... da "aonııt""'"ena,. ı * * ,. mege teşebbüs eylemışlerdır. rcl" .. k b l tnıı' 2 - İngiliz hukumetırun Balfour be- ANKARA ı (Telefonla) gün burada büyük bir baY'~w 
ıeçmiftİı'. O kimıenin bu intihabını Şiİndi lilllDID bütün ıazuvlan . Polis ve asker nizam ve sükunu ·ı ıeu_ yu .a u e . _ş ve ~uma- yannamesini tarumadığmı ilin etme- Şeh . . d ' l cak l ~ yapıldı Bütün halkm iftİ"".; 
deternuae eden lio&11da bütüa zik- f li hat• ~·. . d . . "d h l b . ı eyhı kabıne teşkılıne memur si için teşebbüsat icrası, 3 - Balfour nmız e top ana o an zı- · . , .. .. _....,.. 

t 
.•. . , __ ._ 

1 
t , __ ..... ve aa yet ıne a-eçmesıru ıa e ıçın mu a a e mec urıye- 1 . . be . . 1 d" .. il lan raat bank--ı heyetı.' umumı'ye ve askeri ve mülki butuıı ın"':,.. 

re tı.::•rmz -..up arın mevcu OlDI& görebiliyoruz. . ey emıştır. yannamesının yı onum o c:u- • q.o JV"' 
il Ye -ı.n zihninde hazır bulma Lisan biribirine sıkı • '- b t tınde kalmışlardır. Bundan evel M. Clemantel martesi günü (bugün) Filiatinde ıa- lçtımamm 26 Teşrinisani Çar- ları,n huzuru ile yapılan bU ~•~' 

dır Liaaada u ek 1"'•ya mer u • r b ·· ·· ı1ma ·• rasım p k lak im nU'v 
11 " ıoruftunıv~ " ıes ve manadan terekküp etmİf bir VUrl8RiSfand8 reisicümhUra dahiliye nezareti- mumı grev 1 aru. şam a gunu yap Si tekarrur . C ,par, O U§, 
kalaht ...,,,cut olmua baıka bir k.a- _,___ · ıı d .ı.ı."' d ' ı ' • . . . . . etmı" tı" lar ırat edi1~;~tir 11 

1 
b .eli .. t ........ lf&re er ea teı""""" e er.(Bu ne getırılecek zatın ıntıhabmda L hl l d ş r. ~•K<J • eP.., :..::: ::..ne m~;=~cktt'~ iıar-:tlerin mevc~diyetini iıe onl~ı PARASIZLIK VAR ... ! düçar olduğu müşkülat dolayi- e san a Ticaret odaları . ~u ~era11im_ ~llet ınc:k\ır<· 

h" d-'-' __ ._ . za terkip eden seılerın ve manaların h.i-ı ATİNA 3 A A M V .1 k . . . d İ İ İ nnın küşadı ıçın yapılıJll~ 'fi ın ... .._ .. t bununla ıfade olu- ribirlerinden (tef vütü) t . etti- , 1. . . - . e- sı e abıne teşkılın en vazgeç- M LLET MECL S H ·ı · l ed"l k H k k k · · · ç ıçl ~·: ... !> ~ "aonııtunın,! ka- ii görülmüıtü. a emın nizelos bir müddetten beri his- miş olduğunu beyan eylemişti. AÇILAMADI angı erı agv 1 ece dC:. es 
0 

uma ıçm sevııı 
~la~ ı:_!~ ~metldae dsarf"<l:ilmiilı Tefavüt eauı üzerine kunılmuı o- sedilen para fikdanınm sebeple- VARŞOVA, 1. A. A. - Ma- ANKARA 1 (Telefonla) - lıKr.TISAT O •al sııraıın a -&a e laa liaa . tJ • iki . .. . h kk d b k '"d'" 1 • "l A /'L d lk l ' M STEŞ~· tetkd eılilaı kalıp ekıik olup ralnız beti b~-i!rl' .en •

1 
devı b~~e-- rı a m a an a mu ur en ı e mer HB B reşal Pilsudski yi a ış ıyaıı za- Lağvı icap eden ticaret odaları ve' 

"aorutt11nnrer" ve 'aoruıturuveriniz,, lı 
1 

e ın .. ~1111 e bağ( • ta' ~r: 
1 

ı)n ~- istişareden sonra para ihracına bitlerin diyet koridorlarında için İktısat vekaleti tarafından ANKARA, 31 - İktısat ıJr kalıplan me t 1 ~. kim P ar ve oroe er sın ı-ma ar mu- 1~ 1 d • b b"l V k S h kili. - . 'kt .. Ş~ . vcu 0 '."Y-. o ae, nasebetleri, diğeri kümelenme (••- uzum o ma ıgını mat uata ı - apur aza 1 kalmakta ısrar etmeleri küşat azırlıklara başlanmıştır. ıgı ı ısat musteşarı ~eıı 
muhataı.. ıle olan munueı..- ..;;,. . . ) .. L_ 1 .d. . d"rm" t'r 1 . . kd' . l L • d"l k . d Bey Konya t . ·ı ınetU'' ~ re. bunlard .. birini tercih edecekti°· soaatıon. mu~ıe""t en_ ır. ~,.... ı iŞ ı · PORT VASHİNGTON, 1. ce sesının a ıne m?nı o !11uş- " agve ı ~ce_ _tıcaret o alan . ~e~ı ı e ·r !Jt' 
liaanda _...,.. ile _ veriniz tekilleri kf°'=tlr' ~ 

1
mure!<'<ep aut~• fa- Almanyada A A _ 8 . çok apur dün Se- tur. Celse 4 T. Sanıye talık o- Kanunusanı ıptıdasına kadar Adanaya gıtmıştır. Şa~ gelt 

orta'.'nıbıkı -v~rin ıeklinin kalkma- ~ ıyetin en, •t emeaınden doa-makta- · .. · ırd k. v ' 
1 

M lunmuştur. tespit edilmiş olacaktır. Adanadan sonra, Istanb~. 3 
cei<' 

11 uzenne baki kalacak 'ki idin ır. MİLLİCİLER nator namın a 1 vapura ar- PAPA VE y AHUDİLER M ' cek oradan Ankaraya done 
kıym•ti de değiıe.:ekti. 1 te B~ müre~ep ~iıtem içinde. h'.'"' KAZANAMADI · ket namındaki feribot arasında ROMA A A p emur(ar İÇİD ~- ~· 

Fert. clijer taraftan daha ayn ıpret uç cıbetten tekmil sıs- 1 vuku bulan müsademe mahalli- ' 1. · · - apamn İ · · · ı1'~ ı. ••• _ b' ·n .. d-- b' "_':_ __ ,_ teme merhuttur: BERL N, 31. A. A. - Saat im" b. k k" l . M Drumond ile icra etmiş ol- ANKARA 1 (Telefonla) - stırahat ve tebdılı hava &e' ~...., .,., asın ~ ır ıey -- l) Laf . "ili 1 • ne ge ış ve ırço ımse en · ' dr ·ı bil ., isteaıii uman sorgu ifade eden ke- . zmuı. ve .manaımın sıste- 17 de mı yetperver enn ara- k Öl . . dug- u mülakat ile Filistindeki Şehrimizde memurların iskanı sa ı e yapılmakta olail ıı1 • 
1
. ( , . me dahil bütun ııaretlerinin Wı _ · • ·· ti rl ı urtamıştır. enlerın nuktarı . . .. . . . yahatte Şaki B kaJett , ımoler sorı-u meıhumun• Jl aıı~aı) 

1 
d 

1 
_,__ .. .2 yı umurnıyeye muracaa e e- 7 k .. d. A 1 d S vazıyet arasında bır munasebet ıçın ınşası mukarrer apartman- r ey ve ııtıt• 

a . d .. if d arın an ve mana arın....,. mutefavat h" d l · ·ktar ·· ışı ır ra arın a enatorun tetkikatt d b 1 sı ıtl rasmua.n = "" ını ~n . 'Y1 a e olma.sile· ın e rey veren erın mı ı yu · . bulunduğuna dair bir şayia de- lar yakında münakasaya vazedi . a a u unma 
edecek kıyaıett- olanı ıntıhap eder: • d 9 29 · bet' d · d" kaptanı da vardır. Market lıma . İ . . 1 · B . A meldır 
arkada mclan havadi• "sorar"; müı· 2) L~ırdı zin.ciri üzerindeki k.a- z e • m

1
s ! mü e. ı ~ na ceredilmistir. veran etmektedır_. ?'gılte;enın ecektir. unlara aıt planlar ha- · l TALI BEY 

terik bi . aliı.kad 
1 

. lıp ve ornek munasebetlerile· RE S C MH u R , Malta adasmdakı sıyasetı me- zır lanmıştır. · (11~ 
ıtantık~ '';.,,.znun: ~.i::.::ı..ra::ı::; .. 3)_ Zihinde, liaaru teıkil e~en _bü- NEZDİNDE . KAÇAKÇİ GEMİSİ selesinin de mevzuu bahsedil- '-' b { ANKARA, 1 - Birinci. 6c1 
<cazct-,ci) bır mesele etrafında can- ~n ıpro:~er aba~ın~tuhtelıf kume BERLİN, 31. A. A. - Reı- .~E,Y LONDON, 1. A .A. - miş olduğu rivayet edilmekte- 00 ll 3 laf mi müfettiş İbrahim 'falı 11ııı 
ket'.'.~· . r_alıut satahiyet _sahibi bir enH~ ";,i'..";';:':,nei;'e~;"· ktu ki la sicümhfır mareşal Hindenburg, Gümruk mem~rları ~ong ~s~an dir. , bugünlerde buraya rreterel• 

1 

ı~· 
za~ ııe lamul lakdt yapar bır heyette , k.rdı ~incirine husuıi v/;ü.,:sıp ~ köylü birliği mümessillerini d açıklarında hır torpıl gemısıne Ankara at koşuları takasına ait i~ler h;kkrJ1cl.ıı ~el> 
re1> aza r a •mntaveı-e eden·· vı • · k b l · l Al • çarparak batını~ l n J B ~ dec Bu kelim~Jerden her hangi'biri;u. kalı~ ile a-~eııı7_ veya !'!ç olmaz- a ~ ~tmış ~e on arın r;ıan zı . .~.o a . ~~es- JKI ARTiST dün yapıldı kadar vekaletlerle tenıas e 
iıidenler dahi derhal tam k.ı . aa bır lakırdı ornegı dahılinde mu- raatının geçırmekte oldugu bu- namındakı İngılız gemısının ta- D'" Af d 1 b. t 1 • tir. 
ile an r (y~ni 

0 
keli;,..,yi m.:'eb ayyen bir mevki i ıgal etmesin. (evet, hran hakkındaki izahatım din- yfası aleyhinde J,ic bir güne ta· fun .. ın~ an .!fce ~n ~r e : ANKARA, 1 (Telefonla) -

aileli . içind.ki arkadaşları ile :::' h~yirl • hay _hay.! gıbi L~-nak i
1
tiharile !emiştir. ki batta bulunmıya'caklarıru be- bg:a a glorep'- men "da an . ususı Bugün yapılan son bahar koşu-

sen bir surette kartılaıtırar k kı c:um e mahıyetınde ...u. e ımeler · . k k 1 ki 1 ır yat a ıreye gı en sınema l k .. 1 h ani ld 
t 
.. t . d ) a yme mevc tt B nl lakı d d h . TARBZONDA ANTREPO gcmının aca cı ı a meşgu o- . , F . B k 'l . arı ço guze ve eyce ı o u. T h · ı 1 iDi ayın e er . U ur. U ar r 1 8 UIUll • • • artlStı atr an S 1 e ZCVCe81 · ; a ' 't asi * * * bir tekle gimıiyorlarsa da miktarla! TRABZON 

31 
A A D" yan etmışlerdır. Memurlar, bu M . P"k d'. M h k t Handıkap koşusunda Yavuz 'il a 11 . . - un 

1 
.
1 1

. . d h"l 
1 

arı ı ros un ısıra are e b" . . 1m· . ., 
O . k el n gayet mahduttur. Umumiyetle . ' · an gemı er ıstesıne a ı o - . . ınncı ge ıştır. ap J akt kökü~ n(;add=o)e~7et~'-' bibhnı:;iıi ıa1m-c1ıc1a bunlar~ katrlan diğer ıöz~ I yenı _büyük antreponun küşat makla beraber batmış olduğun- etmışlerdır. · Üçüncü koşuda Selim Sait be ~ 1 

ac kta ol· 
kalıplan ikinciıi li.lüka gı · t~n. ler, ~nlara da ~e dah.linde bir resmı yapılmıştır. dan dolayi bütün delillerin mah- :V~#-=-hm'hm'&1'$AVAWA®m9'-@ yin «Rüçhan» biri · S hi Evkaf müdüriyeti .ıı:na ıs.Yııı 
b"t" k'ı 

1 
_ _ .. mn ırırdıa-ı mevki vermektedır) ı ~ "118 kf ı•ı i ncı, Up pa d - '-'-'-- '-'•tııljı:O 

u1:_n •.,•P an,l"kauçdaruncubsu.uzak y~kın Kümelenme mü.:..ıebetleri · ı . zamanı ve şahsı ile münasebattardır volmuş olduğunu söylemekte- ~ 1r.ıe ep f er ~ şanın «Al Ceylan» ı ikinci gel- ugu ua.r , ... yh varı..- '! cııbt' 
mcrntım ı e a a utun k lı h · · 1 e ıae l · d' l 1 P.:! • • tah T · · M'l" Jısı • Jcll' leri ihtiva eder. Bunlarda iki ~ me· e~ ıtvet lıaanın tekmil itaretlerile Bunun içindir ki iıaretlerin birine ır er. .. b i mıştır. . sı ı ıçın a ıye ta ğıı 
matikaJ,, lsarfi • nahvi): uçun:f.: ~gla~mıt bulunu)or: ~dd.eaile,,t~ı- 1 a~ız ~lan her h.a~gi bir • . d~~tme b~- FORD UN YENİ KARARI masa BkBSI IJ!!. • Beşinci koşuda üniformalı za len tar~d~ şubelera51rı:r1erOe 

ı ·k •ikaloijık (liıgavi) dir. kaili edili en. ~l~plar, tasnOe_rıl~ b':'tun j tun aııte?'. dahılınde degıııklıkler vu· DETROİT, ı. · A. A. - Ford 1 . . ~ bıtan koşusunda muhafız bölü- rar vermıştır. Muhtelıf Y 851le 
Bu 

1 
k" el ıp ara ıştirak ederler: bır ısmın · cude getırır. • . . . 25 ıncf haffll bitti ~ - .. .. vasıt , . auret ~· . um. enme m11naseha zafeti veya diğer bir hali bütün . •·

1 
A t k bö' 1 b' . t ah • otomobıl ıle kamyonlarmm fıa- 0 gundcn yuzbaşı Mustafa Beyin açılacak bu şubeler ııB• tıt tı inanın muhım bır karakter" . 1 . . . ıum. r ı y e ır aıs eme f il te- ti d 20 · 14 200 d l . ;ı: L l' b" . . .. " E . . akt ı· ~- • .I"-~ k . a·~· _m~ erın ızafotlen veya ruğer halleri ile- ıebbüslerle dokunmanm mümkün ol arın a 1 a o ar tenzı- 0 Covaplarıaı:ı:ı buğOa aktama~ (( ey a» Si ırıncı, Mulazrrn Ce vkafm kıra, ıcare, ı:t1 yııl' 

• yoana ~oyuyor, """'" tır. ırıncı b• fT ı. h · b" · 'J IA · d'l · ld x... b'ld' ·ı· '~ ı B · N · .. · · k · · · · ' k ıayca .,_, , . k 
1 

.. ır u ın er angı ır 11ga11, zamanı madığı bir kere daha anlatılır. at ıcra e ı mu; o Uıı;.. ı ırı ı ~~ kadar gönderiniz vat eyın ~ ennın» ı ıkıncı ol- sıt gıbı tahsılatı o 
ve ı .. ıncı nevı umc enme mu nar• ah b .. t'' filll · · • • _ 

1 

ve f 11 u uıı erın ayru sıa-aıı, AH~ET qı;Vt<~ . yor. w~arnııw-~Hl:JI 111111 ı ı•ı ımuşlardrr. labilecektir. 

......... ...........--
Evhafta 

f 

' 1 

' 
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MILLlYET CUMARTE 2 TEŞRlNISANl 1929 

lstanbul cuma gilnlerl nasıl eğlenlgor'! 

Gazi Hz. nin nutku 
.. ı ............... ~~11!"'!-.-~--

. Birinci ıahifeden mabat bu devrede ittigal buyuracağı-
'lıtti ve adaleti tatbik için gös- ruz iktrsadt kanunların ebem
~ dikkat milletin huzur ve mi7eti fıek ziyadedir. Alıt kanu 
'1nı muun tutmağa kifi nu yeni maden kanunu bunların 

(1_M_t_LL_ı_v_ET_l_N_ş_E_H_tR_H_A_sE_R_L_E_R_t __..l TeşrinlerdeF enerbahçe 
Kız saçların saçların, oynar 

omuz başların ... "ıi1ettedir. (Alkıtlar) baılıcalarıdır. 
bir hleınteketin sıhhati mühim NAFIADA: 
...._•rızadan müteeuir olmaksı- Muhterem efendiler, Büyilk 

Ekonomi 
lncirlerlmizin 

ihracı 
IOI!H!:I 
Nasıl öldü? 

Emanette 

Elektrlk tlatı 
artacak mı? ;:_aeçnıittir. Her nevi sıhhi Millet Meclisinde son beyana

,...,.deleyi mümkün olan dere- tımızdan bu güne kadar ııeçen 
~e •eri ve ıenit bir surette ta bir sene zarfında vatanda yeni- ı1,211,ss3 kilo incir Izmir Bir şırınga, bir hasta Komisyon tarifeye ha-
::! etınek baılıca hedeflerden den 445 kilometro demiryolu borsasında satıldı kacak zam muhte-"""'h llyiktir. dötennıittir. Bir seneye kadar ve.. bir mfiracaatl. 

t d 500 kil t d .. ·ı · İzmir ticaret odaaının yaptıiı ista- mel de~ı'I YEN! NAH YELER: a ome ro oıenı meaı .. 
1 

t . ih & 
1) b k d• E h tt tıatı e nazaran ncır racatı ıu va- R U . 

~ • ili idarede tam teıkilli na mu arrer ır. rzurum • ına ziyettedir: u/en kadının kocası çayda bır toplanarak elek-
~-~ler arttrılmalıdır. Bunu bil· ait ihzari ameliyat hararetle de- Mevaim iktidasından timdiye ka- lldd i trik tarifelerini tespit etmekte t°"' tavsiye etmek isterim. vam etmektedir. Mersin-Adana ?ar. t~mir Bo~aasına 22,500,0.00 kilo m e Umumilik.ten olan komisyon bu hafta içinde 
~I n•hiyelerin açıldığı yerler demiryolu Devlet demiryollan ıncır_ile. takrıb~n 3,ooo,ooo kılo hur- ne istiyor? tekrar toplanacak ve yeni elek-

~ V•tandatlar mazhar olduk cüueıine ilhak edilmiıtir. Ka- da ıncır gelmış ve bunlar_dad n1. S S trik tarifesini tespit edecektir 
k t 't' b d 17 ,277 ,883 kilo incir, hazır ve va e ı on aat refikimizin yazdıg· ı- A • . _. • · 

1
- olaylıktan memnuniyet naa ve ı ımat veren u ıa e ra- il k k"l h d · · lakadarların verdıgı maluma . ara 1,695,134 ı o ur a ıncır sa- na göre zabıta ve adliye garip .. .. .. . -

1:ı'lernıektedı'rler. Dı' g" er taraf- kamlar ve hadiselerle beraber tılm •tır ta gore kom r l f tl "" '• · . .. bir ölüm vakasının safahatını . u ve ame e ıa e-
lti h_.zı vilayetlerde, huıusi büt arzedeyim ki yeni açılan demir Geçen sene aynı muddet zarfında . .. rınde geçen üç aya nispetle his 
'• erırıdeki tediyenin intizamsız yollarının ilk seneler için zaruri İzmire tahminen 28,000,000 kilo in- tahkıkle meşguldur. Bu vaka sedilir bir fark mevcut olmadı •, ı · ı ki d h'I old cir ve 830,000 kilo hurda incir gel- şu suretle olmuştur: • . . . -
ı.ı 1 ııörünüyor. Bu intizamın ° an 1f etme açı arı a ı u gından elektnk tarıfesınde de """ h I miş olup bunlardan 20,590,956 kilo Küçük Mustapaşada oturan . .. . 
•.ı ~reaı' huıusı' bu'"tçelerin ha- ğu a de umum itletme kendi · · 232 643 k"l h d · · hır tahavvul mevzuu bahıs de '"de ıncır ve • ı o ur a ıncır sa- Bahriye yüzbaşılarından müte- .. . . . . -
Jıiı.. n uzak hakiki adetleri ha- kendini idare etmektedir. Yol tılmıttır. k .t İb h" b . . R gıldır. Elektnk tarıfesıne mer- Kıı: saçların, saçların 
~.ı:...,,. hesaplara istinat ettirme- vergisi hasılatının tamamen el- Bu sene son hafta z~rlı~d~ ~or- aı. ~a ım B eyın_ zevdceshı e- but bir formüle nazaran tram- Oynar. . . omuz ... hatların ... 
.., de edilmeıi ehemmiyetle takip sada satılan 1,239,260 kilo ıncır cıns- mzıye anım eyoglun a usu- f 1 · d 1 k 'k f' 1 . Yar, yar, yar 

yazıyor, 4-0 kuruşluk kitap S ku
ruşa ... 

• • • Lt::a_ ı k ı~- d !erine göre, 10-60 kuruştan, hazır o- si bir hastaneye tedavi edilmek vay ı~t _en e e e trı . ıat ~n- Amanı 
rı..,.umetin bu hususu müra- 0 unma .... ım ır. ne tab d T f tl 

S · 1 · · -ı...:ı 1 !arak 111,435 kilo hurda incir de 5- üzre yatmı .. tır. 1 ır. ramvay ıa enne Bu şarkı yüziiı\den bu sabah Hey gı"di Fenerbahçe Yüz-
a bulunması matluptur. u 1f ennın t~ itı etüt erin 10 k ü · d 1 ·· ·· "' zam l h kk d b · · · 

MAARiFTE: henüz baılangıcındadır. lktısa- r· urut zerın en muame e gormut Fakat bir kaç gün sonra has- yaplı ması a m ~ a azı köprü üstünde az kaldı zorlu lerce sandalların dümen kınp 
'- ur. b Ik 'ğ· lan b' tasavvur ar mevcut oldugu hak- b' k k d ç k b tr f 'b' f . 1 ri .ı:"tcliainizin en büyük eseri diyatımızm ana tedbirlerinden Geçen senenin ayni haftası zarfın tanın e emı ıne yapı ır k d ·ı h b 1 d d ğ ır avga çı ıyor u. arpı o- e a mı tur gı ı tava ettik e 

~-'«il l'ilrk harfleri memleketin olan su itleri umumi idaresinin da ıatılan 1,212,790 kilo, cinslerine şırınga dolayısile vaziyeti bir- d ~.~dren en a er er e 0 ru yunlu, çarpık burunlu, çarpık Fenerbahçe koyu ... sen ne an
. b k d' k b'I" t kud ti' k göre, .ıs-.6s kuruıtan ve 4 __ ,385. kilo denbire fenalaşmış bütün tedbir egı r. . yürüyu""şlü, hatta çarpık bakışlı kh bir tenhalık içinde kalmış-

ı.,;· ı ayatına tamamen tat- en ı a ı ıye ve re ço h d d 
"it olunmuıtur. aaı<lam kurulmak lazımdır. Bi- ur a ıncır .. de .~ 011 kuruş uzerın en lere rağmen hasta bir gün sonra OKTRUVA TAHKİKATI bir adam, yaya kaldırıma adeta sm. Kalamış iskelesinden bir 

ı il muamele gormuttUr. '"I .. ti hAki im k d' 1 ka d 'l d f ıw.I~ nıütkilit memleketin rinci mühendiı ve fen memuru Son hafta zarfında limanımızdan o muşt .r. .. .. . Şehremaneti müfettişleri ta- a m o. uş, . ş~ ısını ın .~t- ç a ım ! e~ e . etra ma tahta 
~"'ICllre kuvveti ve medeniyete süratle ve d.aha ço~.adetle. ehli- ecnebi memleketlere 1,988,166 kilo Ertesı gun olen kadın Eyıp rafından bir müddetten beri meden kımseyı bır yandan ote perde çekılmış bır yer var. 
idil;" muhabbeti sayesinde kolay y~tte yetlıtı~ek ıçm yenı ~ed- aevkiyat yapılmıttır. mezarlığına gömülmüştür. Üç oktruva müdiriyetinde yapıl- yana salvermiyordu. Fakat, ya- Burada daha iki ay evel şe-
ı~• Yenilmiıtir. Millet mektep bırler •.lmak. ıcap ede. r. Malıye-. Mevsim iptidaıından ı~diye ka- gün sonra İbrahim bey zevcesi- makta olan tahkikat bitmek ü- rabbi ne jestler, ne mimikleri ... hrin bütün kibar sınıfı kadınlı 
°'l'i I bi ff ki dar muhtelif memleketler limanları- · b ·· ·· d '"ld"" . S k' hn d ki' b' ~ rıorınal tedriaat haricinde m z çel~ r ıen~yı mu~a. a • na vaki ihracat ise 16,852,672 kilo- ~~~ .. u şırınga yuzun en ° u- z~edır. Tahkikat yapan müfet- an .1 sa e e ta ıt yapan ır erkekli banyo yapmağa gelirler 
~Ilı ve erkek yüz binlerce va- yetle ı~ırmektedır. Hancı borç dur. gunu hah~~ alı~ca he~~~ za~~- tışler bu baptaki fezlekeyi ya- komık: di. Şu sakin denizin üstü, genç 
~~'t.m nurlanmasına hizmet l~rın ~e~ıY_~I, Ana~olu battı ta~ • • * taya ve mu.dde~. um~ılıg~. mu- kında müfettişi umumiliğe ve- Oynar ... omuz ... baılarm. ·.. .. vücutların fırtrnasile çalkanır, 
l~ı'•ti~. Bu mekteplerin daha s!tle~n!n ~enmcs.ı ve (m~~adi Bugday ucuzlıyor ~aca:ıt etmış gostenlen !uzum receklerdir. d~rken sade omuzla~ değıl, go- sahilde beyazlar giyinmiş ay 
ille • ~ır gayret ve ıevk ile ida- aıtlerının öde~esı ve t~~dül ~ uzenne ceset mezıı:rd":n ~ıkanla- ALMAN cRueü"'ıLE iTiLAF zu kaşı, burnu, çenesı, hatta ba- tenli kızlar, kuşlar gibi cıvılda· 
• ,edtlmeıi lazımdır. Cumhuri nununun tatbiki mali bunyenın Anadoludan çok rak morga nakledılmıştır. . . . . şının kılları ayrı ayrı oynuyor. şır ve asırlık Fener bu suların-
·~1 1 I M d b Şehremanetının yenı Alman ın- H k b k b k · d • 
t il kara deniz ve hava kuv- sağ am ıiı ve bütçemizin hakiki bu da eli or org ~uayene en sonra u şaat grubu ile imzaladığı tiyatro, hal er es a ıp a ıp geç.ıyor u. da yıkanan çilgın gençlere ça-
ıliet_le!'İ he..' hususta kıymetli tak ve hesaplı olması sayesinde ba- .. g Y g Y hususta bır. rapor ver~ce~, has- değirmen ve fırın itilafına ait esas Fakat, yanında. ge.nç bır. kızla pkın bir ihtiyar hasretile gözle-
l'iıııZe ve itimadmıza layiktır. ıanlmaktadır. (Alkıtlar) Sene- Bu gunlerde Anadoludan ge- tanın sureti vefatını bıldırecek- proıeler ı;ısgarl bir müddet zarfında dalgın dalgın ılerlıyen bır ha- rini kıpıştırıp içini çekerek ba-

lii ll~u tam ve kat'i kanaatla !erden beri mali sahada devam e len buğday mıktan artmıştır. tir. ı~ edilerek ıehrimize gönderile- mm bu soytarılığı hernedense kardı. 
ı,l')liYebilirim (Sürekli alkıt den ıslibat bu seneki faaliyeti- Bundan bir hafta evel Macar ŞAHTE PARA S"'RERKEN cekGtır.ı k . 1 d b. . kendi üstüne aldı. Öteki hiııdi E t d h 'k" 1 k 

t • " • d d · l b I b - . d u e ece proıe er en ırı ya aynen 'b' bob 1 k ve a a ı ı ay eve şu a-
mız e e 1:enı mevzu ·~. " a~ ugdaylan pıyasamı_zda buğ a- dün köprü kişesine sahte bir yi- ~eya_ tadilen .. kabul e?ilerek. bu esas gı 1 ur anara : yalrklarda ne heyecanlı koğa-

~· 1!ARICt SiYASETiMiZ: t~. Ocr~tlı memurla~ ucretlen- y~rımızarekabetediyordu. Son Seyyar satıcılardan Mehmet uzerınde':' mu_nakasa __ ilin ~~ılecektir. Oynar ... omuz ... başların... !aşma sahneleri gecer, ne fıkır-
L • dletın muhterem vekilleri nın tanzıml yeni muzayede ve gunlerde Anadoludan fazla mal 'be kuruş .. k k la Alman şırketının mumessıh olan ve Nakaratile üstüne yürür gı'bi d 1 .. 1.. ·· 1 .1 'lt.tıqy d .. k k b .. led 1 . f' 1 . d' . . İk' nnı ' surer en ya a n- me•hur tiy;ıtro mimarlarından M aşma ar, ne gu uşme er, ne cı -
ai.. e e dürüst ve açık olan muna asa anunu u cum en ge mesı ıat arı ın ırınıştır. ı mıştır Mehmet b b' L" • : hareketler yaparak gelirken 1 l l ht •l&er . . . d' ·· · · d A d 1 ht · u parayı ır ıdman tarafından yapılacak olan tı- ve eşme er o ur, sonra me ap-
~e Ilı.il 1ını~ ~ılhaaaa sul~ fı.kn- ırB. .. .. . . . ~un ıçın . e na 0 unun m~ e- müşteriden aldığını söylemiştir. yatro binası planına nazaran 1000 haykınnağa başladı: ta kaytu köşelerden nasıl yarı 
~,11 • •tenıttır. Beynelmılel her uyuk Meclıse takdımı mu- lıf yerlennden 19 vagon bugday == - ... • kişi istiap edeçektir. - Delinin zoruna bak! O O- l k k 1 k "l" 
ta/11~1 bir meselemizi sulh vall- karrer olan askeri vesivil teke.- gelmiştir. BİR GÜNDEKİ KAZALAR! Binanın üst katı konaervatuar alt muz başları oynayan kimmiş çıp a çı ı ara. ~1. uşdie oynaşa 

rı~ b "t k h . . .. Ot b'l k 1 d k b d . . ı k son vapura yetışı ır . 
tiın ın alletmeği aramak bi- u. anun~nun e c;mmı~e~ı. me- o~o ı . aza arı ev~m et- atı anyo aır~~ca tır. bakayım? Sen onu git te zama- . . . . .. 
'tıı. Li"'faat ve zihniyetimize u nne de ~ılhaua dıkkatınızı cel- Mektepler açıldı mektedır. Dün de gene dort ka- l~AZEDEN MUTAHASSIS ne şırfıntılarrna yap. Herif, deli • Şımdı ıslak ı::e nemlı bı~. ruz-
it lıi r Yoldur. Bu yol haricin- betmelı: ıaterim. z:ı olmuştur. Bu kazaların taf- Şehremaneti tarafından Viyana- mi ne? Oynar omuz başların di- garın altında bır zaman dunya-
''iı 

1
! ~e~if karıı1mda kalma- d !>evklet band kaBsınm tefldlU.. Birinci aahifedea ,_ı..t sılitı şudur: dan celb ~ilecelek od~fi it!bi"!ybue ~teba ye üstüme üstüme geliyor. nın en

1 
kadm_ sıkcak m

1 
ahlQklarının 

Çtnwr ki emniyet prenai aır &nllll a üyük Meclise tiıleri, müdavimlere bazı ıual- 1 - Pangaltıda oturan Ap- 11111 enuz ı me ı cı -pta· D t "im ğ ba 1 d yuvar an ıgı um arın manzara 
ıı. ••onun vaaıtalanna çok.;_ takdim olunacaktır. ler sorarak tetkikatta bulunmuı tullah efendinin oğlu Muzaffe- ki mukavelEyi VtJ:e bili Ülual~- e~ ancı, gu e e G"~ a ~-k sı ne hazin ... Kayıkçılar, boy-

lt~l İyet veriyorum. Beynelmi Aziz arkadatlarmı, lardır. re Şişane yokuşunda 2209 nu- :::"'fbrt. il rna?,ettelı ayana ~t dtıd~t ;-? N anım t
1
eyze · · k. ucen 1 unlarını bükmüş, gözleri Fener 

"'1b h Sem l ' ' l l f M'~SAMERELER ÇOK z vaaı aı e mu auıaa mu ea ı mı e yapa ım şar mm raco- ki d'kil · ki bT ~ .. ~va11nın mabfuziyeti ere ~ ~I .er e. ~eçen aa- u maralı otomobil çarpmış, çocuk de;falar haber gönderditi halde de nu bö le. ' açı . arına ı mış, . ~ .. ı ır, 
~ lurkıye Cumhuriyeti ikti- llyet senelerınızın bın daha mü PARLAK OLDU ba!lrndan ve ayağından yaralan- mıiapet bir ceY&p alınamamııtır. Bi- Y · belkı gelecek baharı düşunuyor 
~ dahilinde her hanıi bir biz him mevzularla sizi bekliyor. Si Millet. ~tepl~deki mii- mıştır. Şoför kaçmıştır. naenaleyh bu ~u:iyet karımnda m~- Oynar · · omu.z · : ~larm · · lar. Fakat önümüzde bize ne 

len ııeri kalmıyacaktır. zin İçin büyük muvaffakiyel eli- relere isti~ ın;vtile bat.:;.::.·1.:- 2 - Fatihte Cebeci caddesin t~ımn celbi~den ~-~ edil- - A_nne. hadı gıde~ım ·. sürprizler hazırladığını bilme-· 
. • iKTiSADiYAT: le~ .. Sizin m~vaffakiyetiniz =-~=~elif c:azıp nuınar P de İ~mail Hakkı isminde mü- :fu,~tir. Batka bir tekil duıunülmekte - Gıdelım kızım, şımdı anla- diğimiz. uzun bir kışın korkunç 
~~. arkadaılarım, memleket mılletın ıaadetldır, selimetidir. Bilhaıaa Emirııin ilk mektelıiacle tekaıt bir zata 2164 numaralı o- -~ dım, a zavallı, aklından zoru /ıayaletı var. 
llit ıliyatı bütün dikkat ve fa (Şiddetli ve sürekli alkıılar) tertip edilen müsamere çok miik-- tomobll çarpmıştır. Şoför Meh- MEZBAHADAKi SALON var.·· Gazinoda iki ihtiyar balık a-
..ı. •tiıınizi bilhassa cezbetmek: Reisi cumhur hazretleri meb- ~ ~~ıııt~. O!in ~ kiitat - met yakalanmıştır. Karaağaç mezbahaoınd~ yapılmak Yavaşça: vından bahsediyor. Akşam or-
"" 1 .1 . 'dd 

1
. ra1111WU mııteakip Millet ınekteplw- 3 T" .. . . 'd ta olan satıf salonunun ınşaatı bıt- _ Anne sen re tuhafsın?... 1 k h bö' 1 bö' 

• us ann ve ıamı nın fi et ı ve inde ilk den verilmİflİr. - utün ınhisar ı aresinin melı: üzredir. ameliyatın azami daha .. .. ta ı kararınca a a Y e Y· 
. ~ ZlRAATIMIZ: aüreldi alkıılan arasında salonu Tedrisat haftada alb aaat olup ka 228 numaralı kamyonu Aksaray bir ay kadar süreceği tahmin edilme- Şarkı satıyor, gonnuyor mu- le gümüş balıkları karaya vuru-
' ._lte geçen istihsal s-i terk ~uyu~uılar~r .. Müteaki- dmlara.~gİİ• ve, ça.rf&lllba giinii o!' da dülge~ Halil efendiye çarp- ktedir. Salon açıldıktan sonra et sa- sun? .. . yo~uş. Z~va~~ı.~esellil .. ·.~~~ 
"- ~IDtakalarda tabii teairat- ben dıvaru n7aset ıntıhabı Japıl betten ıb~. bir~ aaa~ p~e11 mış, ayagrndan yaralanmıştır. tıtı yalnız burada yapılacaktır. Ka.d~, -~ç hal ıle ş~kının te sıyah bır suru, karga surus~ 
~•de zarar oldu. Bununla llllfbr. ve "!"~be ııunlen o~. clö~ten ıti_l>a- Şoför kaçmıştır. kendı ustune çıkarılmış bır şey bağrışarak tepemizden geçiyor. 
'.ı.rr ~aziyet evelki senet&- KAzım paşa Hz renE: .=;.:~.!"c:!~~ . 4 - Şoför Aptullahın idare- Hayranlık o~dığma ikna edilebildi, yü- Yanımızdaki ağaçtan yapmak 
,! ıı....... lıııına nisbetle umumiyet • ka her akıam bir aaat den vardll'. sındeki 1478 numaralı otomobil ruduler. kudretini kaybetmiş yapraklar 
l\~~ale yaklaımııtır denile- DfD nutku Bıı derıler. muhtelit olduiıı için .ka- Şehzade başında 6 yaşında Or- (Birinci sahifeden mabadi) Kadıköy iskelesinin önünde beşi onu birden cansız kelebek-
"· ~rai Enstitülerin, bir an dınlard'!"' 11teyenlw de.-am edebıle- han isminde bir çocuğa çarpmış raç edilecek şeyler tütün ve af- daima hoşuma gidecek yeni ler gibi savrularak düşiiyorlar. 
~i)~=~e getirilmesine ehı;aı: gü~~~ü~AM~ll~~·~ecliain~: celdşut;tlerle fabrikalarda ve diğer yaralamıştır. yondur. mevz~lar bulurum; . Vap_urun zapte?.il~~~miş birhiç 
~ ~yorum. Bu aene zıraı umumi müeueaelerde okuma öğren- 8 . t .. ' Şilide istih3al edilen «Nitrate Cebınden beyaz ıpek hır men- kırıgı andırandudüğü uzun uzun 
·~,,:•t.ıf tetkilitına baı.lanmıt tekrar riyasete intihap edilen miyen kalrnamıttır. Jr agayyUp. d~. so~te». ism.indeki gübr~ d~ dil sarkaı:t yakışıklı bir adam, ötüyor. Kurşuni bir bulut göme-

Ilı .bılhaua memnunıyetimi Kizım paıa Hazretleri intihabı- 16 ~atından ~5 y~ıına kadar o- Edirneli bir tüccar TurJ?ye zıraatınde ~ok faıdelı yanındakına; si ufku ağır ağır sararken par-
!ıi~ ltcıl> oluyor. Bu kooperatif d müteakip riyaset makamın- k.uma.ı bilmeyenlerı~ ~!let .z.eı.;;::!,e- İ t h l'd k h ]d I i oldugund•n bunun ıhracına e· - Tuhaf şey, diyor, altmış desülerini kollarına almış yol-
~İl etltıeıntektin her tarafına tef an fU nutku İrat ellnittir. rıne e~ ;';"' u~ ır.İ Y tmi: San U a ay O ll jhemmiyet vereceğiz. Yeni mua kuruş ta para vermiştim, şu se- cular iskeleye doğru koşuyor-
'-· ~eği .ziya.de .iltizam ediyo MB u~tebre~ arkadaılar, ~:ı.::.7..: vfıayoe~~d;e .::Cli:i ~.. ?n g.ün. eve .. l şehrimize g __ elen I hede aktı·n· da. n ıonr. a Şili Türki- peti götür diye. . . Deminden lar. Allaha ısmarlardık sevgili 
ıı..- 11\.e · ı k f enı u ıçtima senesi için de Ed ı b ed ı f 1 ..., t za ı çı tçıye arazi ver- fmdan verilen kararla 5 liradan 60 ırne ı ır tuccar tagayyup et Y en musaıt teraıt e a yon ce beri arar dururum. Herif kay- Fenerbahçe 1. •• 

M. S. !ıı t e. hükiimetin mütemadi- meclis reisliğine intih•p ettiği- liraya kadar nakli .. ceza alınacaktır. miştir. Keyfiyetten zabıta ha-
1 
bedeceği için lngiltereden paha boldu ... Ah şu hamallar ... 

~•kip etmesi lbun gelen bir nizden dolayı teıekkür ederim. Mahçalı ailelerde. dun gece dle ~~,,..ı- berdar edilmiştir. lı fıatlerle mal almağa lüzum O sırada gecen sakallı bir a-
''l)etf Sizin itimadınızın devamı benim lar narak Millet mektep enmn a- K bol Ed' d b"" ··k k 1 kt 

ır. .. .. .. .. . · · çıldığı ilan edilmit ve alakadarlar da- _ay ~an zat .1t?e e uyu a ~!yaca ır. . . .. . dama yapıştı: 
telıiı k'.?, Turk koylusune ıı- ıçın en büyük mazhariyettir. Ba vet olunmuıtur. yag _m_agazası sahıbı _J~hmet. e- Şılı ga~e!~lerı yenı 1: u.rkiye: -Hah ... işte yakaladım: Polislere zam 
~eı 'cegı kadar toprak temin na tevdi ettiğiniz mühim ve şe- Millet mekteplerine dev.amı lizun fendıdır. Bu zat teşnnıevvelın den ve buyuk devlet reısı Gazı S kallı hayrette.· 
... "41: ın 1 refli vazifeyi bundan evelki ıe. ı -'- d 15 H ı · d k k a 1 k l' "t' enı eketin istihsalitını ge enler tespit edilmcate ır. tq- yirminci günü yağ satmak üzre azret erın en ço ta dirle bah . k 1 , Millet mec isine te ı-
'11d~llle!tirecek baılıca çareler nelerde olduğu gibi dikkatle ifa riniaaniye kadar . mekt_eplere kaydü İstanbula gelmiş, Sirkecide Ha- setmektedir. - N ~yı ya a :ımışsen. . 

•r. ya çalıtacağım. Bu huıuıta si- kabule devam edılecektir. 1 . . . . 1 ŞT h lkı T·· ki . k - Bılmemezlıkten gelıyor. fat yapılacak 
.,, zinde muavenet ve müzahereti HALKLA HASBIHAL ep ot~lıne ınmıştır. stanbul: . 11 a '. ur .yenm. t~ra · Hani bizim altmıs kuruş? 
.ıi... TiCARETiMiZ: de V li Vekili Muhiddin B. M---" da yagları satan Ahmet efendı kı yolundaki faalıyetlerını çok V - D d h . _ Ankarada Cumhun'yet bayra-
~ı:.""'ret h d 

1 
nizi rica e rim. Meclisi aliye a .....,.. b" k .. Ed' d l"k h 1 k . - uy anam... ur u yır 

.,._ ~· Hın a norma te- muvaffakiyet ve milletimize sa- Emini Muzaffer B . ile birlikte aaat ır aç gun sonra ırne e a- a a a, .ayran ı ve memnum- d a altmıs kuruş niye vi- mı münasebetile yapılan büyük 
'ııı o( lesıa ve ta~yesine de- adetler diler ve cümlenizi hür- o? _dokuz buçuk~ ~if8Jtt•ıına 15 in krabalarından ve tüccardan bir yelle l•!ciP et~ektedir. . . r:r::n - resmi ııeçide ittirak eden latan 
~~, t llrıacaktır. Bır sene zar- c~ ilk .~ekte!>e p~t ve bu melrte- zata mektup yazmış. hayatta ~enubı ~erıkalılar, reaımlerı D · k .. d b' ba k h- bul lis taburu dün sabah An-
~ .. efekkül eden Türk tirket metle selamlarım. bınBkutat r.~.:;'k~ı bNız~t yapmııt:: yaşamaktan bıktığını, çocukları nı gazetelennde gördükleri bii- er en ote e ır ş a sa k po . ·ı· 1 d' 
• ... te ·ı 'ki . NUTKU TELSiZ BUTON unu mut p ıtantaıı ve ..... . . '"k G · · .. d . d'"' ne: ara trenıne ı ave o unan ye ı 

illi( nısı ettı en sermaye t'ktaı'-'·' diı<er mektepleri ziyaret e- na ıyı bakılmasını yazmıştır. Bu yu azının vucu e getır ıgı e - Canım vallahı' cebı'mı· h • 1 h . . 1 il, Yorı ı· k DÜNYA y A VERDi 1 """' • 1 · T" k ·ıı . . . kı ka- ususı vagona ıe rımıze ge -
·:"il ırayı geçme tedir. den Vali ve Maarif Emini beyler mektubu vazdığı günün akşamı ser en ve ur mı etının ın - . . 

~ll'ıı ~e ticaret tahsili için gö- Gazi Hazretlerinin büyük ve bundan sonra htanbul cihetine geçe- da otele ğelmemiştir. labmı muhabbetle karşılamış- rıştırı:v:ordu.. . . . , mıttır. _ . 
~Yade rag"bet f tt · tarihi nutuklarını Posta idaresi rek bazı mektepleri ziyaret etmiıler B kt b 1 t h !ardır - Bır şeyınız eksık mı. Seyahat yo.·gunlugu dolayıaı 

Ilı ._ ıcare e ın- d ha el d lana u me u u a an za emen · H T 'k d 1 d'" k dil · · t 
'<UVVetli delillerdir. nin Ankara telsizi bütün dünya ve e.ra ? er e . top . n halkla ertesi günü İstanbula gelmis, Ayni zamanda Mısırda da hü - ayır. · · etı te. ~r~yor- ~ ~n en enne mezunıye ~e 

b..._. DENiZ TiCARETiMiZ: ya neşretmiş ve Istanbul telsiz ~arfbihalınkdılabbuı ;e faıdelen etrafında filhakika Ahmet efendiyi her kiimetimin mümeuili olduğum dum. Boş bulunsam gıttı gıder- nlmıt olan bu memurlar bugun 
~ :•ıız t' . . 1 f d d k aı e unmuttıır. · · · 1 d' mensup oldukları merkezlerde 
;.~'la f . ıcaretımız ve bilhaua te e onu a tavassut e ere nut u yerde aramış, bulamamıştır. Ve ı~ın senenın a tı ayını orada ge· 1• • • • • • 

~ı ~ e llırı idareainirı terakkile- ku abonelerine dinletmiştir. ırıaarifte rilen malfunata nazaran Ahmet çıreceğim. . • . . . . . . · · · vazıfelerıne batlayacaklardır. 
111\i ::rile zikr~derim. Seyrise- La~balı rady~su olanla~ nut İzmir birinci efendi Edirnede ve İstanbulda Ankar~ çok süratle imar edil- - Haydi e~endim, yazıyor. P~lis~.erimiz, D.ahiliye . vekili 
lı-~~ fek .denız vasıtaları ve ku dogrudan dogruya telsızden beş altı tüccara borçludur ve bu mektedır. 40 kuruşluk kıtap 5 k.~ruşa:. . Şukru Kay.~ beyın, takdıratın· 
~t, k •brıkalar ~le genit mik- ve kulaklr~lı radyolar da bilvası en çok lzmlr okuyor borçlarını ödeyememektedir. ..Altı ay za~ı'!da Türki~enin Hem o~umalr, hem ~ulmelı. . . dan ç~k .. mut~hauıa ~l~~şlar-
' ll1ı 1~vvetlendırmek lazım- ta nutku dınlemek fırsatını elde Maarif emanetine gelen ista- Nitekim Ahmet efendi İstan- guzel merkezmı çok değıımit Nasrettın hocanın kıtabı ... E- dır. Buyuk Mıllet Meclısının bu 

"it itter~zumu al~k~nıza arzet etmişl~rdir. . tistiğe göre Türkiyede en çok bulda borçlu olduğu tüccarlarla buld~. . . l'.nde tuttuğu kit~p :ırap harfi~- devrei içtimaiyeıinde ~li.s ma-
~llrirıi rn. "." enı tıcaret mua- . Telsızde alınan. t~rt;ı~at saye- mektebi olan vilayet, İzmir vi- temas etmiş, borçlarının bir mü .. Eskı bır ıazeteca oldui~nu rıle }:'a~rl~ş eskı bır ~ı.raat ki- ~ılarına zam yapılması ıçın tek 
~i n muzakere ve intacı sınde ses çok barız ışıdilebilmiş layetidir. lstanbuldaki ilk mek- ddet daha tecilini istemiş ala- soyleyen Sefir cenaplarının ıza- tabı ıdı. Kıtabı alan hın sordu: lıfatta bulunulması muhtemel. 
~)·· Yetle · · b' · t ' hatr .. k · f · ı· · N · d' lilt ti ıyı .. ır mecradadır. tır. teplerin adedi 600, zmirde ise caklıları razı etmiştir. Ahmet e- n~ gore, .ço zenır~n, eyız ı - Ham asrettın hoca? Bu- ır. 
'Zinı caret munuebetlerimi- '• "" •' 900 küsurdur. Nufus adedine fendinin bozulan vaziyetinden ve mutera~ ol~ Şılıde h~yat nun içinde hep kedi köpek re-
~iıı t,·~~n .nı~ahedelerden YENi YUNAN SEFiRi nispetle de en çok talebe İzmir müteessiren intihar mı ettiği, pahal~lığı hıs~ıl~emektedir. simleri var. MAAŞ BU GÜN 
~. ıtır;!;ııttır. Yeni_ Yunan sefiri M. Polih- vilayeti dahili~d~~ir .. Şu h~le yoksa kasten.~>'.le.b!r.me~tup .~ag~at .• elçılığı?den. naklen Kurnaz k~az göldü: . Memu~nmaaşatmınverilme-
"11 cie.red NJ KANf'.NLAR: ronyadıs yarın Romanya vapu- nazaran Maanf ıtıbarıyle Tur- yazarak kendısının ızını mı ka- Şılı ıefirlığıne tayı~ edrlen Ta- - Naırettın hoca, kedı kı- sine bu gıin başlanacaktır. 
~ ~ meıııalenıze bq. rile Atinadan şehrimize gelme- kiyede en ileri memleket İzmir ybettinnek iıtediii tahkik edil l~t. Kay.• Alp B. bir aya kadar yafetine ginnlf, beyim ... Hay- Bu hususta bütün hazırlıklar 

acaklardır. Yine si beklenmektedir. demektir. mektedir. SıliYe süfecrHr. ~ cül.aimt NUrettia' h · tlr:mal<edilmiıtir. 



i.kaye. 
• keş çektise de bu sabah maıde- ·de bulunan maddelere gor.: 
ı •ini tatmayP. hiç niyetim olma· , tasnif ederler. 

MRIN l MDESI •MiLLiYET .11l 

2 Teşrinısını 19i9 

ac.oman~ EHl:i.Nı 'l~~lıXH Dl\ ARI run kudr.ıli '.lilm s ıh 

JORJ BANKROFT ile nıe·hur Hus Jıldızı 
OLGA BAKLAı 10 V A gelecek hafta 

MELE.K SiNEMASl ı DA 
go<terıle..:eıc 0 ııa, HA l{f llER '"f\1 ir şah sen 

S A M S O N pın ınılen mukte >t 
1 
dığından yürııdüm. gıttım. Mek j Maden sularında bulunan 
teptc muallimlerden iki zat nez ı maddelerden , kalsiyiim, maı;. 
le olmuş ilk selim taatisinden ' nezyüm, sodyüm, potasyüm gi 
sonra, bana arzettikleri şey pen bi olanları fevkalade fa'!:la, 

iDAREHANE- Ankara caddesi No. 100 b 1 beden fazla kırmızı urun ar ve demir, lithium, manganez, stro- Oda komşusu PARA KURD Tetcraf adretl Milliyet, Js tanbul 

Telefon namaraları. 

lıtanbul 8911, 8912. 8913 

ABONE ÜCRFTLERI 
Türkiy• irin Hariç için 

3 ay/ılı 400 kuruf /JlXJ kuruf 
.79J " 1"'1 ., 6 " 

12 .. 1400 ,, 2100 ,, 

- - -
GcJ~'ll evrak. ~ r 'erllmu 

Mü1detl Jeçcn us!IJl:ır IO kuruştur 

Gazete ve n aıbaa} .ı alt işler için 
müıJ ilrl ete mür:ıac t edilir 

akamkları oldu. Derler ki Cena nsiyum, bakır, robidium gibi 
bı Hak inaanı halkederken bur· olanları ise ekseriya mevcut fa 
nunu kendi elite yapmı9. Böyle kat miktarları azdır. Hamı:ti • Albert Jean -
ise nezle olduğu zaman onun unsurlardan Klor, kükürt, Kar Edvar Upright hizmetçıye Pazarlık etmedi Sepetini alıp 
alacağı na~o' ma?zaı:_ayı ola~n bon ve. silisyum her suda ve dik bir sesle emretti: • kalktı. Kız sordu.: 
daha bo9 bır hale ıfrag etmelıy- fazla mıktarda brom iyot ilü- v· k' . 1 s . . d ' . b · d · ' • ı - ıs ı getır. - epetınız e ne var . 
~:~~e~:h~!da d~:~~d:~:v~:; 0 .r. bor, ffoksfo~ v.e arsenik .ekkse- Norman J:I1;11liday itiraz ettı. Hintli sepetini açtı . İçinde , 

rıya ve a at ısrı ve az mı tar- - Fazla ıçıyorsunuz " ki · ' k" 1 ve gayri mevcut bütün meşhur da olur .. .. . · çore enmış yatan ı ı yı an var 
burunların isimleri yazılı idi., S 1 • d d ' b 

1 
- Sen, ustune vazıfe olma· ı dı. Kız ürkerek geriledi. FATiH BELEDiYESiNDE 

Dikkat ettim ımıflara daima u ar a ~.a ır ~ u?a":. ma: yan şeye karı. ma. - Aman 1 . Hayri B. ile Meliha H., Omer ef. 

ELHAMR.A nın 
irae edeceği ikinci sesli ve <öz1ii 
film Şı\RL ROGtms \'C i 'ANSI 
KARUL ıarafından temsi l olunan ı 

ÜÇ NIK-H · 
f 

. 1 
ı lmidır. bend 1 C ~ f h . ddeler baryum, Alumınyum.nı Nefes alışından kalbinden Hintli sepeti kapadı odasına de Fatma H., İbrahim el. ile Şadiye 

~, ., -·-ıı ıı•nıarın mesu' i· ctı - ı kabul eımeı. en eve ogra ya ocaaı gı k 1 t"t · .. t' ' ' • H M.. f -• ·ı G"I 'h H L 

.... .. ... , • . e , u ya, sezıyum, an ımvan, muztarip olduğu belli idi. İçki- · çıktı. -~· ~ata a ..... '': u cı an . ., A.u- ============~ 
-------------; nyor ve burunları okutuyor- kurşun kalay krom altın gü- d k b 1 dülhalım ef. ıle Faıka H., Yasın el. ile 

Ü 
. 1 M kt t kt k • • • • en an aşına sıçramıştı. * * * E · H c-•oı ti' f .1 Adal H ı 

IJl G('NK HA\ A mu9. e ep en çı ı eve ye- müş platin kadmiyüm selen- B d . . . . . mıne ,. ""'et ne. ı e et . FERAH • d 
) . . mek yemeye gı'derken b'ır mada .. ' d, .. .. '.. t u esna a ıçerıye hıntlı bır ... Edvar, yatmadan evci. oda Salahettin ef. ile Sabahat H., Asım Slllema 3 

yum vana yum uranyum ı. - d · d' El' d b' · ef ·ı c. · H · · 
Dun bınr<t ız:ıml 21 ısgııl 15 mm cidden tuhaf bir burnu gö- ' .. · ' ' a am gır 1' ın e ır sepet sına bir göz geıdirdi. · 1 e .... nıye .. , Ahmet ef. ile Saune Bu gece bUyOk mOsıımert 1 

1. E ronsyum v. s. dır. vardı S d . b' hl . "Z H., Yaaef el. ıle Kadon H. Murda-
derecc idi. llugun rJlgir müıehınll züme iliıti: Yauı ve et ı... v Spektrostope ile aynca mo- İk: 1 T . d k' . onra erın .ır. a ettı. e- hay el. ile Oru H,. Yuvan ef. ile Hıri CASUS K!DIN 

de bat aövüşü yapmıılar, bana libden il' .. J ·· 1 ngı ızın ya1!'1! a 1 masa ı ngın olmak ne ıyı şey!" 11andi H. 
: fa va açık olacak ur. burun tarafı rast geldi. Yemek- İnd· .~ ga .~'!um, d" erma;y'f11' ya oturdu. Sepetını masanın Viskinin tesiri ile, ensesi bile Meı..:.et Ali B. ile Mükerrem H., _ 1 =-------------- ten çıktrm gazeteye gelirken . ~yum dgı ı na ı~. m~ en r altı~a koy~u: • kızarmıştı, güçlükle nefes alı- Hali~ ef. ile Sıdıka H., .Ahmet ef ile -
Felek muhtelif eb'at ve cinate dört ga nn e su a mevcu ıyetı ana- Hızmetçıyı çagırdı, kahve ıs- yordu. Ha~e H.! Ah~t ef. ile Ane J:I .. 
-- . b .. d" ,,.._ şılmıştır. marladı y . • .. d" Hayn ef. ıle Latife H., Hasan ef ile 

S. f' hl np urun gor um. • uazeteye Suda mevcut olan unsurların . . atagma yattı, ışıgı son ur- Latife H Şerafettia B. ile Learasaz 
t.. J ta . geldim, ilk önüme çıkan burnuy gerek iyon halinde ve gerekse Edvar adama dıkkatle ~aktı: dü. Y.~. oda":ın kapı ara~~ğ~- H . ._M~t ef. ile Naciye H., izzet 

le maruf T. N. Bey oldu. Sekre A . . - Kahveden başka ıçecek dan suzulen bır aydınlık gordu: el. ıle Sacide H. 
-Haftanın yausı- t · · d' d emlah ve kolloıt halınde bulu- ııey bulamadın mı' " o od d b' · ,.. BEYAZIT BELEDiYESiNDE 

enn yaruna gır ım, yanın a nanlann vücudun tak · h · 1 a a ın var· Abdiirrah B ·ı dOnvanın en hcHcAnh 
Derler ki du .. nyada bilinen &ey genç bir dokt d t vıye ve · a Hintli cevap vermeyince n- Hintli ile se tt k ' ydanlar . man · 1 e Afife Zerin 1 · canbazlan· • or var 1• prezan e yatı için ayrı ayrı va · f !eri · · ' pe e 1 H. Kadri ef ile Me H., Ali ef 

lerden bqka bilimniyen ıerler etti: vardrr. zı e gılı:t kEı~dı: . gözünün önüne geldi!.. ile 'satiha H.,' Karabe~ile Suzan u: " 
vardır. Ben buna tüpbe etmıyo- - Burun hastalıkları müte- - ger paran yoksa, ben ık- Yılan! Alekıon ef. Takohi H. Dimitri el ile Yeni neşriyat 
rum. Evveli kendime bakıyo- hasaıaı ,.. ,.. ,.. Bey. Yazımı ha- Maden sulannda ?ulunan ram ediyorum ... Viski içi Ya hintli intikam almak ister Mi11a H., Melkon el. iıe lsfanoa H., 
rum: Çok defa cebimdeki para· zırlarken o günkü burun teaa- gazlanı:ı ~enşe ve mıktarları Hizmetçi hemen viski şişesi- se? .. Almak isteyecekti de... Toma ef ile Rita H., ~anayot ef. ile Ebenin hatıraff 

mevsimin en mı zzam lilııııl 

OTl-~~Bi~t 
• • 

nın mıkdarını bilmediğim gibi düfleri ve sözleri tesiri altında muhtelı ftır. Bazı menbalar fa- ni kapıp geldi, Hintlinin barda- Ydanları kapının altından o- S~"rya .f!·•ilTaMtyoa el. ıH.le V...tanut H. Va Nu 
kirdir, bazrları ise fevkalade ze "ına ko du ' . auet ..... e eryem • • • • ...._ 

doatum kimdir, düşmanım kim? kalan rı\:hayyelem mütemadi- . d' g . '! · dasına salıverecektı... Hilmi ef. ile Hasene H. Ah- Yem neslın kıymetlı hi•,.. 
Onu da bilmem. Buna rağmen yen gözüme burunlar gösteri- ngın ır. Hıntlı kıza çıkıştı: Belki de salıvermişti... t f ·1 'A H H" '.. f yeciai Vali Nurettin Bey ar ... 

k ıd ğ .. rek d El' . 'h . • Gazlardan en çok tesadüf e- - Ben senden viski isteme· Bu duydug· u hışırtı neydı'? ~l eHe d·•. ı e HyşNe :f fuı:nl uNe ., datımızın "Bı'r ebenı·n habratJ. yatama ta o u umu gore yor u... ım gayrı ı tıyarı o- d'l 
1 

. h k b t d' 
1 

1 e a ıye ., azı e .. 1 e a- .ı. 
ilmü cehlin Halikına hamdet- !arak burun yazılan yazıyordu. 1 

.. en 1~'..1d .. l~mızı ar ~?· 11~;~·i 
1~ · b d _ Yataktan kalktı, yüzü koyun dide H., Mahir ef., ile Mihriye iaimli romanı dün kitap halioP'" 

mekteyim. Cehaletin saadeti, Mesela "Matbuat Cemiyetinin muve ı: u ~mtıuza, ı:ıuvde u u İ _e
1
. ar ~gdı tutup ydere attı. emekliyerek, yan kapıya doğru H., Fahrettin ef., ile Nih al H., netredilmittir. Bir ebenin ı..~ 

beşer üzerinde ilimden fazla hüa çayı» yazacak yere u Matbuat ma. adı;ıonya 
1 

r.d suba~ a ayrı- ngı ıVz yerın en sıçra 1 : ilerledi. Elini attı ve .. Feci, acı, İbrahim ef., ile Huriye H., ratı Rusçadan adapte edjbllJ' 
nü tesiri olduğunu bundan bir Cemiyetinin bumu» yazdım. . • ca na ır g~z ar a u un~. -. 3,Y _canına! _ canhıraş bir feryat kopardı... BEYOCLU DAiRESiNDE ve Vali Nurettinin temiz üalülı!' 

, kaç aene eve! uzunca bir makale Bir kaç defa yazıyı bozduk- Radyo a~t~I hassasma ge!mce: Hıntlının gırt!ag.ına sarıldı. * * * Dün Beyoilu daireainde ~!enen- le iılenmi, bir eseridir. KariJer' 
ile yazdığımiçin şimdi ofula gir tan ıonra bir arkada.şla erkence Bazı cısımler vardır kı bun- Norman araya gırdı: Ert . .. N k d ler ıunlardu. Marya H. Romilo Ef .. mize tavsiye ederiz 

· G k d · .. · lar tabii surette fotograf ca- - Çıldırıyor musun sen! 1 mı esı gun, .. . ?rman, ar a a- Karan H. laraı. ·ı ef., Kefan.ut H. u,.. . __ . ·: . ~ 
mıyorum. erçe , iışünuraenız çıktık biraz gezinmek İstedik. ş odasınd l buldu ef K H A ef Safi N H Ah Ef Lütfi H » 
derhal farkına varıuınız ki da- Ben 

0
'na tabı' oldum . .. Gı'de gı' mına tesir eder, etrafında bu Biraz sonra, Hintli hizmetçi- 3. 0 u . · rant ·• atina · . neati ., ye aaye · ~ ., 1.e · .,, 

1 · · 1 fi" b h d Edvarın elınde, bır hava gazı H. Cemal ei., Remzıye H. Muatafa met El,. Teyaıuı H. Harmilya """. 
ha dünyada keşfedilmemit n. e- de Sarayburnu parkına vardık... unan cısım ere uoresans a ye sor u: borusıınun v d Nail el., Fahrunaüaa H. Mustafa Ga- Rabia H. Mehmet Nuaret El., ~ 
1 eh J ? B haf şederek hava ve gazlara elek - Odanız var mı? parçası ar ı... lip -•., Eliza H. Selim -•., "' · ~ 'ye •-- H., llya Ef., v--"aki H. Aptulifl er var r, ne er. u . ta.•~ Oradan çıktıktan sonra bir sine "" "" ~ .. .... c;. 
bu <«namekşufı>. ş~ylenn bınn- maya girmek istedim .•• Düzta triki nakil hassasmr verir, ha- - Var. Nakleden j H. Mc!mıet Teyzi ef., Polilı:aeni H. ~ .. Havva H. Kimi! Ef., Ha~ fi 
den bahaetmek ıstıyorum: banla bastıbacak varını§. Ma- raret tevlit ederek zihayat uz - Geceliği kaç? SELAMİ İZZET IBerzoliı Ef. . . . . mile H. Me~ Eaat ef., 1...ore., .. 

Zaten ben çok defa böyle he- lumA ya bu ı'kı· artı' ·•ı' -. ( !) burun viyete fizyolojik bir tesir ya- Olga H. DiriHlaJef., Oıem H. ş.,.. Albert Ef.,, Cemile H. ~ 1 t:l· ••· " İ bö' 1 l . · · I ket el., Ester . ak ef., Hafize H. filı ei., Hafize H. Mehmet Ş 
nüz el sürülmcm~ş . . f~kat d_a~a lan pek halavetlidir . Sinema- par. şte . Y. ~ 0 an cısım er.e .. .. . · Mchme_,!..Ef., Sa,'.:ne H. Mehmet EE

7 
Sema H. Mehmet Halil ef • 

. b~m .~~."zu!ara . ılı!ın~, lakın dan dar çıktım •.. Doğru eve. . . r11~rd. yo aktıf cısımler namı ven- byu~mhatlaspaeukdamtı1ısstuedsanaadnırc.akRbaı~r- gun ay ve senedekı kuvvetini • _ ı · •, • h d M .11" 
hır turlu bu keşfımı musbet şek Yemeyi yedikten aonra bir yere tayin etmek laznndır. =- ("' ' a 1 1 1 
le sokup iatifa~e edemedim: T_ı~ çıkmadaıı yattrm... Rüyamda Radyo aktif cisimler, tabii kaç gün kalrr. Maden sularındaki radyo ak ~ '-
kı arının kendı balmı kendıaı bir «dana burnu» ayağımı 151• kuvvet menbalan olup bu kuv Torium ve aktinium tasau- tif hassa vücudun.hücrelerini ve 
yiyemediği ve bir armut ağacı· rrrken uyandım. ve ıaate bak- vet hususi bir takım şüalar ile datı ise bir kaç dakikada mah- bilhassa kand1ki kırmızı kürey 
nm yemitini kendisi tadamadı- tnn: Gece yarııı ... Tekrar uyu neşrolunur. Maden sularında volur. Maden suyunun hassas•~ veleri tenbih eder; ciimlei a
ğı gibi .• Ben bu kabiliyebizli- muşum ... Yeni gün benden bu da bu hassa vardır. Maden su- bu sonuncu madenlerden neşet sabi yeye tesir ile umıuni tagad 
ğimi bildiğim için keıfettiğim run hayalatını almış. . . . !arının bu hassası, geçtikleri a- ediyorsa suyun doğrudan doğ· diyi çoğaltır. Torium sayesin-
9eyleri hemen ammenin nazan Bu vak'adan sonra artık ... razinin jeolojik tabiatına tabi- ruya mahallinde sarfı lazundrr. de k:ının kırmızı küreyveleri c;o 
iatifadeaine arzederim, !iki bu bahlan hep iyi ıeylere bakıyo- dir. Yoksa daha şişelere doldurulur ğalır, beyaz küreyvelerin faali-
cevherler beyhude heba olma- rum .• Para gibi, güzel kadın gi Maden sularındaki radyo ak- ken radyo aktif hassadan eser yeti kermileşir. Ticarette bulu· 
sın.·· bi ve teker gibi.,. tif hassanın beş menşei vardır: kalmaz. Müteaddit günler yaşa nan komprime, tozlar ve sişel r 

Bugün ıize izah edeceğim ye FELEK ı. Radyüm tasaudatı. Bu, şü- maıc kabiliyetinde ola~ radyüm ?~ satılan sularla, ~enbaında 
ni ketfim şudur. Her gün en zi- aatının kuvveti dört günden az tasaudau suyun çıktıgı menba~ ıçılen su arasında daglar kadar 
yıı.dc neye rastgelip ne görece- Fenni bahisler bir müddet zarfında yarıya i- ın oldul;ça uzaklar~na_. mesela fark vardır. 
ğinizi a.nlıunak isterseniz sabah nen bir gazdır. Bu tasaudat ma- 1~ metre~·~ kadar ıntışar etle- Bunun içindir ki maden sula-
liyin ilk gördüğünüz ,eye dik- Maden sulaı·ı ve Ra- den sularına radyo aktif hassa- b!lı~. Bu ıtıbarla n:ıenbaın ya- rının şifası arslan ağundadır 
kat ediniz. Bu kaideyi ber' akae ·• sı verir. kınıne yapılacak bınal;~rın ha- derler. 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
At•ntı~~ i 1ıl•tt"nmayan Şf"lıtrl(• ~i.!t~ nt·cııı.e ara.,lııaktttılıt' 

Telefon: Tievnrrlıı - 20D3 
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derek, her gün en çok ne gör- dı'o aktı·vı·te 2. Toriyüm müştakatı ve ez- vası da radyüm iyonlarıle me~ Maden sulrrında her madde- < 
mek İsterseniz aabahliyin ilk e- bu I 
vel ona bakınız. Bu kaide yeni .. . cümle toriyüm tasaudatı (54 sa- 0 ~· nin ayrı ayrı müessir olduğunu ,-,1--ır-

- Yalova munasebetıle - niyetle yarı yarıya mahvolan Torıum. tasaudatı menbadan söylemiştik. Bıınların hepsini 
ay çıktığı zaman tatbik edilen b ki h 

1 h h M d l k . k · gaz) c santım uza aşmca yarı .-ı-> tayinetmek lazımdır Maden su uau ün emen emen aynidir. a en su arı ımya no taı · . d tam · 
Ben bunu kat'i bir tecrübe neti- nazarından, terkibinde maden 3. Büyük bir ihtimal ile akti- sasını, 16 santım e amını larında tayin edilen hususat ş•J-
cesinde ketfettim. Bundan dört emlahı ve gazlar bulunan mah nium müştakatı ve aktinium ıcaybecler. . nlardır: 
gün evci sabah sabah mektebe lfıllerden ibarettir. tasaudatı. · gazdır ve 4 ımniye- Aktinium tasaudatı. ıse Sll- Berraklık, lezzet, koku, ke-
giderken Taksim meydanında Maden sularındaki cisimleı de yarı yarıya mahvolur. dan bir iki milimetre bıle uzak- safet hararet. Hamızı karbon, 
bir eeyyar börekçinin burnu na ya tamamen münhal (ınolekü- 4. Teve~z~ suretile vaki olan !aşamazlar.. . . . .. gazı kibriti, demir, resistivite, 
zan dik~atimi celbetti. lnaanla li inhilal) veya iyon veya radyo aktıv~_te. . ~~dyo aktıf hassası kilrı ıle ol Ph, radon (s':1~a ve uçın gaz
nn en zıyade göze çarpan yeri kolloidal ııeklinde bulunurlar 5. Pek mustesna olarak b•r çulur. Fakat maden sularında !arda) klor, sılıs, manganez, 
~mu. olduğu için iddia. edebili- ve tesirleri de terkiplerinde radyüm milhinin sud~ münhal bulunan_ radyo aktivite ga'(~t Alüminy~m! kireç, n.ı:agnezyüm Bu rftnkll yeni D~na~!d~::::,•c::~~· 
~~ ki o güne kadar biç böyle bulunan maddelerin tevezzu bulunması. Bu daha zıyade .. mbaa az oldugundan bur~d~d.vahıd~ hamızı kıbnt, sodyumbary, potas, so~b1!,~ce~~A: YUKARDAN AŞ°AOJı 
uıuz iri Ye muhteşem burun gör tarzına göre değişir . Maden den suyu çamur ve teressı. - kıyasi milimetre kiırı . ı~ yanı iyot, brom, lithium, üm, 1 _Gemici puıulası ( 4) Mania(4) 1 _ Dülger (?) 
m~mit.ti~ .. B':1 iht~şam o kadar sularının terapötik tesirleri de tında bulunur: bir gram ra~yüm bro~ıc;lin ta~ Stron~iyüm, Rob;dium, talyum 2 _ Örğü (2) Hörmet (2) 2 _ Dahi (2) 
mueaaır ıdı ki benften gözümü doğrudan doğruya bu maddele Radyo aktıf hassası hararet- udatının mılyarda bırıne m;.ı . Arsenık, bor, fosfor, Amonyak, 3 _ İstifham (2) Boyun alıai (2) 3 - Nida (2) lnaana ~ 
ayrr~adım. Bu muaır bakııın rin cinsine tabidir. Su, terki- le mütenasip değildir. savidir. hamı:>'.,ı azoti hamızı azot, spek 5 - Teniıte bir tabir (4) Eczane- (4) 

aebebı ~~tığı bohça INSreğine binde bulunan emlah ve gazlar Bir maden suyunda bulunan Bir maden suyunda horo-r~- troskopik muayene. Radyümiin de bulunan <4> ~ = ::::ı ~!~ Kaaabm aattal' (~ 
kar!ı bir ışareti rağbet zannede saye~inde hücrel~rin bioşimik Radyo aktivi_te has~ası eğer di~~~ivite yani b~'. s_ aatta neş- ,tarin miktarı, nadir gazlar ·ıe ~ = ~~~"'(3~5befa (l) 7 _Vakit (2) Mümkün (•) 
rek. amelıyatında amıl olur. münhal radyum emlfilıından te· rcttıgı tasaudatı olçmek ve bu saıre. g - Vavı atıfa (2) Arlıa (3) Ra- s - Beyaz (2) 

- Buy~~yim! Diye peı Maden sularını terkiglerin vellüt ediyorsa ebedidir. Fa~at su_:~d~ :4 saa:_ ~r hafta, b:r_ _ ~-ER~~MER bıt ~~(2) __ _ !, - Kansıı ~~-L - _ - ~~ 
",\ ,/ııµt 1., iı •dttl le/rlllaıı: 78 ·-~~dan- .Öyleyeyim: hiç şaşacak bir ta:ra!ı yok: d~ra çıktım. Herkes benim gi- parçası kalmıya~k fakat ~acaktı. Bu t~~hin y~ı 1 

Mustafa Kemalizmin bir tur. Biz bileklerımızde ki bı · . buna a~~ıran bıle yok. A- zünde d~_r.guladııı ılk_ te~ 1; 

AŞK GONE h d f . d T" ki"-.. · b' bütün cu"ru"k bag"ları kopa- Baıı hekıme koştuk: sıl ateş yureklerde! Kalpler ya- rtseverlıgın coşturdugu yük' 
e e ı e ur ugu yenı ır K k d .. .. 11 1 h d ı d. • b' . h r k fal icini ka- - or mayın çocuklar or u- nıyor, gonu er yanıyor, arzu ar eyecan ır. ··Jiı 
m, yenı ır ıman a ıne ran, a .. arnnedızm k- . larımızın taarruzu başladı... yanıyor. Bu ateşi söndürmek Tepeyi aşup gelen ilk adı.!"ı'Jı 

sokmaktır. Mustafa Kemal nnnızı sunge~·. ere .temız- Haydi iş başına!... lazım. Haydi ileri! ğün kumandam eller üstıı~ 
Elt>m izzet Türkiyesi dünya Türklüğü- leyen ve y~ru ım~n ıle. d<;>l: Dedi. Ordularımızın taarruzu! En ilerdeki yamacın etekle- v~ sevi?ç yaşları arasınd~ tıo' 
'l'I ""__,_, nün ki.besi olacaktır, Kim duran ne5lız. Cıgeı·lenmızı 

1 
Mı:stafa Kemal c.rduları . Bizim rini tırmanan küçiık çocuk bir- gıre• gırmez atından indı, el 1ş 

ba ak ] kı . d b O demiş ki biz Arapla Arna- de bu hava ile şişirdik. Şim- ordularımız Türkün mucizesi! den bire ellerini çırparak bağır- deki çomağa dayanmış aY~ 
yr atına ~o~lamış • nı e .~ve oyuna s~~- vutla, Acem ve ~nakla, di başımızı çevirip ileri, geri _BAu "velvele.engiz kıyamet" dı: . g~cügücü~e duran ıhtiyar il ili" 

bcmm zorıy]a butun bu kar- lılık ıçın canından, benlıgın- h l S B I l k d ıağ ıol her nereye bakar- hala devam edıyor. - Fatma Fatma kız ... Goı- nın tız;ıttıgı su tasıaı kapu. ıı: 
ma karışık yığına: den, varlığından olanlarda- ~ e 8

1~böv.~ ) u garb~lm~r e __ ._' .. I . . alnı b. - Hadi çocuklar iş başına! dün mü? Aha karşıdalar! şına dikti ve ... Yeniden uıat 
S .. 1.. D h k Ö T'. kl.. şız... ız y e şey ı ıyo- aaıc goz erımız y z ır 2 V B' . 1 D ld . . 1 lcı· 1 _ en mus umansm .••• ruz. a a açı : z ur u- , k h . . • - - e . . ır sanı ye sonra ya nız - o uı ana uo ur. ı}:Ji• 

Demiş. Daha sonra, ğü bir birine kırdıran müa- ı ruz. · te . ed~fi~ nurıy]~ ~~ıy~r' Siyah duman sütunları hava- Fatma değil hepsi, en önden en İhtiyar kadın tası bir lfı· 
O l ' 1.. . ı Biz yer yüzünde kendi- Yenı Turkıye ··Buyuk Tur- yr karartıyor. Daha sonra göğe arkaya kadar bütün yolu doldu- bakır kırbasına daldırdı çılı~1~; 

D ~m;n bs~ · · . R uma~l~k vbe hOamanlıblık 
1
11

• 1 mize bir tek ana baba tanı- kiye .. Yarının Türkiyesi •• doğn. yükselen alev dalgal,;rı ranlar hep birden gö.-düler ve göğsünden kopup gelen ;çh 
e~ş .. ra ı, cemı, u- yaıetının. a. taız kur ana: oruz· Dünya Türklüğü. bu karanlık içinde şimşek gibi bağırdılar: sesle: ııf. 

mu, Turkü, Arnavudu, Er- rıyız! Şımdı tekrar kendi y · .. . g· b 1 çakıyor! - Yaşa Gazi yaşa! · - tç yavrum iç. Kartahll 
meniye kardeş etmeye kalk- benliıfimize, kendi varlığı- - . Turkiye • • ız uyuz. A. Bir genç ve bir ihtiyar, iki ka- Ateş, ölüm, işkenc içinden canına değsin... fı· 
mış. Kılıc körlenip bilek ta· mıza dönüyoruz. Mustafa Bır tek kardeş tanıyoruz: 2~ gustos: · · dm alevler içinden kendilerini fırlayup başlarını bile arkayıt, Dedi. Yiğit yapxlı binbaŞl e ıı 
kattan dü§ünce de hepsini Kemal Atili efsanecilerinin - Türk! Bu sabah: "Dun yada. fecırle &okağa attılar ve kasaba yoluna atese, köye çevirip bakmaya al- ne sıkıştırılan suyu ağzın~ ;,11 
kapıp koyvermiş ve hepsi kaydett'"" k .. l · .. Bir tek din tanıyoruz: beraber velvele engız bır.~~a- doğru ko~uşan kalabalığın arka- dırıs etmiyen bu halk yığını ge- türmedeıı eğildi, ihtiyar ka ~~<--
kok leh - ' .. .. • T ıgkı ara gun erın gu T·· kl"k met koparan top seslen ılc sından sürüklendiler Köy ba~ ce yarısından beri hep onu m.ı- yüzüne gözlerine dikkatla ,,. 

usunu a gı ana suruye neşı ür gÜcünün yer yü. - ur u · d . . · . . .. . ' ' kat im k · · hız] ı .. d' .ki . -'-f' ku So h B . 'ka uyan ım · tan başa ateş ıçınde. Atyondan zaffer askennı beklıyordu. To- tı ve sordu: d .~ 
ı. a ıçın anmış. • ~un e .1 ncı ae .a ruldu- nr~ er şey· u ~tı . • Hiç kimsenin bir şeyden ha- beri Yunan ordusu her Türk kö- puklarına kapanıp yüzünü gö- - Ana senin oğlunun a 1 

Bı.~ ~e .~.ltı as?' bu de~~~~- gu tarıh ve devrm bqbuğu- dın, bu ımanın ne aaga gı- beri yoktu. Bir ~~ti gibi yata~- yünü ateşe vererek kaçıyor. Bir ziinü, dudaklarını süreceği ilki Kartal mı? . . y 
me surunun nafıle bekçıligı- _dur , decek, ne tola duracak Ye tan fırladım ve pıJamamla kon- in sonra ne tek ev, ne bir tahta Türk neferi ona her ıeyi unu~- (Bıtnled' 

• 
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anlos; disleri . 1 sen ya . 
~~rUmcklen vıkaye eder, ~leri inci gibi beyazlatır, ~is etlerini kuvvetlendirir, ve kanatn1aktan men'eder. Ve dislerin arasında kalan tefessuhatı ve uft ııı t"tl izale 

111 er. Dls ağrılanna, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lcltif bir serinllk ve rayıha .bırakır. Mikropları imha ve ağ • zdan gelecek her tllrlU hastalıkların sirayetine 
~ ıını olu:-. Avrupada dalma birinciliği alır ve blrlnclllğl diplomalarla m\Jsa .daktır. En büyük müki\fi:ıtı ihraz ed ~ r a • ! 1 madalya ve nişanlar almıştır. (20] kuru'a 
~san ecz a deposu. Dantos diş macunu_ yerine baska bir marka verirlerse almayınız. Çü'lkiJ Danl os dü'1y<ının e., e.,~ .., •ı mi.!lte:nı~eı dis mUstahzerltilr. 

Meclisin açılışı 
(Birinci sahifeden mabat) 

~Meclis ekseriyeti hasıldır efendim. dedi ve riyaset 
a:ünd~.n indi. 
~ kaç saniye sonra muhterem Cumhur Reisi de
"_, _alkışlar arasında kürsüye geldi, oturdu. 

1 '-el>ınden not kağrtlarmı çıkararak ayağa kalktı 
"nelik nutkunu İrada başladı. 
~ç ve müessir sesile yapılanları, yapdacaklan ve 
l'lllnasmı İstediklerini naklediyor. 
~i Hazretlerinin arasıra not ki.ğrtlarma bakarak 
tiıae en irat buyurdukları nutuklar sık sık alkıt ses
~'-· karışıyor. Bilhassa Vilayet hususi bütçelerini 
~~! ~en cihetler ve ordumuz hakkındaki takdirle 
~t:"hez sözleri, harici siyasetimizi bir kaç cümlede 

11 ~dıran veciz ifadeleri, harf inkılabımıza ve ikti-
8t 'flerimize ait nutuk aksamı Meclis azaları tarfmdan 
~lfo! .. " sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlarla kartı-
~ tşhr. ,,, 
"ı 'llt~nu l 6 dakikada irade- ! tihap edilmitti. 
'C..zı &aat 15 i 15 geçe elin-ı Kazım paıa kürsüye çıkarak 
1 ııoı ki.ğrtlannr bükerek, kısa cümlelerle tqekkür etti. 1-

'ltı'!- V eki.ilerini selamlayarak dare amirleri ve reis vekilleri 
~.~den ir.di . · hakkında intihap neticesini bil
~~ •et mevkiine Hasan 8. 

1 
dirdi. 

-~~ divanı riyaset intihaba- Reis vekilleri SU'aaile küraü-
a-...tındr. ye gelip teıekkür ettiler. 
ı~ •ırada Riyaıeticumhur lo Encümenler intihabı için iç-
ltt ~ C.ıı.zi Hazretleri, Kizım tima pazartesi gününe brrakıla
llıi • &zretleri ve Darülfünun rak içtimaa nihayet verildi. 
~ı:drNeşet Omer 8. bulunu- Meclisin önündeki caddenin 
~ · iki tarafr halkla dolmuıtu. Her 
ld· .la"!an sonra netice ilin kes büyük münciyi bir defa da
~.:.!C•zım paşa Riyasete İn- ha görebilmek için bekliyordu. 
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••·--=-•••uoOo•-• ...... •••-u•nno~OO•oo .... oooooe -·-· • :: • ·-·········-··-······-·······--·--·-····=········---=.:.-.:::::::::=:: .. 
ısk ,,.e200M.Rekorlarıkırıldı 
( G.s. Küçüki~;i":. 4 - Hilal : 2) 
(Beşiktaş : 7 - Altınordu : O) 

1)- ( G. S. : 5 - Kurtuluş: 1) 
'lıı ~ T...... sbıdyomunda p- .. etti C.ı!etııserayım ,a. ı c•j' +in ,._ 
*'> iı.~~.11 111ü· • ' •'·rda C·hte.. ... e edilemez • 
' .... ~ - çalı: hakim bir ••• 
ı,., lfılal talmnuu ikiye karp 4 

.,. Yendiler K.edııloiir ..ı..smcla bezı atletleri-
t~lı....,_d . • . mıiz düa razdıiınuz gibi atletik tec-
"' ı, " ile BeJiktaı -çı, ara· riibeler yaptılar B ela Gala 
~.-d .. et.farlanı beriz bir surette bısarayb Melunet. Al~200~ . 221 
fı:i ~ er L!'" ·-1...=1'- . el eli Fil • e,ı ."'- 8e ~ ..,... uc. netle en · - seniye 4/5 te ı.o..,ı. Tiiıtiye nılıo-
ıı.."•ici e~k ol~·:. ni- ...... ı.....ı.. Bu ..._.. resmiyet ..... , 
..., ? . . . yet gost ve ı..c..e.ine iatizaran bu lo tli etle 
~lı -o hitirdi. ti telırik ed • ,...., 
\. ~dıı. geçen seaedea lııeri T--"L-~ _ _., _ __. · 
'\ 'Yileta>İt olmakla benılter .... _.._.., .......,... .. fWllardD': 
..._ç?J< <arıftır ve çalı: çalıflllUI 50 -.ı: s....a, (C.S.) 6 seniye 
~ıt. ~ _, Meı.- Ali (G.S.) 2Z 
~ ~- az çok elik& ile takip e4- -ye 4/1. . 

~.-çulacii ,,,_,. '"-la•- L,~ _ __, · 1600 m.: Melomet (F.8.) 4 deki--..,, ile ---,.• ..... ~119J'ey _....,. ... 42 
~ Kurtuluı Rum bılı.m ~ 400 m.: Semilıı (G.S) 

~ rııpddı. Galatuerey - bir ......... _ _.__,,_,,._. .. - -
--...... f, cm: ......... er .... ra 

' ..,_ncularile dold.....ı:...ı... ~ m.: Mubtw 8eoli 

53 saniye 
1/1 

(F. B.) 2 
Ilı 1 lewlı;it eden , .. İlimler naye dakika 13 .. 3/5. 
t 1•..;,., 3 ..... , Riaa (Hslıiye) 12 ... 
~t re45. 
~""..~ Mithat Uzua etleme: Heyri (Harbiye) 
t.".' lbrahim, Rize 1 metre 97 • 

\"""-'. Latif. Necdet, Rebii, it. Disk: Veysi (1. 5-) 36 metre 19 
"1i Bt;t, c!;erec~erin içinde .zoo mere ile 

:...; ..... keam bidaydiade RumJ. Vey• ~n diok clere.cel:"" çok pyanı 
~ "1et kader hakim bir o,... oy -nwyet ve takdirdir. 
'\:· 8,. hakimiyet Galatasarayıe Veyai'ain de Türkiye rekorunu 

1 ı._;;.; oy'!nunclen ileri geliyor ~dıi~ söylersek dünkü tecrübeler 
~· bu hakimiyet zamanlar•ncla güzel bir kıymet aln111 olur. 
'C..: Ye.g&ne sayılarını yaptılar. Se~!' ilk tecrü"': ~l":rak 400 de 
ı ~n sonlarına dojru G. S. elde ettiti derece de ıyıclir. 
~"~ oynamağa ~!adı ... _ S. G. 

~ •r::~le !:;!:':_ '(i1S: HEMEN SATILACAK 
~ tamamile ele aldı. B• Zabıtai belediye memurları yol 
\ L. cliiııt gol deha yaparak 5-1 ların kıy~l~r~nı ve caddeleri iıgal et
~ lı.........,ndL ikinci devrede G. S. mem_ eıen ıçıtı yaptıkları mücadelede 
'~ çok triizd oyununu gÖr- esnaftan bazı efy": almaktadırlar. 
-.L~ memnuniyetimiıııi artına Bu eıya belediye dairelerinde bi
' ~ ela flllllpiyon takımın yavaı riktikten sonra sene sonlarında satıl-
ıL"'ldiae gelir bir hale girmesi maktadır. 
~ ~ ..,..aculan idmanlarında Halbuki alınan mevcut ekseriyet
~'- terakki vardır. Bir de ta- le bozulduğu ve çürüdüğü için bu 
~ toldini bulup çal.qırsa yakın müsadere edilen malların derhal sa

ene eçen senelerin kuv .. tılma~ı takarrilr etmiştir. 

~alı lule~i~ i Jsko~ ~eJeli ıneklebi ınüoüriJelin~eo: 
ı~1 mıktanb tal ıc zuhur ettiği taktirde lngilizce, Almanca, 

d 1:11 usulu liL lL ri, lstcnograli ve diğer mevzular hakkında 
\ııı ;rsleri verilereğinden bu derslere devam arzusunda bulunan
ltt,\ ltşrlnie~velin 31 inci per~embe günü, Teşrlnisaninin ikinci 

lı~~Csi ve 4 üncıi paz · ı • tes i ak ş;ııno saa t ı cdidcn dokuza kadar 
~ m mıcaat ctınd cr i ıU•ı olunur. 

c~lbise rnünakasası 
•ıınrükler unıunı nıüdürliH'!ünden: 

" 
·~ . - . 

10 numarala mo-
delde Triumph 
yazı makinesi 

Makine 45 tuşlu olup Türk

çeli enternasyonal kılavlye 

ile mücehhezdir 

Bisiklet 

•tRiUMPH~ 
En son sistem ve en tekeı'\mül etmiş 

Yazı makiııesidir 
Hassasiyet, nlelanı;t ve zarafette daiına 

birinciliği ihraz etn1iştir 

Triun1ph ınakineleri. 20 scnedenberi dünyanın 
her tarafında tean101ün1 etn~iş olup her fırsat
ta mükemıuelivet V<'" faikiv~tini isbat etmek
tedir. Triunıph~ makinelerinin bilunıunı ak
samı en ala ınalzemeden ınanıul olup şerit ve 

tabülatör tertibatı kanı;len oto:ııatiktir. 

Türkiye Cun1huriyetinin (1aha nazı \'İlavc'ıt 
acentalıklan ınüıılı;ı ldir. Bu hJsusta c'oğru
dun fahrikaya nıüracaat olunması rica olunur. 

En son sistem 
muaddel ufak 

portatif makine 

Makine 4~ tuşlu olup Türk

çeli enternasyonal kılaviye 

ile müet-hbezdlr. 

Motosiklet 

Triuın~b Werke Nürn~erg l. -G.· Nürn~erı ( llınanJa } 
Galata ithalat gümrüğü nıüdüdüğünden: 

Cinsi enı Adet Nevi Kilo 
IAl<omobil mıltlnesi ve Aksamı i S. 5111 

Ballda evsafı yazılı gümrük ımban önünde mevcut olon bıla sahip 
"fya 29-11 -929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konut
malda 17-11-929 tarihinde sanlacalrur. 

TEFRiŞAT LEVAZIMATI 
MÜBA YAATINIZDA 

Memnun kalmak isterseniz 
Gelatade tUnel yd011nda : 

KALiNiKOS 
maiazaaıne müracaat ediniz 

Bütün mallar en ala cinsinden ve her 
yerden daha ehvendir. 

Şehir Bandosuna 
Talebe alınacaktır. Konservatuvarı müracaat olunması. 

><><><><><><><><><><>O<O><><><><><><><><><><>O< 
Almanyıoın en büyük ve en eski motörlu yol silindir 

fabrikası ''CARL KAELBLE,, dir. 

AELBLE 
KAEl.llLE labrit:alarında 

en son sistemlerde ve 
muhtelif ıip ve böyiikhik· 
terde: 

YOL SiLiNDiRLERi 
TAŞ KIRMA '.\1AKINFLERI 
Şoselere mahsus Traktörltt 

MOTOPOMl'l •. \R 

K.\RA ve DE:\1Z Motörlerı . 

DEKOViL LokomotHlcri 
imal olunur. 

KAELBLE makineleri en 
lll malzemeden munul 

olup hususi sistemlerde 
KAEI .Br .E dlzelmotörleri 
ile mücehhezdir. 

KA F:LBLE makincicri senelerce tamire muhtaç olmaksızın itler 
ve. normal tamiratla a<garl 2~ seneye garanti ediHr. 

Teı:liın ve tediyede gayet vlsl teshilAt gösterilir. 
Fıbrika ile doğrudan doğruya Türkçe d•hl muhabere edilebilir. 

Acenta bulunan mahallerde Türkçe kıtaloglanndan ulep edilmesi 
rica olunur 

CARL KAELBLE 
Motoren-unci Mascbinenfabrik BACKNANG bel Stuttgart 

l~X><X>cX>ı:>Oıı:X>\O><XXX>Cı<X:<:>ôı=::><::-<1 

l\Juhtercm rnü~tc 
rilcrlmiz• sil~ulet 

olmak üzre ~çc1 
<ene gibi bu sene 

dahi yalnız l 5ı;unt 
mahsus c.ılmak •Jze · 
re 8 tak itle 

Kürk man
tolarımızı 
veresiye olarak 

mııta,..tmızda ve
rilmcktedlr. 
hıanhulda mah

mut pajad1 l\ür-

1 (;~'~EYKQ 

Tepebaşı d
yurosu nda 

bu ıkşım saat 
il,30 da 

l(okotlar 
mektebi 
3 perde 

l~r";ı<h sahlan suıler meyonında 
Hl büyük miıklfata malik olaa ye· 
glne saattır. 

, Umumi acentaları: lstanbıılda 
Çarşıyı kebirde 

N. K. C~:ZVECIY AN ve mabtumu 

~eJriselaın 
l\1erkeı Accnt&ili G:tlıtı k0 '.ırı.ı 

bışınJa, Bey ı~lu 2J6ı ~u'.ı o 
acente11: Mahmudiye Hını alııtdı 

lstanb•I 2740 

TüBlH Di1il~i PUTU! 
( KARAOE. '17.) vapuru 4 t~

rlnisani Pll7.artesi l 'l de Galata 
nhnm.ından hareketle fnebolu, 

Samsun, Gtreson, Tr:.bzon, Rl7.e 
Hopaya gidecek ve dönüşte 

Puar iskelesiyle Rize. Sürmene 

Trabzon, Gürele 1 Gireson , 
Ordu, enye, Samsun, lnebohı, 
Zonguldaga uğrayarak gelece1t 

tir. Hareket günii yilk kabul 

olunmaz. 

ANTALYA POSTASI 
(Kü:'\YA )vapuru 3 Tc~rinis~nl 
pa7.ar IOda C:alata nhtı"1ından 
lı~reketle lzmir K;illiik Bodrum 

· ~ado< Ft'thiyc ~1nike Antalyaya 
ı:idecc'.- Ye dönüşte mezk•)r 

is~elelerlc birlikte A ndifli K.ıl 

kan Dakan Marmaris Sa\u, 
Çanakkale Gelibolu ya uğraya
rak r;.:lecektir. 

lllÇH~I 'oslnı 
( Gelibolu ) vapuru 2 

~rinbani cumartesi 17 de idare 
nhtımımlan hareketle (;elibolu 
.:ıpseki Çanakkale lmrıız Bozça
ac.layıı gide1.'"ek ve Çanakkale 
l,;lps:ki Cdiboluya up;rayarak 
ı:-elcccktir. 

N.\l\l VAPL;RLARI 

lzmir postası 
Sert. IOkl ve mu•taum olu 

ADNAN T;:::.. 
4 üncü PAZARTESİ 

güııO r 6 da Galata nlııımıııdu hu. 
ketle ( lzmil'll) ve Çarfllllba güal 
!amirden lstınbulı barekeı eder . 

Galatıı Gümrük hrşııında Site 
Frınsez ~anında il! numarada Umu
mi acaııtalıguıa milr1C&&L Telefoe 
Beyotlu: 1041 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Sert, lüks karadenlz postaıı 

Mı• ilet vapuru .ı 
Teşrinisani 

DIJlrfe•f lfllnü ak~mı 1 ı ti ~aaı 18 de 

K en r 'ı an Bcyın asarından: 
Ameli tatbiki kımbivo 50 
Yeni muhu<be usulü 
Yeni hesabı ticari 
Amel! hesabı ticari 
Ameli uİulU defteri 

175 
2QO 

120 
150 



Hl : . ..:.Ot, 
HIR }~!: ~1\1. 
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Cumhuriyet bayramı munasebetll• geçenlerde An karada toplanan j anduma ve Polis 
erkan• t•rellne verilen çay ziyafetinden bir intiba 

Dlln ·rakalm sıady~mOnoe Galatasaray i:UçUlı.lerl takımlle Hllıll lı.ulUbll arasındaki 

maçtaa heyecanlı bir intiba 

Rut7a•a lovyet ordulan tarahndan yapılan son bahar manevraları çolı. f•yanı dllıkat 
olmu,ıur. Rcemlmlz Rusların deniz ve kara manevralarından bir kaç intibadır, • 

DUo J\\illd mektepleri kU,at edlldl. Melı.ıepıe,·d ı dUıı akşam müsamereler verilmiştir. R~&nılmlz Nifaotaşı lııı. mektebinde 
verilen mil~.,..· r~y, aitti., 

, 
, r . .., -

Avusıur\'a fabrikaları ~.ezarın sındıllyelerl umumi sabŞ depos;lsıanbuldıuı 
Katırcı Oğıu hanında 4!ı·47 numanlı joz. N. Acıman telefon lsıanbul 2409 
Hamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve dôşemelik kadlfe hare ve fınıaz 

kumaşlar, mütenevvi ı>tur, perde mister, tülı keten perde, örtüler; maroken 
erileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fablr 
ka fiauna toptan \'e parakende .anlmaktadır. Fiıt maktudur. Handı asansor vardı 

FARiNAL 
, ,ucuı GIDASI ) 

Çocutunuza kuvvet 
ve sıhhat verir, gür
büzle~tirir, 

~czanelerden ıra· 

• 

yını7. ==== 

Deniz satınalına konıisyonun~an : 
Bir adet kamyon mlinakaoayi aleniye ile ihalesi 10- 11· 929 pazar glinü 

saat 14 te 

Müdafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri için mübayaasına 
!uzum görülen bir adet kamyon hiza&ında muharrer giin ve saatta 
ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin her glin 
v!ımek isteyenlerin yevmi ihalede ve mukarrer saatta Kasnnpa
şada deniz satmalına komisyonuna müracaatları. 

• 

• 

_.,,/ 

ı Nafia Vekaleti Yollar münakasa toınisyonunılan: .. 10 •• 
Kütahya vilayeti dahiliııde ve Kütahya - Afyon yolunun 5ııU 

uncu kilomctrosunda, P0rsukçayı üzerindeki (B. T. 83) por ast 
köprüsünün mevcut ayaklan üzerinde yapılacak betonarrrıe 
yapısı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. S) ıe 

Münakasa 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü ' saat. ( 1 
11 ıs 

Nafia Vekaieti mUsteşaılık makamında müteşekkil komısY0 11e 
rafından icra kılınacağından aliplerin münakasa, müzayeoe31ıt 
ihalat kanunu ile olbaptaki şartnameler tarifatı dairesinde ~3ıet 
lıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde v~ ısrı· 
müsteşarlığına tevdi eylemeleri ve şeraiti öğrenmek üzre ../oııa.r 
bul ve Kütahya Nafia başmühendisliklerine ve Ankarada 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. .. • iiJl' 

Proje ve şartnameler Ankarada Yollar Umum Müdürlııg 
den ( 1 O) lira bedel mukabilinde alınabilir. 1 ıet 

Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını ber~Yr tJ· 
kik münakasa gününden Hlakal 2 gün evci Ankarada Yol ıı 
mum Müdürlüğüne tevdi eylemeleri meşruttu~~ 

ı Mektep ve müessese müdür beylert0 I 

2J,,~~.~.~2~:~"~~ .. ~~~~~~ 
nkua ile Eskişehir kısmı üzerinde bulunan çubukabr ı.ı ve •f 

nidojtarı lsta&yonlarının 1-11-929 tarihinde~n itibaren yo c ,, 
ya nakliyatına kUşat edileceği muhterem halka ilin oJUJlU tıfll 

,. hane u •• •,.ı ntH.1{11"· "aır 


