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-ıh1 harbinde';1 son~a millet-
1 an sulhıinu temin için ye 1 Si 

BUGÜ~ 
2 inci sahilede: 4 Uncu sahifede: 

' il 1 t"elek J Mahalle aralarında 
2- Son haberler 

3 Uncu ~ahlfede: Ilı 2 HlkAye 

Mahkeme ln1ibaları 
;- ?. • ~lr. boberlt!rl _ '-ı..-

~ • Rom•n Aşk ı:Uneşl 

'- 4: '\1t:ktt'plllcr sütunu 

• 

____ .,. __________________ _ faaliyet sahasına girmiş
~ Sulhün yalınız onu arzu 

ııı e tesis olunamıyacağı an 

1 ca devletler yeni bir ta· 
~dbirler ve çareler arama
:Iaınışlardır. Daha harp 
lııda Vilson'un ileri sür· 

ismet Paşa kabinesinde tebeddülat yapılacağı, teşkilatı esasiye 
kanununun deği eceği hakkındaki haberler yalandır -·-· !ti bazı esaslar, nihayet Ce

~ld Akvam teşkilatına mün
q U. F'akat bu Cemiyet ay-
ı ~~nda galip devletler le
. :ıcude getirilmiş olan si-
11~ın muhafazası gaye
:ı ~ ıstihdaf ettiği için ilk 
ı!~ldugu şek.ilde devam e-

Herkesin bilmesi icap eden hakikat şudur: Artık memleketimizde umu m1 hayat gibi 
teşkilatı esasiye ve rejim meselesi de sabit normal ve müstakir bir hal almıstır. 
Efkarı umumiyeyi bulandıracak mahiyette olan bu gibi haberlere yer vermemeliyiz • 

ANKARA, 2 Başmuharririmizden. (Telefonla) hiç bir konuşma vaki olmuş değildir. 
- Son günlerde halk arasında bir dedikodu havası Yazık ki, gazete sütunlarına iyi düşünülmeden 
esiyor. Hatta bu, dedikoduların akisleri. bazı gazete geçen bu haberler ecnebi ajans muhabirleri tarafm
şahiplerine kadar geçiyor. Bu asılsız ve manasız riva- dan dünyanın her tarafına yayılmaktadır. İşte bazı 
yeller arasında şöyle bir nokta da var: ecnebi muhabirler bize bu mes'elenin mahiyetini so-

henüz rejim istikrarı olmadı mı?" diye herkesi emni
yetzizliğe götürüyor. Herkesin bilmesi icap eden ha
kikat şudur: Artık memleketimizde umumi hayat gi
bi Teskilatı esasiye ve rejim mes'elesi de normal sa
bit ve müstakar bir hal almıştır. 

c' 1, 

:1iYetı Akvam harbi büs
tJarı ınenedemıyordu. Bazı 

1 n ifası halinde, harp hu 
'.lıtllleşruiyetıni muhafaza et
~e devam edıyordu. Tecavü 
er~ karşı derpiş edilen ted
t~ /• mütecaviz sıfatının 

'Jıi~ u tayin edilememesi do-

Teşkilatı esasiye kanunumuz Amerika kanunu ruyor ve taf~ilat İstiyorlar. 
esasisine göre değişecek. Kabine sistemi büsbütün Halbukı Türk Teşkilatı esasiye kanununda ye
başka bir şekil alacak. Bunun neticesi olarak ta İs- ni tadilatı icap ettirecek hiç bir zaruret ve intiba yok

Neşriyahmızda bu noktayı unutmamak her şe
yden evel Milli inkılabımızm emrettiği bir vazifedir. 

:'llı e kati ve müessir bir şekil 
"ıı 1Y~rdu, ve nihayet mah
".q tdılen bir harbe karşı mü
r.,1 .?lunucak sanksiyonlar 
cıt tUrlü şüpheden azade bir 
tıı' tasrih edilememiştir. Bu 

. ~Cemiyeti Akvamın har-

met Paşa kabinesinde tebeddülat olacaktır. Kuvvet- tur. 
le temin edebilirim ki, bu rivayetlerin hiç biri aslues Unutmamak lazımdır ki, bu gibi haberlerin ha

rice aksetmesi yalnız Hükfunetin mevkiini zaiflet
mekle kalmıyor, Türk Teşkilatı esasiyesi ve rejimi 
hakkındaki itimadı da sarsıyor: "Acaba Türkiye'de 

Yeni Türkiye hakkında hem harici, hem dahili 
efkarı umumiyeyi bulandıracak mahiyette olan bu 
ve buna benzer dedikoduların ne maksatla hangi 
menbalardan çıkarıldığı hakkındaki düşüncelerimi asa müstenit değildir. 

Ayni kuvvetle şunu da ilave ederim ki, Ankara
nın salahiyettar hiç bir mahfelinde bu esas içinde 

başka bir vesile ile yazarım. Sürt Meb'usu 

MAHMUT 

la { olarak ve yahut harbi 
ndıracak faaliyeti felce u

~~· bulunuyordu. 

Gazinin nutuklarında işaret bu- 1 Yunan ge-1 
yurdukları işler nasıl yapılack mileri 

Son tevziat listesi 
....... ti -

ıctti ~~eti Akvam, misakının 
b gı bu hukuki noksanlar

ı aska bir de buyük bir si
tr1k:ıa.fa ugramıştır. Şimal A-
~le asının kendi kabuğu içine 
~ rek Cemiyeti Akvama iş
~ne~trneınesi, bunu esasından 

'aııı ~r etnııştir. Cemiyeti Ak 

yapılacak iş- r 

lerçokmühim 
f Tevfik Rüştü 

Beyin cevabı 

hazırlanıyor 
Vekaletin gönde
receği 200,000 lira 
müterakim 70 bin 
lira ile beraber ıı,..,1 atlarına ıtaat etmiyen 

ler ara'te karşı alınacak ted-
> de "~da en muessır olanı şü

dunya nıı a 'okasıdır. Bu abloka 
ıı,, • nın en büyük filoları olan 
tre~e aın(rikan donanmalarının 

~f \r rneaaı.aile seri bir surette 
'ıa ası) olabilir. Aksi taktirde 
: h·dtrpiş edılen bu abloka kcy

<rbe. manı olmak şöyle dur
..:;u tevsi e.tmek tehlikesine bile 
"'ıı;;Ur. Cemiyeti Akvam siyaseti
~~ " olau ve yahut bu siyasete 

t ~a~llJiyC"'o Amerıka 'ya güvene
"' nda ha• ı goze aldıran dev

. ir zuhuru da imkıin haricinde 
t1ııı 

Seyahat .~ehilleri ko
laylaştırılacak, tam 
teşkilatlı 100 nahi
ye ve kaza yapıla
cak, iş kanunu çıka
rılacak, köylüye a
razi verilecek, üc
retli memurların 
maaşları tespit edi
lecek, inlıisarlar gi
bi müe.~.~esatta Ba
rem tatbik edilecek ~,'Yeti Akvamın s~ .. 1 teminatı 

·~. /• siyasi cihetlerden zaif o-
ı ;~i •vletfer emniyet meselesinin ANKARA,·; (Telefonla) _ 
·'ı.:ran gene harpten cvclki çarelc· 
la, taat zar.ı•ctıni duymağa baş· Gazi Hazretlerinin nutul-la
ı b~ llu Çarcltr tabii daha ziyade nnda işaret buyurdukları hu

' laraı lllahiyeti haız bulunuyordu. susal münasebetile Vekalet
t tib·tan yeniden teslihatı artır- lerde tahkikat yaptım. Aldığım 
~Or 1

. :ıskerı çarelere ıeveasul e- • .. b 1 
·~ 'dıgcr taraftan yeni siyasi kon malumata gore u sene yapı a· 
'~nlar le§k: ı gibi diplomatik te- cak işler bilhassa şunlardır: 
Q'a ar~iyordu. Cihan harbinin Dahiliye Vekaleti tam teşki
ltas~ınııı:ı den olan !eslibat mu lii.tlı nahiyeler işine ehemmiyet 
<a~e ıtı. a; sist mı adeta ye- vermiş ve 930 Dahiliye bütçesi-

a yordu. 100 h. k kil. UnJa b"ra d . tle b 1 ne na ıye ve aza let ı 
"ıh - ev c r eyne . . . h . 

'<!> •da da sulh teminatını ara- ıçın ta sısal koymuştur. 
. v Ce. ctı Akvam mısakı- 929 bütçesindeki tahsisat ile 
~Uk • doldurmak için yeni Konya vilayeti dahilinde elli na 

la, a 1 m .. kt n hali kal hiye tesis eden Dahiliye vekile 
~re u Y nı teşc ıbuslerden 1924 tinin bu aene mezkür nahiyele-
ti Ptotok ' · g ı fıir kısmı mu . I d k' · · 
~etsiz g r.ıdı, Lokarno iti· rı. nere er .. e teş ~I ed~~e~ını he-

ı t • l<c c Hrıand misakı gi- nuz taayyun etmış degıldır.Tem 
;k b!' kısmı da devletlerin tas- teşkilatlı nahiyelerde Sulh haki 

"ıı. tıran tttı. O suretle ki hali mi tapu memuru nüfus memu-
. • Sulh t . t "t 1 k ' ' ''db· emına ına aı 0 ara • ru gibi halkın yakından alaka. 
1 ırlere 01 ::vazi hır de beynel- d - h 
~~ t.~'•ntiler serisi vardır Cihan ar oldugu şa ıslar mevcut ol· 

"1:"~1\ ~alınız milli vesaiti~ temin d~ğ-~ İçi~ ~alk işl.er~ni.n süratle 
ı ".'li!,1 dıgını gören beşeriyet, bey- gorulmesını prensıp ıttıhaz eden 
*'~ 11 ~•dbirlerin inki~af ve tekamü Hükiımet memleketi bu gibi na 
~tıiııg~aşmaktadır. . . . biyelerle teçhiz etmek fikrinde-

'i•r· •çın. d.c~ktlcrın emnıyetı, dir. v~kaletin hazırladığı üm 1 
1.~ ı.ı; ıne gırışık bır takım unsur- .. , d t !1 
~''tı~at etmektedir, Beynelmilel lu ~ır pro.gram pey; ?rpey ~atbık 
'-~i haız olan emniyet esasları edılecektır. Bu gıbı nahıyeler 

. •t ij "'•ddi ve hukuki olmak üzre her halde dağnık bir surette de 
~~ it~ nevı arzederler.~unl_a~ınher ğil fakat muayyen vilayetler da 

tahıyınet ve ehemmıyetını dık- bilinde toplu olarak ihdas edile 
' tıı, ıl ederek milli enerjilere en kt• 

tıı 'fayd ı 'k · ·· 1 k ce ır. 
~hi · a 1 ıstı a~~tı. gos erme VlLAYET BÜTÇELERi ı:n hır polıtıka ışıdır. . 
~ , ZEKİ MESUT Vilayet husuıi bütçelerindeki 
~ h 1( IİO • ı U g~ U · ted~ye int~z~msızlığ~nın önüne 

!lal.ık geçdmek ıçın Vekalet bu sene 
~iau boliugu devam ediyor. mezkur bütçeler üzerinde hesap 
~ er artık fiat denecek hal hakkını daha ehemmiyetli bir 
~k ; 1kt1, palamudun tanesi surette istimal edecek diğer ve· 
tq~ııraya satılıyor. Fakat bu kaletler tesir ve ilhamlarile büt· 
~\tr llıen et fiatleri bir nokta çeye gayri kabili tatbik ve mu
ll01ı~Yor. kabili olmayan masraf fasılları 
•ııı ~ıların önü müşteri dolu ilavesine mani olacaktır. Dahili 

llıı hrda kımse yok. ye vekaleti bu sene hazırlaya. 
l:ıi~ Ususta bir kasapla görüş cağ. yeni bir seyrüsefer talimat 
~e Şunları söyledi: namesi ile bir çok kayıtları ve 
fı e Yapalım elbet kış gele formül sıkıntılarını kaldıracak, 

~Y ttınaıar olacak ve balık vatandaşlara ve ecnebilere sey
iti. acak Et 50 kuruşa kadar rüseferde teshilat temin edecek 
l•ha tir. 
a a . ne olsun balı • gibi 50 Posta ve telgrafın ıslahı için 

ınecek degilya. ecnebi mütehassısların verdikle 

... 

) 

' ' 

• 

Yunanlılar bogaztar 
komisyonuna da müra

caat edeceklermitl 

tevzi olunacak ATINA, 2 (Anek) - Anka
ra Yunan maslahatgüzarı Bo-
ğazlardan geçer. ,_ ___ 1111 Yunan emlakinde otu-
Yunarı vapurları k• • 1 
meselesi hakkın- l rup ıra vermıyen er-
da yaptığı teşeb J den kanunen tahsi-
büse Tevfik Rüş J At b 1 d 
tü Beyin verdiği 1 8 a aş an l 

cevabı buray• Gayri mübadillere para tevz~ 

'
bildirmiştir. Yu alile meşgul komisyon son liste 
nan vapurları yi ihzar etmektedir . 
j mücehhizleridün Vesaiki tam olan 30 gayri mü 
burada toplana. 1 badi! bu listey~ itha! edilm.işt.ir. 
rak Boğazlardan Bu aon partı tevzıattan ıatıfa 

Y 
de için diğer müracaat edenlerin 

geçer. una~ va mikdarı (150) kadar isede vesi Ma/ıye vekili Saracojflu Şükrü Bey 
purlarınm ugıa I kaları noksan olduğu için henüz j gireceklerin (80) kişiye baliğ ol 

Reisicllmhllr Hz. 1111t11ktarını irat buyuruyorlar dıg~ müşkil~tı T. Rüştü B. vaziyet~eri tespit edilmem.iştir. , ması muhtem~ldir. 
. 

1 
b . . k bT 

1 

d'I k k d ki Bogazlar komısyonuna mufassa Komısyon azasından bır zat, Bunlara bır aya kadar para 
rı rapor arın u sene ıçm a 1 1 mene 1 ece • 8: ın ve _ç~u a-ııan bildirmeğe memur etmişler- bu hususla demiştir ki: tevziine başlanacaktır 
tatbik kısımları tatbik olunacak rın yapacakları ışlerde ıstıhdam dir Yunanistanın bu mesele hak - Son müracaatların tasfiye. Bunları 'k ı· · . ·· t k 

·· kk f k la 1 ları t · d'I k es • .. d · ı n ı ma ını mu ea ıp 
-:e paraya ~uteva 1 ısım r . em.ın e •.ere m aı.~u: kında Cemiyeti Akvam umumi si neticesince tevziat listesine! (Mabadidördüncü~ahifcdc) 
ıse muteakip senelerde nazarı detı tayın, tatıl saat ve gunlen ka· tı.plı·g· · .. t 1 k h f """" ' • · "' · • • " • ~ 
d'kk 1 t . d'I k . j ıne muraca ı ge ece a ı E • b • • f •h /; 

' ate a ınacaktır. espıt e • ~ce tır. .. .. ta tevdi olunacaktır. sraren lZ ır lll l aı· Va 'l8Sl 
SEYRISEFAININ iNKiŞAFI .Amelenın gece ve gunduz me KIBRIS YUNANiSTAN 1 

Seyrisefain bütçesine ilave e- saıai tespit olunacaktır. FabrikaJİ iLHAK EDiLEMEZ A J 

dil-:cek ta~ısisat ile mı ezkiir idba· ke ~alatkaneler~ke ça~ı'.i!11arın' ATINA, 2 (Anel<) - lngilte Zahire borsası kimya asistanı Baha Sll
renınıgedmı er sabt~n1 .a ma1sı ve u aza ara .~ı·şı ~ı' ay.esı, ~~padn· re müstemlekat nazırı Kıbrıs a- kıiti/igi diistur itti/ıaz edinen gizli bir 
surete e ecne ı ıman ara se- ser, ve muması lesıaat vucu e dasının y · t 'lh k t 
ferler tertip etmesinin temini 

1 
ge~irilme.si ayni kanunla temin ıep etmeğ~~aeİ~~ a~:~ he;::in: . tarillatı!' telk.in_i ile intiha~· et»:' iş! 

mutasavverdır. edılecektır. . , menfi cevap vermiştir. Tıcaret borsası kımy~~esı aııo·j latılmıı. Ç~~ mutefennın bir genç 0 • 

iŞ KANUNU . ZIRAA T ENSTITULERI ı . tanı Baha B. Ankaracla ıkı gun evci lan ve henuz askerligini yapmny 
lktısat Vekaletince hazırlan·' Gazi Hz. nin nutkunda ehem GULAM CEYLANİ HAN intibaı· etmiştir. Yek nazarda pek ba- Bah:ı bey bir tarıkata ,.e tekkeye men 

makta olan iş Kanunu ile çocuk miyetle bahsettiği Zirai Ensti- Afgan sefiri Gu!iim Ceylani ıit görünen b'.' intihar hadiı~•İ haki- 1':'.P hulunuyorm~t ve b~ tarikatin en 
1 h ·ı· · 'd • · • • ··ı · · .. 1 ') 1 H b ·· A k "d k kaıtc çok garıp ve esrarengız safha- buyuk evsafı daıma magmu..- ve ke-
arı~ ta sı ı ıptı ~ısını ~e~ın e- tu ~nn ınş~a~ı s1;1rat e ı er emek . an ugun n araya gı ece • tar arzetmektedir. derli durmak laf ebnemek imış. 
debılmek maksadıle on ıkı yaşı- tedır. Enstıtulerın gelecek sene tır. Söylendiğine nazaran Baha B. •on Halidi iamini tatıdığı anlatılan bu 
na kadar olanların çalışmaları (Mabadi dördüncü sahifedı:) • zamanlarda çok garip haller ıröater· tarikatin tekkeıi ve merkezi Oskü-............................................................... - ................ , ................ ,,___ Mekfen/ı/er nıiye baıla.mı~trr. . darda bulunuyormuı. Ua, l...SlZllk var.·~a 'I:' Halbukı zıraat mektebınden çıkan Haber aldığımıza nazar b"ta 

.ı.ıı H ~ .. müsabakası v~ Franaızca ile_ln~ilizceyi çok iyi bu sizli tekkeyi ve feyhini":id2.İeı'ıe 
----------------- bılen Baba 1?eY ~ıç laf e~memekte, so- aramaktadır ve izi üzerindedir. 

Okt t •ı • •d ~ . . . . . rulmadan bıç bır şey ooylememekte , . , . ruva arı esı yenı en 2;:ı ıncı haftanın bırın- veırününmuayyensaatlerindeiıdeta Butekkerunl>ırkaçsalıkı dah• 

tk 
• k d • ı kf cİ}İ k netİceJerİ ::;.et eder gibi dim dik durmakta i- ~~1'."r alınmı,br. Onlar da aranmakta 

t e 1 e 1 e C e • . Mektepli ırençlerimizin sıkı bir a- E v-:eia bi~ ~aotalrğa ~~ledilen bu . ~aba bey Ankaraıla mezunen pede 
lakasını celbetmek suretiyle devam ballerın bakıkı sebeplerı nıhayet an· rının y•nmda bulunmalcta idi. 
etmekte olan mektepliler müsabaka· ~ ~ 

Belediye meclisi sikayetlere göre •rnın ıs inci hafta birinciliklerini bu 
aün neşrediyoruz: 

tarifeyi fadfl edecektir 1 -Bursa Lisesinden 125 Fu-
nazarı dikkate alınarak Oktruva at Bey. 

Belediye mtclisindt 

·f 2 - Galatasaray Lisesinden tarı esi bu tarife ile müvazi yü-
rümesini temin için 0 zamanlar 362 Muzaffer Bey, 
Cemiyeti belediyece alelacele ta 3 - Darüşşafakadan 69 T. 
dil edilmitti. H,Ibuki sonradan Hasip Bey, 
bu tarifenin tatbiki bir çok tik& 4 - Feyziye Lisesinden 264 
yellere yol açtı. Bilhassa triko- Ali Ziyver, 
taj fabrikası sahipleri bu yüz. 5 - Galatasarayda 541, M. 

Aziz B. den mahkemeye kadar müraca-
lıimleri yazılı Beylerin idaremiz· 

at ettiler. Tevali eden bu §İka. den kazandıkları ikramiyeleri aldır· 
yet ve itirazlar üzerine muaddel maları. 
oktruva tarifesinin bir kerre da- 26 iNCi HAFTA 
ha Cemiyeti belediyece tetkikı- 26 ıncı hafta cu~ g~nün~en itiba
na karar verilmittir. Bu tetkik. ren batlamıştır. Önumuzdeki perı~-

be alqamrna kadar devam edecektir. 
ten maksat, §ayet evelce acele O güne kadar gazetemizde çıkan ha-
ile yapılan tetkik ve tadil netice herler arasında: 

Yeni gümrük kanununun 1 sinde bir hataya dütülmüt İse . -:-.Haf~a~n en mühim haberi han-
T · · Jd b'k ed'I •· b h' . gısıdır, Nıçın? etrınıeve e tat ı ı ecegı unu tas ıh etmektır, Bunu seçiniz. 

Diln lrttşa bahsi Dzerinde gazele/erin muhakemesine 
devam edildi. Resmimiz tafsilatı iç sahifemizde 

okuııacak olaıı mahkemeden bir /ıılibadır .• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ~~ = -- H l ~~ 
M h il I d ' ' · ' ~ = ~on aber er -~ i .•... !! .• ~ •• ~.~~!.!!.1!.1 ... E!.:~~ ••• İ [l HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER J Tevere gazetesinin M. Daladier'in rnüna· v alde camisi önlerinde - 1 

';,I sebetsiz bir tabirine haklı ceva bl. Frt 
1

• ..... 
1 Atina mektubu Jngilterede Fransada ANKARA,2(Telefonla)-İtalyada çıkan Tevere gazete.5'.ııeO 

F k · Ak t k · 'n - -------- sız ba.-rammdan bahsederken Daladier'in Briand'ın ke~dis~ ıab· a rır rsara )TI anıma ıçı Büyük gün Hindistanın Buhran! nadığı oyundan şikayet tarzındaki beyanatında Türk adeti tıa 
l b l " .. t · ı .....-- rini kullandığı zikred iliyor. Kullandığı bu tabirden dolayı eııtt pa aınut a ıgına gos Cfl en idaresi Tardieu hala müşa- ya gazetesi Fransız radikal reisine şiddetle hücu~ ~~ide v·b · ·· ı · Türkiye cumhuriyeti vere edf or Türk adeti değil, Fransız adeti, Paris adeti, demok~ası ~~~yei rag etı gorme 1... yıl dünümü Valinin beyanname- y mek daha doğru olduğunu söyliyerek M. Daladier'ın.1:'ur ırri-

- • • · · d b .. ,., .. k b · PARİS, 1. A .A. - M. Tar- tarihi kadim olan Abdülhamit Türkiyesi zanneylediğını ya 
Laleliden Aksaraya doğru i- men hala bir kaç lamba koydur- merasımı Sin en UJ U ar dieu ~- ?ou,1?e~gue .. ile yanın tadır. uııi 

nerken yokuşun bittiği yerde mak mümkün olamamış. Kar~- ATİNA, 31. (Milliyet) -Tür mesele çıktı s?at goruşmuştur. Muşaverele- İtalyan gazetesinin izhar ettiği bu dostane hisler rııeııtll 
ince minaresi, zarif beyaz yapı- ~~aş~~~~ koca cadde_de goz kiye cümhuriyetinin yıl dönü- LONDaA;İ A.A. - Daily Mail r~ne yar~ sabah dev_aı:n ede~ek- yetle karşılanmıştır. 
"sı ile gözünüze ilişen cami, V~l g?zti gormuyormuş. Dıyorlar mü münasebetile buradaki sefa- yazıyor: İngilterede anıızın gayet va ~1.~:;ıeb usır meclısın~~f ;a- Valiler arasında yapılan tebeddüller 
'de camisidir. Osmanlı devleti- ki: retanemizde yapılan merasim him ve mühim bir ıiyaıet buhranı zu 1 sosya ıst grupu _og_e en . . . Burdıf 
n.in hazinesini borçlarının faizi- -Vakıa bu hal, bulanık suda pek parlak oldu ve verilen balo hu~ etmiıtir .. Bu buhran do~rudan sonra topla~~ş sada hıç bır ka- ~~~ARA, 2 (Tel~f?nl.~) - Artvın valısı Haz~_ .B. }.Iİ ~ 
ni ödeyemeyecek hale getirerek balık avlamak istiyenlerin, Ko- çok büyük bir muvaffakiyetle dogruya _lngıltere tarafı.odan ıdare o- r~r verme~ıştı~ .. A.ncak grup a- valilıgme, Burdur val~sı ~ureyya ~- Çanakkale valı!ııpne, vaJİf 
mali itibarını hiçe indiren Sul- ğuklarda yatıp kalkan haşaratın verildi Atina gazetelerinden bi- luil~an ~fuındıatan akb' aamıhle ancakb .. lb~: zasından hıç bınnın yarın sa- rar heyetince masumıyetı tebeyyun eden esbak Erzıncaıı vaJİf 

. M d b ' , g ız nu zuna ta ı ve emen us u- bah k t" k k 1 C 1 B A . 1·1· • . t . d'l . 1 d' T bzoll tan Abdülaziz, eline geçen pa- canına mınnet. . . . ~y anı oş ri bu balodan takdir ve memnu- tün müstakil yerli Hint hükıimetleri a ~ ?r?rını verece ? an :ve ~t ... ~vın ~a ı ıg~.ne . ayın e. ı mış e~ ır. ra ur. Çil;. 
ra ile saraylar, köşler, ahırlar bulup istedikleri gıbı oynuyor- niyetle bahsederken sabık sefi- a~a11':'d.aki .mürıaıebatın şekil ~e ma- g~upun fı~nnı alm:ıdan yem ka- Hılmı ~-. goru~en \uzu~ uzerıne vekalet emnne ~\~ış 
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yaptırıyor, bir taraftan da halka lar. Fakat, öte tarafta ışıksızlık rimiz Cevat Beyin bir diplomat h~>:etıru': bır. ~onfe~an~ va11tas~!e teı- bıne?:'e gıı:m~mesı zımnen te- k,rı valısı Nun B: t;_eka~d<; sevko.lu~uştur. Valılikler ar 
d"ndar görünmek için camilere yüzünden erkence evlerine çe- ve bir salon adamı olarak ka- P1!1.~e• elesı 11~_~1'.'eliıtan valıı umu karrur etmıştır. daha bazı tebeddülata ıntızar edılebilir. 1 

k'l • b l l 1 mmnın neırettıgı hır beyannameden GÜRÜLTÜLÜ BİR İÇTİMA 
ehemmiyet veriyordu. Valde ca ı mege .. n:~c ur_ o !'!1 ~· .~sı zanmış olduğu şöhreti hatırlat- doğmuttur. Rüıtüıiasiye varımı ol- p t , İn b h D f ~ı 
misiiştebuiıırafvesefahetdev onları duşuruneli de!ıl mı? tıktansonramaslahatgüzarımız maktan henüz pek uzak olduğu için AR .s~ 1. A: A. -. Mebu- giliz U rant en rUıı• , 
ri yadiğarlarmdan bir tanesidir. Doğrusu bu ihmali ne cadde- Sedat Zeki Beyin bu merasimi kendi kendini idare etınekten aciz b~ s~ meclısındekı radıkal sosy- H" d" 1 . B" R ·ı onerıll 
Abdülazizin valdesi Pertevni- nin taşıdığı büyük isimle, ne büyük bir muvaffakiyetle idare l~nd~ğu bir ~o~ Hint münevverle_rı- alıst grupu b~ sabah toplanm_ış- in ISt&n mese esi it Um .mı y . 
yal kadın, kocası Sultan Malı- de mevkiinin ehemmiyet ve şe- ettiğini ilave ediyor. Bu hakika- ~~n bile ı::tı ıtir~uı~~;uıutin H.i:: ~ır. M. Daladıer ile M'..Montın- galiba Makdonald Amerıkadakl 

· •· f ·ı h' t - b 1 dım · · ı ıatana tı ame e u ume nce gny M Clementel e muzaheret-mudun hatırasını ıhya etmegı re 1 1 e ıç ~ uy~ ~ ma. . · ten doğrudur. 29 Teşnnıeve sa- ha ıimdiden bu derece mühim bir ta .. d b 
1 

. . kabinesine ademi rezaleti 
öteden beri istermiş. Bir gün bu U~z ki elektnk şırketı.bı.r bahı sefaretanemizde yapılan ~hude giriıil~ği haberi m~hafa~- ~egen ~al~nnın se ep ennı • • ,ııdıt;' 
arzusunu oğluna da açmış: kaç lamba koymak zahmetını, resmi kabulde hemen hemen bü ö.r v~ hatta liberal ~afıli~de bu- ızah e.tı:nışler~;~- .Grup_ azasın- ıhmat verecek New - York - ~lek•_, _. 

H . · bö'yle bı"r arzu iz- bu guz" el caddeden esirg" emez. t"n la b"yük' memurlar yuk bır heyecanı mucıp oldugundan dan bırı verdıgı bır tanrde gru LONDRA 
2 

A.A H" eli ta Pantagea namında bır R ' .1 ıç annesı u nazır r, u ' 1 t d k . ti h iz olmıyan . . ' . - ın ı n L 1 h . ~ 111" 
har eder de "arslan" ı, onun i- Aksarayın bu semti, çok eğ- ecnebi sefirleri daha başka bir f-" ~ek:bi~ee . ıenye d .=iup ta Bri- pa mensup bazı rıcalın. m~n.sup hakkındaki beyannamenin nqri •• yoner ozance ea ıe rın ~ 
cabına bakmaz olur mu? Tiz, lenceli olur. İnsan, burada şöy- çok muteberan gelerek tebrikat- ı:,ı;:ya imperaı::lı.ı.:'::n mukaddera- bulundukla~ı grupu~. fıkrını al- bebile mücrimler hakkınd~ Loyit :1e .ta~afından hapoe nı 

le etrafındaki dükkanları, tram- ta bulunmuşlardır. tı üzerinde müthit teıirat icra11ndan ~adan kabıne teşkılı hakkın~a Geo~g tarafından ıorulan bır ıu";'e, ı ı_ıııttır. . . , ıı 
vaydan inip evlerine giden aile Ak d f . d bilı kalmiyacak olan böyle bir kararı hır karar vermek hakkını benım do~nydonlar elnazkanm bey~~n Bır çok tıyatro ve Suıelll Jı _.-.....,,. """ r, · şama a se aretaneınız e d" - "ki b" "k f ,__ .. d · lm 1 1 . neşnn en ev unu eaa11 -.omı .. h"b' 1 R k d' · 1tt"' 

' ı ı sahiplerini seyretmekle dahi .1 1 k balod b" .. k' ıger 1 uyu u .... reıaın~ anıı- semış o a arından do ayı tees- onun . tal . al nmadıtını iti- ı ı o an um, en ı tıY pıi' 
hoşça bir v~kıt geçirebilir. ~en ;n pt~'.1 a b 1 a ut~n d ı- ~~d •t~hlaz J!::iin';.,daır ~aber süf etmekte ve bu gibi teşebbüs ;af e~~ ~u t9~1~e :eıpit ed"len nnda çalııan miH Ennice, ,a 

Ya 0 akşam pazarlarının u- Baalr ave 1
1 

erl u unudyorbar ı. ud~edrmetaheki~kaat 1 ,•yettırr ~':;'~ı:';~ lerin yeni kabinenin radikal so- Hindistan siyasetine sadık kalan ame gle namında 17 yaımda bir..,,, 
oya ge en er arasın a aşve- ın e yapıunıı · · · · · ı h "k' · · bu · · tbilri 1 kız) ·· ebe b )uJI".';, cuzluğu. - . Etin meyvanın zer- k'l M V . 1 f'k h kat netıceıinde beyannamenin Hindiıjsyalıstler tarafından teşkılinı e u umetı_nın aıyue~ ~ ze a munaı tte u. ~ 

• ' .. .• t • enıze os ve re ı ası, a . 'd . ·ı · · k" h · · k d • b haldnncla Hıntlerce bealemlen fuphe- im ki •t 'h ed'lm" tır· zavatın sokak aralarına doku . . M M 'h 1 k 1 tana ıımdı en muhtarıyet verı emıye- ım an arıcıne çı ar ıgını ey- 1 . ·za1 . . H" d" ta ti o a a ı tı am ı ıt clıi" 
lüğü, seyyar pilavcının tabağı nd chı~le_ nazırı .M ıAa a. opulos, ceği ~abnda !>"lunan l~berH"! fdiı~- an etmektedir. M. Daladier, bu .:~~ ~~hiık~e~ h.ilin':'i:tirmeiJ henüz bülQğ yaıma varııı•,_.,,. 

. a ı ıye nazırı . rgıropu os, ka11 rem M. Lloıd Georg ile ın •- t k · · k b 1 d'ld' •· kd" d · d J · il' " t üSal'":ı. beş kuruştan gelene geçene pı- münakaliit nazırı ceneral Go- tan komisyonu reiıi Sir Con Simon' fa knn. a •ı . edı ıgı k~la '::. ~ arzı·· umlu ettiğine dair .te_m.inat .. lve~e_ii dan un, eAlı ukç aaad ~uıı dl"'. 
lav dağıtması görülecek şey- 'l d' • k b" k" nun ve sabık Hindiıtan valisi Llord ır a rıyasctın en çe ı ecegını uz u addeylediiim ""Y emıııı:· en sonra e san ro• ıJllİ! 
dir. Buradaki' fırıncıların hiç :at.as 

1 
e .. 1

1~e~ .. ~ ınek~r :ıı,~s Rieling'in itirazlarına rağmen ve fa- söylemiştir. Şıddetli bir müna- Bu ~yannameni.n net~ ',?u~~ar kU.miyetini ittifakla talep dral'· 
biri narha kulak asmazlar Ek- 1 en ve 7u . i ~~u~e~ ~ ~ 1 a kat muhafaıakar fuka reiıi M. Bal- kaşadan ve bazı azanın müdaha ve li:r4 m"tafıl~~ bu~~- ır tg ı.'; tir. Hi.kim henüz Alekaa°ı·ı.,ı;" 

ı'aldr camıı meğin somununu bu fırm~ılar- d~ya gye mış er ırb. tatma a tu u dwin'1nindiıı_zinıanuk milimhuvafakatl tianlile lesinden sonra takrir geri alın- :;:d.::,:t i~:_t r;:!.:;;.. mu~::.:mı: un kaç seneye mabktlııı ~.1. lı' 
. . .. ı. unan za ı sını en- neıro un ugu e ayre e •- t . . . elli' • i i t bl'" t · Jnıa"'p " . . . . da narhtan ıkı, hatta uç kuruş "k l İ T ılım tır Kendi e !erini almaluıam mış ır. bır teklifın parlamentoya tev etra- g n e la e memıt o .. .. 

Aksar~yda bir.c~ı mşasını ıra- noksanına alırsınız. Et, zarza- Sl. a mem~ o~ nr~ iZ L. a!ıd~inin bö;ı: bir ıeye rıza göı NİYETİ NE İMİŞ ... ? fında kuvvetli bir cereyan vardır. raber, ceza kanununa ııoüi ti' 
de ~tmış. Camının tramvay cad- vat ta ona göredir. Fakat bu u- mıralayı oke 1 e re 1 a- termeıini bidayette akıllarına 11idır- PARİS, 1. A. A. - M. Hess, _ VASl.F PAŞA. . . mahkfuniyet bir sene ile, e 1'~' 
desıne bakan kııı~~da sara~ cuzluğa k ı, yine pazarlıklar sı ve ~ı, esbak Aı_ıka~a .~e~ mıyan arkaclaıları derhal meı'eleyi Tardieunün fırka azasından al- ~gazlar ~om11yonu re11_ı ~~ral ne olmak lizmıdır. RWD uıı w· 
kapısını ~d~~ bul'.Uk, kemerli k' k~ lur. Halk kırk firi ve hanciye nez~retı mu~urü ~envir ~çin ~endiı.ini ziyaret e~erek tı kişiye nazaret teklif etmek ni Vaıif Pata dun Ankaraya gıtınııtır. kiye' de doğduğu anlaıılnı.,.-
bir kapı g<irunur. Yıne aynı ce- çe ııe ;:e_kışe oh d .. .. M. Çamados ve refıkası, Muba- ızalıat 11temıılerdır. M. Baldwvın ce- yetind lduğun .. 

1 
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phede önii parmaklıklı küçük para e ııı ma ner e gorurııe dele komisyonu murahhası M. vabmda parlementonun t":til ~evreıi Kİ~~ERLE uJ6Roş'{.(}" LONDRA, 2. A .A. - Balfor be- • 
birer adırvmı manzar~smı ve- oraya koşar. Diyamandopulos ve daha pek eınaımda. am~e f~ka.ıı reıalı:rı ~. yanatmın ll inci yıl dönümü muna- T" k • 

ş . . • Bir Aksaraylı anlattı: . . _ m~ kabı~e.nın Hm~~~~n uraeeıını . PARİS, 1. A. A. - M. Tar- sebetile araplar dükkinlannı kapa- Ur geceSl 
r~ ç~eler vardır. Ca.mının t- - y anğından sonra halk çok çok davetlıler. vardı. Sefırler a taavıp ".e ıltızaın et!'guu temıne her dıeu öğleden sonra müşaverele- quşlar ve evlerini siyah bezlc~le ört- dı)ıl 
çı.. genış ve ferahtır. Mın~er vo f kir dü tii. Evi ananlar ü eri rasında Amenka, Mıs~, Alma- naıdaa ıkna .olundugunu fakat .. o~- rine başlamış, bilhassa M. Du- müşlerdir. Bugimkü c~marte~ıne te- A'Ioskova radyosu , 
mihrap sanatkil.r ?Sta elınden ba ,f b' Y li ~_.nya, Yugos~avya, Lehıstan, Ro ~bu temıı;ıatın b~.~~e m~~ rand, Cheron, Sarraut Chau- sadüf dolayisile yahu~ilerle . 16lamlar gece bir Türk müsB 

ş olduklarını ıspat ederler. e§er aı e ır araya ge P Y . manya, İngıltere, Fransa, İta- n~ti~er. tevlidedece~~ bil?Jediii •- . ' ,. arasında her hangı bır hadiseye. m_a- • 
Ü.~;k k .. run·· d ğından kurtulan evlere yerleştı- l J f' l . f t çııı f'Jlldi bu hareketına nadun bulun temps, Quemlle ve M. Hesse ı ni olmak için hilkumet vasi tedbır ıt- · meresl· verdi 

rw apmm us e ıu man- l G" d··~;"" luk Ak ya, aponya se ır en ve se are duiiunu ve bunun hr.kii(aten büyük kabul etm'şt'r . . . 
azıl d er. or Uı;u.uUZ ucuz . - k" .. d . . ı ı . tıhaz etmıştır. f dl1' 

Z\lme Y - ı .rr: . . sarayın fıkara yatağı olmasın- er anı goze çarpıyor u. • ~ir hata teıkil ~ttiğıni ibraf eyle?."t· PARİS, 1. A. A. - M. Tar- 1SMET PAŞA ENSTITOSO Moskova radyosu tara Jll"" 
Hazreıı Abdula&iz lwu diJ'llnetperverlll . Balo sabahın saat 5 buçuguna tir. Muhafazaı.&r rueaa11 bunun..,... d" iln M B · d Ch M ANKARA 2 Ankar l t .. · .. b' T~ ~-
Gormedi vaz'ı muberrat etmede mialiıı dan ve bır -i-ı burada malın pek k d 1 k b" tt d m rine bir müddet iıtip.re ' toderek fırka- ıeun . nan , eron, . . .. .. .. - a •?Je. pa• dun akşam büyük ır . . 

[cihan, iyisine, pek tazesine, bakılma- a. ar par a ır sure e eva nın malümatı olmakaıznı Baldwin ta- Loucheur, M. Maginot ve M. f:r enı:,tıt~ı"!'un :U~"f "::!""' ceııi müsameresi veri!ıniıtır~ 
Validi Ceruıetmekln Mahmud baııaı ru- masından ileri gelir. ettı. . . .. .. .. rafından a:iriıil•n taahüdün hiç bir Eynac'tan yeni kabineye dahil ıa/ en:~:ü,hlnumda Y~J:caı.:. Sovyet radyosu Ruııya" ~ 

.. . [hana, O bunları anlatırken, başında- M. Venızelos n~şeli g~runu- kıymet hai~ olmi.yacaiına müttefiken olmalarını istiyeceğine ihtimal imtihanlara bir çok talebe iıtirak .,. Tiirk halk.mı memnun etı1le# 
Valıde Sultan bu :ruzden dahi bldı pdı- ki tablada uir kaç iri palamutla yordu. O kadar kı her ~ on ~~ vermıılerdı~. ~u ıuretle açılan veriliyor M. Tardieunün bir ba- decektir. Istanbul radyosu abonele _A· 

[mıın, sekiz saat çalışan bu başvekilin büyük buhranın ınkipfmclan neler h • · ·. . . kalarJl11 il'. 
Ban:bJ!ah, nevzemin bir cami i- ey- önümüzden geçen çıplak ayaklı . • f k d" çıkacaiını timeliden kestirmek müm- n tıcaret bır de sıhhat ışlen NAFİA VEKİLİ RECEP B. Rus radyosuna ali ~ 

[tedi, bir adam, nezle görmemiş sesi 0 g~ce hıç yo~gunlugu !lr e ı- kün deiildir. ~ nazareti ihdas edeceği ve Al- RAHATSIZ tırmak için sık ııık Türk k 
Torlu dil'arasma hayrette kaldı uiınıaıı ile bağırıyordu: lemıyordu, Eger yanılmıyo:sak LORDLAR KAMARASINDA sas Loreıı müşteşarlığını ye- . AN~~RA. 2. (Telef~nla) - ~·- leri verecektir. _,,Et 
Sa alnttı:rua Zilbeyde Meklteye Baidat- _On kuruşa bu On kuru- M. Venizelos bu balo gecesınde LONDRA, ı A.A. - Sabık Hint niden tesis edeceği rivayet olu- fıa vekılı Rece.p B. on gundenben ra Dün ak.a-ın kon.ııer P'":'..,. 

Ct•n b al T . ~ .' ' bile vaktını kaybetmiyor, mali- valü umumiıi Lord Reading Lordlar nuyor hatıız olup evmden çıkmamaktadır. ör B Y-lani~ ki afın.1.n .. 
B ,_ 1 s 1 K'bed di · ıa u m • . . ongın yavrusu, . •·--- eli"' b' takrrd ı,L'k · I l s uğaı s tar ~ 

un ... 
0 

utan• ""'
0 

• en ver nı. d k y • · · d ye ve hariciye nazırlanle uzun .......,.!''~ ~er !"" 1~ ' • ~ • '"'" öCRENMEK İSTİYORLAR Matbuat müdir. gel · · (şan eryanın uzusu. · · agı ıçın e k k d 1 t · 1 . umumı valinin Hınt huklimetı ıçın do nlen bir konfenınala ~ 
Yudr Nuzbet bende .. ıtmamma bu beyti tuzu içinde .. Bu balık başka ba- uzadıya o~u~a~.a dev~ ış e~ minyonlara mahıuı kan~n ve nizam- PARİS, l. A. A. - M. Hess, haricigegerapledildi tır. M. Buğaslaniski bu :ıı ,.ıı~ 

(irim, lık . .. On kuruşa. . . Ve çoluk 1 hak~da göruşıı:yor u. u me I~ ya.pdma11 hakkındaki. beyaııname M. Tardieunün nezdinden ayrıl . ransında Türk mualkiııiJıill 
Vıaraeynınden seki• tarihıwn oldu iyan, tuba.nı~ayet :-renrk_en.:~kr~r e~- 11~e dik.kat.~lp etıne.kted~r: Lor~ Re- dıktan sonra gazetecilere vakf ANKARA, 2 (Tel~onl•) - Y~ sekliğinden bahsetmiıtir. ,;ı 
~•deri Abdül'aziz han yaptı vall ma~edi ~'ft meğı bır vazıfe bıldıgımız hır adi"' ıımdıkı u?'u~! valının Sımon olan beyanatında radikal sosy- bütçede_ Ma~bu·~. ~ü~.irlyeti umumı- Bundan ııonra Cemal ~ _

1 Olaa llyrktır bu beytullah mutalı kutsıyan l;- ,, , hakikat varsa 0 da balom uz çok kom11yonunun fıknnı ve raporunu al- . . . yea1 miUtakil mudurlükten çıkarıl- ğıtl"'' 
Ç m 1 · b'rine deş" 1 bir I k l b"t" d r rnadaıı böyle bir beyanname neıret- ahst fırkasının M. Tardıeu ıle malrta v• hariciyeye merbut müdiri beyin ıarkıları ve halk na 

. tart~' dile ~lm~- . oy e 1 r par a o .~uş v~ u rn d avet ı- meğe ve fevkalade bir usul ittihaz ey- birlikte çalışmağı reddetmedi- umumilik olmaktadır. ri çalmmııtır. ~ 
lçip bir ıu şdedim t:r!;ni Saffet ıafalarla !er neşe ı e ayn mış ar ır. ~emebeğe ıevkede? ıe~plr.~· Wakndata, ğini, ancak mumaileyhin proğra Vunan se·"'rl İstiklil marşı çalmdıktllll ~J! 
Müferrab yaptı çeıme Akaarayda Valide ·z':.ı. t•nnam~m;. ı~ut;j... .. hı mını öğrenmeğe çalıştığını sö- ı 1 I' ra Anadolu manileri ve ~-

{Sultan Cinde ~etliam~!:':r~:r~r~eı:p oı.::i. ::: ylemiştir. haftaya geliyor türküleri çalınarak konsere 
Vaktil~~ cam!nin. yakınında bu- R l k hakkak görülmektedir. . PARİS, 2. A .A .-. G~zet~~e- ANKARA, 2 (Tel~onl~)-: Yeni hayet verilmiştir. .. 1',. 
lunanturbeşımdıyolunkarşıta US ara arşı RUSYA İLE MÜNASEBAT rın ve efkan umumıyenın buy- Yunan ıefiri M. Polihromyadı_ı bu Buprogramaynenve'I'iil' tel 
r~fınd~dır. Yol açıldığı zaman . . LONDRA, ı. A. A. - Muha- ~bir kıs~ M. Tardieu ~ün k~- hafta zarfında Ankarada beklenıyor. debiy~tı namile bir gCC:e de)ıtif. 
turbenın de oradan kaldırılma- , , ., Y enıden ş1ddet fazakiir fırkanın mümtaz azası- bıne teşkıhne memur edılmesı- KONY ADA TAM TEŞKI- tip edılerek tekrar edıleCC 
sr icap etmiş ve bir müddet son " t l ndan M. Baldvin, M. üsten Çam ni pek musait surette karşıla- LATLI NAHiYELER 
ra aynı malzeme ile bugünkü Bu balı k başka ba'ık_ gos erıyor er berlain ile M. Locker Lampson makta mümaileyhin nüfuz ve ANKARA, 2 ( Milliyet ) - L. k ı rı 
ttirbc vücude gelmiştir. Türbede çocuk,. kadın erke~, .. Y~_gma e- MOSKOV A, 1. A. A. - Tas gelecek salı günü hükfunetin kudret sahibi olduğu inkar edi- Konya vilayeti dahilinde evelce 1 m ar_ ft 
Pert~v?-iyal kadınla Yusuf İz- dercesıne tablaya uşuştuler. ajansı bildiriyor: Harbinden bil Rusya ile siyasi münasebata lemiyeceğini beyan eylemekte mevcut olanlara i13v~ten _bu de- T hçC~ 
zeddının kadınlarından biri ya- O~ da~aya varmadan balık- dirildiğine nazaran Çinliler Al- yeniden başlanılmasına müteal- ve takibettiği müşavere usulünü fa tam teşkilatlı teşkil edilen 23 Cuma ya Fenerba Jıı 
tryormuş. larDtüke?-d

1
'. . .. .. man konsoloshanesinde çalı- lik karan hakkında şu takriri tasvibetmektedir. Gazeteler ra- nahiye şunlardır: Vefa ile Galatasara:f 

1
, * * * emın sozunu yarıda hıra- R , .. h ki · · b"ld" · 1 d' d'k 11 · ·ı h d K ·1· · k kaz "" . . . k b . şan us memur ve ınusta tem verece ennı ı ırmış er ır: ı a erın ne mumaı ey ene t. onya vı ayetı mer ez a- B k l k l ş8C"' 

Valde camısı arkasında bır dan zat, u manzaraya ışaret e- lercı yol verilmesini, bundan ba- "Avam kamarası Rusya ile si- hazırlamakta olduğu kombine-
81 

dahilinde Hatip, Tomek, Yar ey OZ a arşı a . 0aıı mektep _yapılıyor. Bu mektep, ere\ d d' b' .. . şka Ruslara ait tahsisatın tev- yasi münasebata yeniden baş- zona esas itibarile muarız olma- ma, Obruk nahiyeleri, A .~ehir Istanbul mıntaka heyetı ıısts' 
Pertevnıyal vakfınındır. Mü- . - şt~ 1 e 

1
' 

10 
soz ~ır re- ziine Çin zabıtasının nezarette lamak için riayet edileceği Baş dıklarmı M. Tardieunün radikal kazası dahilinde Tozlukçu, Tur davet ettiği kulüp mur3hb tııti( 

tevellisi Osman bey tarafından s
1.1?· :: a amuta bu hlic~u bulunmasına muvafakat edilme vekil ve hariciye nazırı tarafın- azaya altı ve yahut yedi nazır- gut reis, Kadın hanı kazası da- rile birlikte bir içtima ak~~0el<' 

cidden çok mükemmel tarzda f0~~u~~en sonra zann~gerım sini konsolostan talebetmişler- dan beyan edilen şartlara hükQ- lık tahsis edec.eğini kaydevle- hilinde Sarayköy, Hasanlı, Sey ve lik maçlarının önürllıı ıı:ııtB:' 
yaptml~yo~. ~ina 86 bin liraya a ır sar~ı ~~{Afı~~iN dir. Konsolor ret cevabı vermiş- meti kraliye tarafından riayet mektedir. . dişehir kazası dahilinde Çavuş, Cuma günü başlamas~ rııııcı 
ıhale edılmıştır. Arkasıı_ıd? 5000 _ __ _.... · .... •~ tir. Rus tebaası:ı.a ait nakc\i yar edilmemesini teessüfle karşılar Amerikada Cetmik; Sultaniye, kazası dahi- vermiştir. Çekilen kur 3 _ fı 
me!re murab~?~nda "'.~~' bır ~.ah BALONU UÇURDULAR drma muvakkaten nihayet veri- ve mevzuubahsolan şeraiti ipti- linde Beyviran, Erenli kazası hince bu Cuma günü Vefasaral 
çesı vardır. Ogrendıgıme go~e LONDRA, 1. A. A .- R 101 lmiştir. daiye tahakkuk etmedikçe So- OTOMOBİL KAZASI dahilinde Zanapa, Karaman ka- nerbahçe, Beykoz - Galata 
bu vakıf _sene~e 10000_ lı- işaretli kabili sevk balon bu gün TRENE BOMBA vyetlerle siyasi münasebata ye- VASHİNGTON, 1. A. A. - zası dahilinde Kılbasan, İlisire, maçları yapılacaktır. 

1 
di~ 

raya yakın hı~ v~dat temın e- öğleden s?nra İngiltere afakın- TOKYO 1 A A _ H b" niden başlanılmasını kabul et- Serbest İrlanda hlikumeti orta Bocakışla, Bozkır kazası dahilin Futbol heyeti daha şaf~:ı et· 
den çok zengın hır vakıftır. da kısa hır cevelan yapmış ve d p d ' ·. h · , ~d ın miyeceğini beyan eyler. elçisi M. Michael Machite dün de Hoeaköy, Ahırlı, Ermenek kat bazı mukarrerat itt• ıııJ11 

İlk tahsil çağında yüzlerce Londra üzerinde uçmadan Car- e~ t 
0 ı;-ran~c na~a:;,g.ı _en MUHAFAZAKARLAR akşam Vashington caddelerin- kazası dahilinde Kazancı, İllin- miştir. Bu karara nazıırall•daa> 

çocuğun sokaklarda dolaştığı dington daki üssü harekesine av yo_ cu ~enıned ub~a ba mb aıp~~- FEALİYETTE den birinden geçerken son sü- de kaza.ı:ı dahilinde Manastır, taka şampiyonasından ırı33 uvıı>' 
bu muhitte böyle bir mektep, det etmiştir. gnng cıtvk~nkn. ~ -~rl ~ b'.1 a ık- LONDRA ı. A .A. - Muha- r'atle gelmekte olan bir otomo- Hadnn kazası dahilinde Greze, nca bir Istanbul Şildi tıırllb"' ti 

b .. "k b" "h · tm" t mıştır. ı ışı o muş ır ço • • . . . . . d . . a " 
en uyu ır ı tıyacı ta ın et- SPANY ADA TREN k' 1 d 1 t S · fazakar fırka reıst M Baldvin bıl sadmesıne maruz kalmış ve Cıhanbeylı kazası ahilinde Su yapacaktır ButumuvaY 
mekted" KAZASI ımse er e yara anmış ır. uı ' b d 1 1 kl ki\ "t\ hi 1 · · . ktir t' ır. . . . . kastın kızıl tethiş taraftarl<>.rı ile mumaileyhin parlemento- aşın an yara anarak hastane- ~ u tam teş .• a ı ~a ye eı:ı- kım iştirak edebile~e 

1
' zaif ' 

Valcle camısı cıvan Mustafa MADRİD, 1. A. A .- Barse- f d ld ğ dT daki taraftarlan arasında daha ye kaldırılmıştır. dır. Bu teşkılat munasebetıle Mıntaka heyetı bat ııirle-
Kemal paşa caddesi açıldıktan lon sür'at Katalayat civarında tara ın an yapı 1 1 

zanne 
1 ı- sıkı bir temas temin etmek için BİR İSTİNAT Cihanbeyli kazasının Yonak na- knnlann diğer kulilplerle rı3ştf1 

sonra çok şenlendi. bir yük treni ile çarpışmıştır. yor. hariciye, ticaret, sanayi, maliye MUHAKEMESİ hiyesi mezkO.r kazadan alınarak şerek takviyesini de 1cıır3 
Akşamları güneşli havalarda Bir kişi ölmüş on üç kişi yara- RUSLARLA HARP dairelerine alt işler daha ziyade VASHİNGTON, 1. A. A. - Akşehir kazasına ve Konya mer mıştır. _ 13et 

ltraf ~a~a.ı_Ieler halkı, hep bu- lanmıştır. TOKYO'. 2. A. A. - Harb~- dikkatle takibetmc.k üzre mu- M. Albert Fall bu glin bir sene kez ~as~a ~e~but M~ e- Bu meyanda Uskildfı6ı, ı<~; 
raya. dokul~y~r!?r. Geç vak~t, ROMANYADA TREN den gel~n bı~ telgrafı_ıameye go- hafazakiir azadan mürekkep hapse yüzbin dolar nakdi ceza- fendi. nahiye~ı Cihanbeyli kaza- lcrbeyi, Alt~ordu - ~rı dıı bl 
Y enıkapı don~şu şu duvar semn KAZASI re Fuchınhs~en de Çın ve Sovy- müteaddit komiteler teşkil e<lil ya mahkO.m olmuştur. Mahke- s~ ılh~ edıl~re~ bu kaza Mu~ snnpaşa - Eyıp takntt . 
bu duv:ar benım sallanarak, a- BÜKREŞ, 1. A .A. - Galaç et kuvvetlen arasında vukua ge miştir. Bu komitelerin reis ve me istinaf talebi reddedildiği sıl efendi nahiyesıni:ıı. merkezı leşeceklerdlr. . . eıer 111 
r.' ua_ ?!r nara atarak geçenlerin sür'~.t k~tarı Braezi c~varmda len şid~et~i muharebeler .ne~ice reisvekilleri her hafta M. Bal- takdirde saqır olan hükmün tat oıaı:: İnevine v~. ?u. nahiye_ m~r- Birinci ve iki~cı k~acalı:IS.~ 
~.!rdıgı ra!ıatsızlık olmasa halk yol uzerınde çalışan . bı; an:ıe~e sind_e Çınliler H.uachu.a~ ıstıka- dvin'in riyaseti.ıde toplanacak biki M. Falı"in sıhhi vaziyetin- kezı o.lan da .. Bog~delen ısı;ule tışar takımdan ıbaret rıbUI S~, 
rı :,h? emnıyetle dolaşaca~. ç:~d- g0~puı:ıu ezer~k ~cçın_ış.tır, bır ış metı~de ~ungan_ nehrınıı_ı men- ve komitelerin fc:ıallyetleri ara- deki vahamet devam ettiği müd yadedilmek uzre Cıhanbeyli ka dır. SUleymaniye Ist:ııedil~ 
d~.nın .. ge~e .. hay~tı yok gıbıdı~. çı olmus ve hır k:aç kışı yaralan ba cıhetıne dogru çekılmoğe sıııda bir ahenk ve,intizam husu detçe tehir edileceğini mumai- zası m~rkezi_ olan Reıadıye ye eselesl bilahare h 
Cunku, butun muracaatler~ rag- mıştır. mecbur olmuşlardır. le getirmeğe çalı.tA<;aktir. . leyhin avokatına bildirmistir. nakledilmittır. ~r. 

= 
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MemleketH. -
Erkek kılıgında kadın! (1_M_i_LL_f_Y_ET_l_N_ş_E_H_fR_H_A_BE_R_L_E_R_I .__l Mahkemelerde : 

Kızına verdiği nasihat 
Benim gibi kocanı mahked ,J?. • il Maarifte ~J 

"Miişerref ismindeki genç ka- IYM?R~~ vııAgette 
ın erkek kıya,etine gırere Yeni teşkilat Sütten boya 

cinayetini nasıl yaptı? Yeis yü- Yapılır mı, yapıla Ellerinin mavi mavi damarlan görünen, yüzü ki 
ı DarülfÜ!lun Emini reç kaymağı renginde yaşhca bir kadındı. Tiryaki işi, dı ıı._-Zlnircivan.ıdaK~şa~asınd_a da":~h~s~r~esmialmadığıiçi~ Nıe'M8t ö"-er B. in zu··nden mazmı? meselesi •. manını ta cig"erlerine çekerek bir cie:ar;ı fosıırıfatm~r 

lerde ararsın ha! .. 

-a efendi isminde ıhtıyar bı- eskısı gıbı zuraa petrol vennı- y .uo. 

1'lini arkasına erkek elbisesi gi- zliraa bill riisüm ucuz petrol ve- beyanatı Emanetçe muhtelif suretlerle var ki insanın hakikaten sinirine dokunuyor. Meğer za 
'-ek öldürmekle maznun mü- yor. Katil Nurinin kardeşi tecziye olunan esnafın itirazları valhnın yürekler acısı bir derdi varmış: Kocası bir ay 
krref isminde genç kadının ma Bu yüzden ~uhtelif yerlerden ~&r!:llfü·~· ~ai Net•t ~ loey Ö Vilayetteki itiraz komisyonu ta dan beri "yaşı yerde sayılacısa, bir karıya gönül vermiı; 
~ine ba,ıanmıı;tır. Cok inhisar idaresıne şlkiytıtler gel- DaruU'!"~n ıılerı baldunde fU izaha- mer intihara rafından tetkik edilmektedir. evin semtine bile uğramıyormuş. Diyor ki: 
--k h • k ed" b VerDUfÖr: k 1 s•· bo k • d d 1 ~ _h olan bu ma k:emenın me t ır. . . . - Son, zamanlarda yapılmıt olan a kışta ute ya attıgın an ° ayı - Ama ben öleceğimi de bileceğim. Kalbi pak bi 
""1tlcı safhasını neşredıyoruz: Çatalca çıftçılen ucuz petrol taıaif ve teadül kanununun tatbiki i- tecziyesine karar verilen bir süt kadınımdır. Bu adamdan bana hayır gelmiyeceğini dahr 

fabitlerden Hatiçe hanım de- meselesi için İktisat vekaletine çin tizım gelen tedbirleri aldık _H.,.. Sabıkalı Ömer Unkapam cad çü itiraz istidasında demiştir ki: ilk güniinden anlamıştım. Herif daha koynuma girme 
ili iti: telgrafla müracaatta bulun~uş- f~ülı~ ~ili ve ihti1aı ~ılen ıs,- desinden geçerken garip bir te- "-Süte boya katmadım, bo-

-'"•u··Rerref sabahleyin gün- !ardır. Çatalcalılar kendilenne ~-edilmitbr. Yapılan d~~k:ıe teaaldu_ı e-üre kapılarak intihara teşeb yaya süt katmak suretile yeni den gelen davetlileri gözetlemeğe başladı . 
......_. '" ~ l 'l d"" " kd" ..... uaue1a1abaazarı te ın - b" k"lbo d " Ak 1 k d " d d ;-ugıtıadan bize bir defa geldi ve ucuz pe~ro v~rı me ~gı t~ ır- r.uıtar. bilı etmit ve kendisini kalbinin ır ~e, ı ya ya~_ıyo~ um:. şam ezan arına a ar ugraşır urur, sonra ; 
!ıL: durmadan gitti. Sonra ben de ellerındekı makınelen kul- Bıa meyanda hukuk, bp, edelıiyat altından bıçaklamııtır. Vılayet bunun uzerıne sutten yatGılaracak pencerede beklerim. İşin yoksa bekle .. 
~dan su çekerken başımı çe- lanamıyacaklanm söylemekte- ve fen fakülteleri ders tasnifleri ik- Ömerin ağabeyi Nuri 10- 15 boya yapılıp yapılmıyacağmı Herif, bir kere haramın tadını tatmış, gelir mi hiç? De-
"İrditll, ve Muş·· errefi arkamda dirler. ~ !dilmit.ti~. llUıiyat fakülte~ d«ı giln evel ayni caddede Sakine tetkik ettirmiş ve sütten boya dı'm ya ben o"" leceg"imi de bileceg"im. Bir aydanberi bundc ıtıt.., .. . E b k. n l r acenta- 1.-ımn tetkiki devam ebnektedir. ya- . . ya ıl - l l t . ;ıauın. Üzerinde erkek elbıse- sase; du ma ~ .e1e 1 pılan tasnif fÖyledir: ıımlnde hır kadını yaralamış, & n;1 1?":;:ıgı~.aşı mış~r. bir takım haller peyda oldu : 
. vardı. Benden su istedi ver- lar tara ın. a": ta sıt e a .ınmıt- Müabal diier kürsü derslerine zam kadıncağız da bir iki gün evel . u ıtı .• . a ı ayet t.e ma~e _ Öf. . kadın, yemek kokuyorsun .•• öf, yannru dinı, içti ve gitti. tır. ~ğ~r çıftçıler bu makineler- ,... ilive edilmek ...,.etiJe taıaif bord- vefat etmiştir. t~n verdıgı cezayı tasdik etıruş-
IIatic;e hanımın ifadei evveli- den ıstıfade edemezlerse acen- ~11 yapılmıtbr. Bıa ~~tte maaı ve Ömer bu vefat haberini alın- tır. gelme . . sarmısak kokuyorsun? gibi laflar •• -

;~i _okund~. Reis bey bunu mü- talann zii~aı daha ziyade tazy- iı;:':J.:, :r!:";t:.~ B:"::!:"; ca kardeşinin idama ~eğilse bile BiR iT AL YAN_ NAZiRi Zavallı ben, -ömrümde yaptığım şey değil -tel 
--..ıtıp, Hatı!;e hanım sen: ık edecektır. IDUf ve ücretlerde var ki zamlar na- B sene hapse mahkum olması İtalya sabık Malıye nazılann iğrenmesin diye türlü türlü kokular sürünmeğe başla-

- Müşerref bize gelince, b~- NE T~HKl~_ATli' . a.rı ~ıe ~~ !--ber.d~l- ihtimalini ve "bu acıyı görme- dan Mösyö Volpiya'nın şehri- ılım. Bu sefer de, levantalara kabahat bulmağa başladı 
~ben Rizayı vuracağım demı- Bir tahkikat ıçın Ödemışe fünu'!: but~eıırun _heyeti u'!'uı_nıyeaı~- ktense ölmek daha hayırlıdır" mize geleceği Vilayete bildiri!- - Öf, kadın •.. Mısır çarşısından mı aldın bu hac 
~- Bundan başka sen kuyu- gitmiş olan İzmir Müddei umu- deetmumd.~~.~~ut' ı..j~h ~ti•atdn- diyerek intihara teşebbüs etmiş miştir. kokularını .. Aman yanıma yaklaşma. Hasılı alemin ag~ . ""il k k M"" f t ' b . . H d N k" B ay e ı ~ . eye ı nıye ro • 
it. ıu çe er en. _uşe~e ın .e- mı _aşmuavını _ay_ ar a .ı ·•unda e1aı ıudur: tir. MUHAKEMAT MUDURU zında bir çiğnem sakız olup kaldık. Artık ne olursa olsur ;.lı telaşlı geldığıni soylemıt- İzmıre avdet etmıştır. Tahkıkat Müderriı, muallim, müderris mua- D f d 

1 
k hak .. f d · d" h 

'in. Mahrem tutulmaktadır. Adliye viai ve aıiıtan dereceleri gene eskisi BEY AZITT A HISIZLIK .. -~ te~ a~ ı ~u ~mat mu- dedim. Bu se er, ben e onu mantınota tutuyor ıye ma 
- Hayır yalandır ilave et- vekaleti İzmir Müddei umumi- gibidir. Yani diğer Avrupa darü~- Beyazrtta tramvay tevakkuf d~ru ~':1skirat ıdar~sı hukuk kemeye verdim. Davaya ne gün bakılacaktı. kız? 

llıi,ler düş~anlık y~pıyorlar. liğine bir iş'arda bulunmuş ve nunlarının ayai~~r. _Bunlarda tadilat mahalli cıvarmdaki süpürgeci ~u~avırı Asım Bey hır heyet ile Siyah, çatık kaşlı, kınah parmaklı bir kız dudakla-
- A'ynı zamanda bu ı"şin Mü- mahallı"nde tahkikat icrasını e- mevızu1,,'.'.bab'f~~.\11iltdi~. .t 1 nif t t Cuma ağanın dükani ile oradaki bırlıkte Avrupaya gitn iştir. b " k 

'--· uııyat .... u esme aı aı e - b . Bod • d'"k" Bu h t .. k" t . 1 . h k rıru üzere : ~Tef tarafından yapıldığı ka- bey Ödemişe kadar gitmiştir. kilderinden ıonra bordrolar Maarif se z~cı os aganın u anı e- ey~ mus ıra ış en a _Bilmem, anne, dedi soramadım, içerisi kalaba-
llaatını da izhar etmişsin. mretmiştir. Onun için Haydar vekaletine takdim edilecektir . velkı gece soyulmuş, hırsızlar kında tetkikat yaRacaktır. 

- Hayır hayır Tire kazası Adliyesinde Mü- Bu ..... ~.için fe~ ~.ülteaine .mer- etraftan görülerek firar etmiş- MALiYE MOFETTIŞI lıktı. · • 
• · but olmak uzre Bogazıçınde denız ha l di y· e · h ld E Kadın bu cevabı alınca karakaşlı kızının alnını ka· I.· - Müşerrefin üzerindeki el- fettişler tarafından tahkikat ya- yvanlarınm tetkiki için bir Alwvar- er ~· ın ayn~ ma a ~ n- Maliye müfetişlerinden Cemil 

uııe kimin idi? pılmaktadır. Burada Adliye ve yom ıeaiıi teemmül edilmektedir. flyec~ Kara~et aganında hır pal bey Maliye Vekaletinden gelen nşladı: 
-. Bilmiyorum. ~rk:inı mülkiye ~~~ınd~ bazı Bu sen~. en ~a talebe kaydeden tosu ıle 11 lırası çalınmıştır. t~bliğ üzerine Ankaraya gitmi!i - Mıymıntı musibet. • sen de. • Aklbet senin de 
lttıişerref bu şahidin ifadesi- ıhtı.liflar zuhur ettıgı soylen- hukuk ~ülteaıclir. Bun~n ~arada MEMNU SİLAH tır. olacağın bu . • • Şimdiki kocalar, böyle allahlıklardan hot 

::. İtiraz etti ve dediklerini ka- mektedir. :!k:~!:yat ve fen fakiiltelen gel- TAŞIYORMUŞ MAAŞ VERİLDİ !anmıyor, budala kız!. •• Sonra benim gibi kocanı mah· 
~ t~edi. AÖAÇIN ALTINDA ÔLDÜ! Neıet Ömer loey lıtanbulda dariil- Küçük Pazarda oturan Kab- Teşrinisani umum maaşı dlin kemelerde ararsın, hat. •• 
tıs bey Hatiçe hanıma: Tirede, Yeğinli köyünde Ha- fünun bütçesinin tetkiki~ i~den zmıal İsmail Hakkı memnu si- verilmiştir. • • • 

- İyi düşlin, senden su iste- cı Mehmedin bağc;esinde, Habi- sonra tekrar Anbnıya dönecektir. ıaıı taşıdığından yakalanmış, si- · · ' .. .. LİYE İ 
hıı. ?tt~şe~erf miydi. . . . bullah ve Abdullah namında iki TAHSlLE GÖNDERiLECEK lah musadere_edilştir. ~AYTAR .ft!UD_O"RtYETİ__ GUNUN AD HABERLER 

- Bı!mıyorum bu mı ıdı, ba- kişi odun keserlerken kos koca GENÇLER ,.._......, .. . sta~b~l vılayetı _Ba~t~ı:, ~~- • • • 
~~1 mı idi farkedemedim. Ser bir ağaç devrilmiş ve Ali oğlu Avrupaya gönderilecek talebeaia BİR GÜNDE 6 CE:l~H durıyetı~n S_anayı bır~ıgının frtişameseleSl etrafındaki DeŞrtyattan çıkan 
t 1htiyarlık var. Musa namında üç yaşında bir imtihanlarına devam ..tilecektir. Li1a 1 - Kumkapıda Muhsıne ha- bulundugu bınaya naklı ta- • 
~undan sonra daha bir kaç çocuk ağaç aıtında katarak fe- - 11n':' e1-~ıerin im~arı neti:_ tun mahaııes~~de 1~ ~~aralı sa~ur edilmiş!i. _şi~dilik bu dava - Dün bazı gazetelerin diğer ~t dinlendi. Bunlar Müşerre- ci bir surette ölmüştür. Musanm ~ V.~ bir :t' genç m; mualli evde oturan tüccar katıbı Kalos nakılden vaz-iec;ılmıştır. 

l>a1ı~nü halinden bahsettiler. vücudu ağacın sikleti altında e- :inderilm:;:. manra ve nımaya gece evine gider~e~ ~yni ~ıı:?al PROFESÖR RÔZENBERG davalaına da bakıldı 
dt a Sonra bir muvacaha yapd- zilmiş, kafa taşı yanlmıştır. D~ier tale~nin de imtilıaalan ic- lede otur~ .terzı Kigork onune ANKARA YA GİTTİ Barut inhisarindaki irtişa ha- ediyor" diye bir yazı nevetmlt 
biJc .llluhakeme da~ bazı şa: ôDEMIŞTE HAYDUTLAR ra edilmektedır. - - - çıkmış, bılaseb~p ~alosu sağ Ankaranm imar işleri için disesi hakkında istintak daire- ti. Polis müdürü Şerif B. bu şc 
~ erın. çağınlarak dınlenilmesı Ödemiı kazasının Emirler kö . SELiM .sıRR_I ~EY .ı. kalçasından tehlıkeli surette ya Avrupadan gelen profesör M. sinde cereyan eden tahkikatın kilde bir beyanatta bulunmam. 

talık edilmiştir. yünde bir ~aJ'.~u~luk vak'ası. o~- ,..1;1tı!j1 ı:!•ı!iim ~.,.: ,.;:: ralamıştır. . R~~nberg dlin Ankaraya git- gizli safhalarını neşrettik~erin- tını SÖ}'~t._m!.•~· Mezldtt ~ 
Y ERLi MALLARI muıtur. Kürdullü oğlu İsmaıl ı- mize avdet etmİflir. 2 - T~takalede ahçı :ıre- mııtı.r. den dolayi gazeteler ileyhıne a- mes'ul müdurü Agih B. fU ıza-

1}~r. Yerli Ma_~~-r koo,pe~atif le Adağid~'li ~asan Ali, M_es' MiLLET MEKTEPLERiNDE ~lu~u,. Ali seyyar satıcı Şukril Eman~tle çılan efkarı tehyiç davasına d~ hatta bulundu: 
~ttnın teşekkulu hey eti ve- ut, Bademıye'lı Mestan oglu Dün millet ınektepleriade, 1ııep bir- yu agır surette yarahyarak kaç- devam olundu. Bu davaya ıki - Biz temamlle vauyii yu-
'e ~tasdik edildiğinden his- Tevfik namlarında dört kiıi; den tedri1ata bqlaamıfbr. 700 ~ .. mııtır, . . . MEZBAH~DA TAMiRAT yeni dava daha inzımam etmiş- dık.Hadiseler yazdıfımızımüey 
ti lcrın satdmasına başlanmıt- Adağöme'de Duralı oğlu İbra- ne~e on binler~ htaabullu tedn1ab 3 - Ak:sarayda ~uhıtti~n . Şehremaneti mezbahada eaulı ta- ti.Biri SonSaat aleyhineMüddei yittir. Af ve tecil kanunile hiı 

r. himin bağ kulesini müsellehan tak&etmektedir. davulla maballelw me_yhanes~nde rakı 
1 
ıçen Selım, =Y=~~ı~a';:~~:· Bo':a':k umumilik tarafından açılan talı çok sabıkalı ve mahkum serbest 

ÇA TALCALILARIN basmı,ıar ve üç yüz lirasını a- de aonnt!~;:ıe;:.,dmq •e geçen ,._ Faı~. Nun s_arho~u~.a ~a~ga yapılacaktar. kir davası.diğeri de Cümhuriyet bırakılmıştı. Bunlar alıftıklan 
MÜRACAATI hp gitmişlerdir. ne devam ebneyenleria bebmıehal etmişler, Nu; ve 

1 
~ ~ttın a- EMANET ZAM iLE MAAŞ gazetesi aleyhine Polis müdürü üzresırkatedevamettilerveva 

t" Petrol inhisar idaresi evvelce Jandarmaların takibi netice- lı~ !e~ri~t~ takibe mecbur ol~ukları dehle muhtelı yer erın en yara VERDi tarafından açılan davadır. k'alar bu suretle çoğaldı. Polis 
ti lira bi!a rüsüm ucuz petrol ve- sinde haydutlar yakalanmış ve b~ldin~mııtı~. ~eçen aeae. ıe:ı;saıı ta !anmışlardır. Ç Şehremaneti memurlarına dün ma- Son Saat gazetesi yeni ceza müdürü beyin beyanatına gelin 
.!..,~or~d,.u ..... t;.;n;.;h;.;i;,;;s,;;a.;,r.i.;,d;.;.:ı.r.;,es.;.i.-p•e .. tr.o11111•-İııa•d'!'l•iyİ!!e!!y!ıııe"""'!'t'!!e1111sl1111im'!'"""!'e!!d!!il!!mı!'!!!!·ş!!t!!ir!!."""'!'~ kip b:!'~ d: ı~bab'uı':.::l';.d~.aynı 4 - Galatada de,meH~eyd~- atlan yüzde ıs_~• verilmİftir. mahkemeleri usulü kanununun ce bu vakıdir. Kendilerinin ba 

- -- --- mec nye eTEPl..ERI TEFTiŞ !lında. ~turan san ~-cık usey~~ KASAPLAR ETLERi TEL tatbiki esnasında müderris Cev şekilde Vali muavini Fazlı be-
!,aarif cemiyeti ~~ekileti ortıı tedri1at mü- ıl.~ Kafır Mehmet· ır a~~n y~- KAFESLERDE BULUNDURA- det Ferit beyin beyanatını neş- yin huzurunda beyanatta bulun-

fettitleri ilk teftitlerine bu haftadan ~den kavga etmışler Huseyın ·- c_AKTLAR_ . retmişti. Bunda "müddei umu- duğunu her zaman ispat edebili-

A d Çok •ş itibaren b.tlıracaldardır. elınden yaralanmışktırk. d b ~7'ı ~kkjnla~?d;ki ı.:~endn b';" milik işi anlamamış ve kurtul- riz. Sonra bu dava bu yazıdan z zaman a ı MODORMUAVINLlôl o~ 1 Gül~~e ~ar ~ arşısın ka 1T~a .. \aekkınd:k~.:ı1:::.:. b.:n ı.::~ mak için de sulh hakimlerinin 80 gün sonra ikame olunmuştur • 
... ııı• •, Mülkiye mektebi ~ana-~z~ .~ocalı- a ar so _agın a 

0 
uran me - larm riayet etmedikleri görüldüğün- başına atmıştır" denilmekte i- Eğer bu yazımız efkarı tehyiç 

lı --- • • . k• d ğına nakledilen Maarif mu~uru ~ua- tep taleb~sı~den on.~ş yaş~~a den kendilerine yeniden tenbibat ya- di. Fakat Cevdet Ferit B. erte- ettise ikamei dava için bu kadar 
{fl a arı• f c em ıy et f J 1 s e fl e e vin! Saiı_ B. i~ >:erine hı;nuz _kimse A?met ~ıhnı efendı ıle Ze~ı ıs- pd~ı' ve dünden itibar~n kasapları~ si günü beyanatını tekzip etmiş beklemek manasır: olurdu. 

tayın edılmemıthr. Maarif Eırun ve- mınde bır çocuk kavga etmışler. teftiııne b.tlanmıttır. Nihayet on gu . 

b • • b • ı • • kili i\li M~zaf~er B.: . . . Ahmet Zihni efendi bıçakla Ze- ne kadar emri ta~amile. ' atb!J< etınc.I tı. .. . . . İRTİŞA DAVASI ır çok ıs yapa J mıştır - Henuz kim_ıe tayın edılm~t k" . l k .. rinden rala- yenler hakkı?~a şıddctlı takibat ya- Muddeı umun;ııl~k buyazıd~ Agah beyin istiçvabı nihayet 
vı; n!'mze~ de t~~n olunmamııbr' de- ıyı so aşı uze ya pılacaktır. '?•ger tara~tan bazı balık- makamlarına cehıl ısnadı v_e bı bulduktan sonra asıl irtişa da-

- mııtır. Saıt B. og!e~en.•onra Emane- mıştır. .. .. ·- . . çıbrı~ da_pu kapl~r ~~ıntle balık sat naenaleyh tahkir şemmesı ol- "ld" M ._ 
"- h.; '•'l.lık kno. bir m ,ai hayatı-' yer göıterilmit, muameleleri takip e- te gelmekte ve bırıkmit evrakın taı- 6 - Kadıkoyunde Huseyının mak ıstedıklerı gorulaugunden bunla d _ "ddiasile bir dava açmıştı. vasına geçı ı.. :1h~_eme t:ıhkı 
) ~-ıl. Jlun&n l"i.ırk 1aaai Cemi-il dibnit, bu suretle bunların sefil olma- fiyesile meşgul olmaktadır. birahanesinde müşterilerden ra da emaye k:tplar içinde balık sat- ~_gu ~-

1 
d S S t l katı yapan beşıncı mustantıkten 

~. b k ı . ı d B 1 d b"I . ·- , al ı bli" d"l . ı· Dıınku ce ese e on aa me- k . . . . talık" )' • u k .. a 1 , ıdd_, •inde ço tA· anna manı o un u. un ar an ı • SAN' AT MEKTEPLERiNDE Kemal Arif Oıınik . Leon ara- m arı e g e ı mıı ır . .. . . .. S r R . B h arar suretını ıstemış ve ı-
...,,~ dikka bır a· l ı yet _gö•~er_m.eğe hana ~üz küıuru cemiyetin delaleti- · GECE DERSLERi . sında kav a' ıkmış, Kemal sol ELEKTRlK KiLOVATI 17,5 s'ul muduru e ım 3:gıp. ·- a- kat hakimliği Maliye vekaletin-
~.ı -,afra " ' Jştur. Ceıruyetın ıkı ·~ l! ~eylı mekteplerde meccanen yerlet l'vi.aarif vekaleti san'at mektepten 1· d b g kçl l t KURUŞA ÇIKARILDI zır bulunıyordu. Hadıseyı şoy- den gelmesi beklenen dosyanın .._ '" ıne · hakkında Iıtanbul mu- tırildi. Aynı zamanda geçen sene tah 1 •. Anka B e ın en ıça a yara anmış ır. l nl ttı. 
~&ili c•tull i bir mubar- •illerini yanda bırakmak mecburiye- 0 !an ls_ıa_nbul_. . zmır, ra, .ur1a ·-. . E!ektr~ tarif.e komiıyo~u ye_ni .ta- e a a · . . . vürudundan sonra neticenin an-
tir;.;;jze evd_eih K cır m bel'.•fr- tinde kalan iki gence nakten yardım gıbı muhım vılayetlerlde _ıerbe~lt •t ı:a: BİR KADININ iNTİHARA nfeyı teıpıt ebnıt ve elektrık fiatine - Her yem kanun tatbık edı- laşılacağı cevabını vermişti Bu 

fU ıza a 
1 vennı, 

1 
· pan ethasa gece ders erı verı mesını Ü Ü 10 para daha zammdilerek 17 buruk ı· k b" k dd""tl h 1 · 

L.' ;:,miydin umumi merkezi An- edildi ve bunlar •on sene tahsillerini k 1 1 1 B dersanelerde bu TEŞEBB S k k nim K . '1ca ır en ır ço tere u er ası cevap üzerine tekit edilen son :""l'ıld . . . Gaz" H . h b A d "km I arar aş ırmıı ır. u uru"' çı a ,,ıır. omısyonun B" d b h l d ~~dır. fa~ı _re..,mız 1 
Haz- c'jımy~t .~aa 17 be~rup:. ~ 1 

da et aydan itibaren bathyacak ve ders se- Galata nhtnnından genç bir ran taatik edilmek üzre Nafia Veka- olur. ız e ~mu teme tere - müzakkereye istintak dairesi ge 
~~.um~mı reı~/"'';:1 pal" · ;ti~ !';"tir diieri ~o:meı:nuz:~e:~ et et- neıi nihayetine kadar devam edecek- kadın kendisini denize atmıştır. !etine gönderilmiftir. düdü nazarı dıkkate alarak en ne dosyanın gelmediği cevabını 
~"it ııı;;:.%11,~ırı- · v•::r~ır~ .;;;;:~tın 'ELLi FAKIR ÇOCUK· ıir.B d 1 . san'aı erbabının Bunu sandalcılar görmüşler. TÜRKLÜCÔ- TAHKİR salahiyetli bulunan 

1
Cdekvdet Fe- vermişti. Mahkeme müzekkere-

. - · Bu "f "d · ı .. u gece erı erı · ·· k"l' · "t B den beyanata 1 ve neş- · k k"di · i 16 · • >tıı ••illere kadar ola~ erkanı ~abri- ~e.ne !l'un ı are11nce eylı günlük meoaiıine sekte vermeyecek- yetişmişler, hın muş ı at ıle me DAV ASI n . . nın .te rar. te ı ıç n teşnnı-
'1ıııJ-i1tırlar. Yalnız burolardakı me- meccanı ını1 lı~anlard~ kaz_anarak taı- tir. Dersler gece bir iki saat sürecek- yus kadını ölümden kurtarıp Mes'ul müdürü bulıındug-u rettık. . . .. sanıye talık olundu . 

.• ., Dıaaşlıdır ra mektep erıne tertıp edılen 50 fa- tir" b 1. t · l d" Reis B - Pekı madamkı oy- SABIKALI KAZIM 
• "- -: · • · bal · - har h ek ek · za ıta~a tes ım e mıs er ır. rumca "Kronika.. gazetesı"nde · · · · lu:_........,yetın vandatı şu men a. • •r çocugun cıra ını verer m - G ene bazı vilayetlerde bun. ,,,,. .. · · · - 1 d" niçin tavzıhı neşretmedı- ....,, 
\"l •der: tepleri~e gön~erdik. Bundan .batka benz:S;~ :eıkilat yapılmıştı. Bu ae- 11..a ın kuvıyetı soruldugu za- Atina gazetelerinden iktibasen ~ ır, ' .. ~~H~E1111r.DE • 
~ - Azanın taahhüd .. ,~; 2 - To;- 50 ~akır çocugu da kıamen leylı ~e~- neki t~tkilat çok daha vasi, çok daba maı:ı, Gal~tada M~ım~an~ cad~ aldığı bir tefrika ile Türklüğü nız. · ·: . ..°un u_çuncü ceza ~ahk~~e~ı 
lıi •t; 3 - Baba ve musamere g~- ~nı olarak "!~kteplere _yerlettirdik şümullüdür. desınde bır kahvenın ustundekı tahkir eden Eleni'nin muhake- Selım Ragıp B. - ? tav~h muteaddıt sırkatlenn faılı hır 
'~aatlber buk ~la~;tif4 d- Neıredı- ~ buntlarda~ ;:ı;,e~:ri::~kt:df'lann EK_M. EK NARH! BUGÜN odada oturduğunu, isminin Fat- mesine dün devam olundu Kro- dikkatle okıınursa tavzıh degıl, sabıkalının muh,kemesine baş-

1,:-.rın ıra tıgı u a e. ucura 
1 cemır • r. · ld - ·· 1 · f k t · · t k"t m hı" yetinde oldug" u görü 1 d K " · · d \ · b ~-•tinaı edeceğimiz varidat menb. lstanbul mümeuiliği mın~aların TESPiT OLUNACAK ~a o ugunu ~?~. emış: a a 11; nika gazetesi Türk orduları hak ~ ı a - a ı. azım ısnıın ,e ~ı , U maz-

~dan biri de hali hazırda çıkardı- dan fakir çocukların __ bır !"~el~k ki- Narh komisyonu bugün şebrema- tıhara teşebbusundekı sebebı kında "ağriyotera" «vahşi» ke- !ur. . . • . nun Pangaltıda, T a ~s m Sultan 
~ İlı ~•ktep defterleri~iı-. _Bu def_t~r tap, deft~r. ve sair_ n~u~~ıl ıhtıı:açlıı- netinde toplanarak. yeni ekme~ nar: gizlemiştir. . limesini kullaruruş ve ağırceza Reıs B. - Nıçın ımza almadı- alımet ve Galata~arayda bir çok 
1f,, lı:raca mutabık ,.., ımkan dahııın rı, merkezı um·, nının muaaadesıle ce hını tespit edec•ktll". Elunek fıatlerı- - ·· - · hk . . d" - . 

3 
h nrz? dükkan ve ev soymuQtur Muha-

,,._,ntfj ld 'h 1 "bet · ı taraf · ı · d"l ittr · dah ·1 d"I · h İ S İ ma emesımn ver ıgı sene a ·· ~ · ·"'lıt • o uğu cı . ete r~g . . gor- mıye ınıı." " emın el 
1 

m · nın on para a tenzı e 'me1ı mu İK HIRSIZIN DERDE T . T · k d'l S lim B _ Adet değildir de keınesine mevkufen de\•am olu-~•dır. Cemiyetın faalıyetını en YOKSı:t.. TAHS LDE temel görülmektedir . . B 
1 

l Ah d" pıs cezası emyızce na ze ı - e · 
'1ıl: teksif ettiği yerler halen lıtan- Gene lıtan~I'!- yük~ek ~ıilcle ANDRE ENYE~lN HEYKE- Y ~nı ~~~ıde 0 u u me ın mişti. Geçen celesede mahke- ondan .. Bu ~ibi y~zılar ya maka- n_uyordu. ~endi sile beraber iki 

llıırııa ve Ankaradır. bulun.•? s. ef~ndının tahsılle~ne de- LINI BURŞAY A MI DiKECEK- av tu~egını ça~an seyyar sab- me Darülfünun Emanetinden le şeklınd~ ım~a ıle al~nı~ yahut sırkatte alakadar b_ulunan arka-
• LiSAN KURSL/\RI vam ıçın ıktidarları olmadıgı tabak- LER? uncu ıle Kefelı zade Yusuf be- b" h • t t f "k" ·ı bu k 1. _ da muhamr gıder ve ıntıbaları- daşı Mustafa gayn mevkuf bu-

L. ""ita d · · r k k k tti • d b ı da t · . . . 1 M ır ey e e n ı ı e e ıme . h" b" ~ ra a umum ıçın .'~n ur~ u ~ gn en una~ n no er vaı!- A d ş · ı tanbulda d -_ yin potınlennı ça an uammer · dk"k" k · · E- yazar. Fakat hız ıç ır za- luııuyordu. Kazım vak'arı inkar Sı:ı "'ı•lınııtır ve bunlar gıtbkçe mu- tall ıle alman taahhutname mukabı- n re euyenın. 1 • og 
1
. f d k l t nın te ı ıne arar vermıştı. nı . .. d . . .. l d. • . . . 

'"'•I bir lisan mektebi haline ifrağ tinde kendilerine ayda 40 lira veril- duğunu, ıı:ırp edebıyatı ~e .• ~"fgu~ po ıs tara ın an ya a anmış ır. manetten gelen cevap ise keli- man bır mu_ .e~rısın soy e ıg~nı ettı ve: 
~tir. mektedir. o_lanlar bilırle~. Fran11~ ihıilili_ k!'~ı- İ OCUK ç'töNENDİ meye evelce mana vermiş olan inkar edecegını aklımızdan bıl_e - Beni kim gördü efendim? 

il TALEBE YURDU Cemiyet ıununla müftehirclir ki rınde batı kesilen bu ~ukı~ f'llr 1j 0 B R Ç S • ğ h 1 Fazıl Nazmi beyin eski ve yeni geçirmedik. Bu beyanatta teçhıl İftira ediyorlar· dedi. 
-..._-llraacla leyli talebe için bir yurt henüz teıkilab yeni, menabii dar ol- latanbulda Y.aııyan zı ranıız ar Beyazıtta ogana a ma a - . f d 

1 
da yoktur. ..ı.'. · tı . lbi .. 

~~'"'lılıı•- B d bir ıu - ,_ d b"l -· bir heykel dıkmek arzusundadırlar. 1 · d turan 13 ya,.lannda Yunancaya bıhakkm vakı ol u manas İ"' Mahkeme 'f"'•ı enn ce ıçuı ur. u yur un ımı mec- maama ragmen yarWJD e e ı ecegız. . . . esın e o " D uER DAVA . 
1 lııir ıu- ücretlidir. BiR KOLEJ Hatta bunun ıçın,.And~e Şenyeaın Hasan isminde bir çocuk dün ğu bildiriliyord~. Mahkeme hı;- . .. .. .. talik olundu. 

~~bıılclaki faaliyete gelince: Yü- Şimdi en fazla ehemmiyet verdi- Fran11z ~eykettı;:ıt• .. Denı Pıae,, tara- . e erken 1 _ 379 y'eti evelce venlen karar mucı- Bundan sonra ~ol~s rı:-.urun~ --------
S: :,-ı.~il talebesine mahsus olmak ğimiz ıey Talebe yurdunun 300 yata- fından bır t1bus~ ydp~lmıfbr. "c): Çenberl:taş:an gbi\ altında ka- hince bir hey' etin tefriki zıınnm açtığı davaya geçıldı. Cumh{lri- ~E':fH:~INI BAŞ~~~R f>i. 
~ı1.:_ """'ırgada 150 talebelik bir yurt ğa ibliğıdır. Merkezi umumi ele lıir dre Şenye ata ogmuf~· numero u o omo d Darülfünun Emanetine mü- et azetesi "hırsızlık vak'a- .. ugun er mamımza ~~ 
~!'· Bunun da yar111 meccani, kolej açmağa karar vermiıtir. turduiu ev, elye"!" ltaly~ ralıiple- }arak sol kolu kınlmlf, Cerrah a .. . . Y g p Us müdürünün ruk aeyyab ~,-ru l~br. Ve
~ lıö ttcretlidir. Halen yurtta yalnız Bu ay içinde lıtanbul mümenil- rine aittir ... Heı:kelı!'t bu binanm kar- paşa hastanesine götürUlmüt- zekkere ~ondenlm~s~ne ~e mu- sı çoğaldı ve O" . .. .. ·· ı purw.ı:ı 1~ Aımrib, Yuiaelay. 

'Yalaiımız vardır. Geçen ıene liii dahilindeki cemiyet azalan ile tı•ın~. mıa~ bir ~e ~ tür Vak'ayı müteakip kaçan IJO- hakemenın 16 teşnnısanıye ta- beyanatına atfen Polıs muduru , yan- millet HJ')'alıl.ı...........,. 
an lataalıula tahsil görmek üz- faal nzile almı; zevat toplaaaaılı n mu1 ıçm hiilı:ümett~ . ...._ ... ,_ fö · ·----ı..-d- lıkma karar verdi. tıı••flbullıılan teyakkuza davet, tadır. en · · · · " • meai mevzuu tıahiıtil'. r ...-... u ........ u. 



Yapılacak işler çok mühim 

~~~~~~~::~~~~~==~~==~1' (Bınnc.ı sahıfeden mabadi) ziirnıin bu nevi tqekkiillere kartı son bah rmda ikmaline gayret raibet ve tehacümı.i he. türlu aitayİ· 
edilmektedir. Dıt duvarlan ta· tin fevkindedir. Bu vil.iye le bm çif·ı 

A tçinin ittirakile kurulan kooperatifler 
• ~ mameo ikmal edilmittir. 25.30 çok ur. 

1.( güne kadar çatılan örtüldükten TEKAÜT KANUNU 
1 ~ sonra dahili taksimata e sıvaya Sivil ve aıkeri tekaüt kanun liiyi· 

1 

ASI\-; l MI t •l\\ILLIYt:T.m 
~ Teşr ıısanl 1929 

iDAREHANE o\nkara cadde 1 No. 100 • 

Tılırat adrctl Mllllyet, lotanbul 'Şo• • yle 
Tele1on numaraları 

ı.ıanbul 11911, 3912, 8913 
biraz kestirmişim 

-Rene Lenmann- dan 

başlanacaktır. Bu Enstitülerin haaının teknik tetkikatı maüye veki· 
fenni levazımı hususu da ayn letince ilmıaI edilectktir kazanç ver· 

giai kanununun tadili için toplanacak 
bir mesele teşkil ettiğinden O· komisyon bir iki güne kadar faaliye· 
oun da tedarikine yakında bat· te ııececektr. Komiıyona dahil olan 
laomaıı muhtemeldir. müfettiıler peyderpey ııelonel<tedir .• 

ABONE ÜCRFTLERI . 
TOrkıye irin Hariç lçın 

3 •Yll/ı 400 kura/ i()() karuf 
7rA JIO{) ,, 

6 
12 " 

,;;, .. 2100 

Gtlcn ~ ıt. ı vcrtln ~ 

M ıld•"' g< • u halar ıo kur•ıt•r 
l.azcıc ve nıatbuy att ı:t~~ lçtn 

rniidilrl vete mı;ra.acıt edilı. 

iktisat vekaletinin bir kıaım avdet ler. 
jöneviyev Kronar - Löviyey, lak için ne yapmak lazımsa etmiı olan mı.iW>auıslan yeni kanun Şhndiye kadar Aı:nerika,, Fransa, 

· d b' k mucibince iki ıene evel celbedilmiı o-, lngıletre Romanya, hnlandıy:'> Çe· okuduğu romanı elın en ıra - yap· · • . . lan Alman heyeti mütchauısasına il·i ko~ı:n·akya, Lvcç, lıukuı~etlerıle akt, 
tı . Aşil Kronar - Löviyey • ber· - Canım ~vgılim ! . hak edihniıtir. Türk ve Alman müte-: edı;•n. tıcarct ı~uaheu~· rı. ta~tık edil 
mutat yemek odasının koltukla· -. Ben .se~.ı burada beklenm. hassıslar heyeti riyaaetinde Geht.rat mc" uzre ~.1eç..ıse vl<A!dılmı! b~l~n 
rından birine gömülmüş, uyu- Pantse ıki gunden fazla kalma. Onuenburg bulunmo.ktadır. Bu zatiıı ınaktaur. Ayr.ca lkt. .. t. Ytkileti ıle 
yordu. Doktor ona: . Bavulla~ı .haz~rladı. K?lon muavuJığıne lzmir zıraat mektebi So\}·'t l c:u·eı mum • llı;tı arasında 

_Hem çabuk yiyor, hem çok bıraz darda ıdi • Bıraz para ~ste: muduru ve Alı • .anya ... a tctk katta bu· tica,et ın .. hsde•;tı!n uç;; u:ü .t'.'tbik 
· ki · · Junan Abidin bey tayin ~!Jn~ştir. &ı. n"";.ı a:t k.>11tcnıac~nn tesp~.tı zım 

"< ı akındı dehakar •nı 

B R t G İ T El E L M 
tarafından tcm. 1 ~ olunan ERIH P( M :R ve H.\ 

'All in meşh..r e ri 

P ET R () \ NA 

DİKKAT ...... 
Önüm"zdekl 6 teşrini anı çar•arnb• 

akşamı 

ELHAMRA SİNEMASI 
ikinci <esil ve ıözlıi filmi olan ŞARI. 
ROGERS ve • ·an i l\uoJ'un ı nı•ili 

ÜÇ N i K A ll 
fllmınl iraeye lıaşlıyacalctı. 

Sozlü \ aryetelcr, Gı<sdort Girls l.r 
şarkılı lllnes \'e Fox trotts numecoJan 

Gazete it l; r'arı mcsutıyetl~l kabul 'mtz. 
yiyorsunuz . Elli yaşından son· ~nce yüzii ennı satU, yırmı Şimdilik Ankara zira t n.ekıtbi labo· nm~ ctrey:ın etn.tkte olan muzak<>-
ra mideye dikkat etmek lazım- bın frank bıraktı: ratuvarlarında çalııan mı.itcha .. ı•lar rat hitam buı?'uştur. Pek . yak.~da ~i~ij~~ıEii ~~~~il 
dır; demişti • 1 - Senet yazayım mı? gelecek sene yeni enstitü bınalanna valo anlaıma ımzaya raptedıleccktır. ~ ~ 

Bl'GÜNKÜ IIA VA 
nu:ı harar. • m 21 ugırl 14 

drrecc JdL llugue rUzgtr müteha\-vU 
Ha ·a ıçık clıcalmr. 

Fakat, Aşil boğazına düşkün- 1 
- Deli! gt>Çtikten sonra daha vası bir sahaya . NAl".lA ~ A~Ll:l!'TI_ ~ 

"° "' "' malik olacaktır. iki ıcne knpah kalan JS.afıa ·~ ııle~ı d?ır~unın onu!."!'z• 
dü. Tıka basa yeyip, sonra bir idi mekteple.in de gelecek acne açılma· dc!D ·~'.'eki fıuıl.ycti ıu suretle hula•a 
uyku kestirdi mi, yedikleri eri- Evine öyleden sonra ge • iktiza etmektedir Eniıtüler mün· edilebılır. Mendreı, Gedız, Berdan 
yip gidiyordu • Aşil Kronar - Löviyev koltuğun :.:.aiı-en fenni ıetkiht ve taharriyat· Susığırlık ve E.kiıehir civarındaki 

Jöneviyev içini çekti: da horluyordu • Jöneviyev hay- la meıgul olduktan ba~ka ayrıca te- Porsuk cayl~n üz~? de yapıla~ak 
_ Ne talihsiz kadınun ! kırdı: aia edilecek yiikıek zira.~t ve baytar bent ve baraı~.ırın ıstiktaflann~ ·~ 

K - Aşil! mekteplerinin tatbikat laboratuvannı aı ve b~nu ınut~p ~uralarda~ t~11 FELE Elli iki yaşmdaydi ama çok da teıkil edecektir. Yeni teşkilata ıat ve ınıaatm ıhaleu mcınleketımız· 
zindeydi . Ancak kırk yaşında - Şöyle biraz kestirmişim ... nazaran yüksek mekteplerden ç.ka· d: yapı}ması !"!'karrer asfalt yolların 

TUTULMUŞ MU? görünü.yor, yirmi. s~kiz. Y:"~mda Bir an tereddüt etti, sonra: cak talebe behemehal bir •aha üze- guzcrgah tayını tul ve arzlarımn te1-
zaman evel genç bır kadın gıbı gıyınıyor· - Evet, dedi, haydi artık ya- rinde ihtiııaı yapmağa mecbur ola· piti huauaunda icap eden iıtik~at a-

Bundan bir kaç d zıhanene gı' t ı ktı meliyeleri müteaddit yerlerde dev""' I T N u . ca r. k r ı · . h 
bizim arkada~lardan • ec.· Hayifli bir sesle söylenmekte Aşil tamamiyle uyanmca gül·, Çartm uzak mahallerde çal·§~ 1 etm~ t~ı ır. ~rz a;rı~~af t~•pıb ı· uju· l 
ti'nin başından geç, mit bi~ ~~~· . d". ameleye yenuk temini, amelcsı ke11f s~n .a ıc.ıp. e en ıstı i a ame •Y• •·ı 

Hınrl Bernşta~nın eseri SA;\J~O 
piye•lnden iktibasen vUcude 

getirilen 

ParaKurdıı 
ı•SA1\1SON» 

k k devam ettı: u · . • ? . . .. olan mmtakalN"da fabrika ve ya ima n. muteaddıt yerlerde ~ev~ .etmekte, ınanyolacılık va asını ı ı uç _ Sinema artisti olmalıy- - Geldı!l ~ı. Cınnetı muvak liıthane sahiplerine ve ya miitterel:en j d!r. Ş~bata kadar bu. ıtlerın ı~mal .e·, 1 
gıi 1 evel bu sühmlarda yazmıt dun ... Benim yakışığun oydu. katen geçtı mı? Ama bu çılgm- 1 fabıikanın cearunetine göre munıcri·. dılmc~~ kuvvetle muht •• ıeldı~ bır 

1 

=::iiim~I p#~Y/////////AW//1.1 
ve karmanyolacılannl arkada~ı· Hala da yakısır yat lığın bana pahalıya mal oldu , . . den amele çocukıan için mtktep açıl· ka~ guntki~o.nra ~dvruJ.aya 1 asfa.~ yol: Ru;;üu ~ Bugün saat 17de matine olaraK 
mıza acıyarak aldık a~ı P.aranm Kronar uyan" dı. · Otuz senedir böyle bir çılgınlık ınaıı kanurıun esaslı madclcler:ni teş· larfı!' te bakme "1 ec

1 
t ıı.·oı.aatın .. ekmay~til ~ da 

ü~t e b;r misli ilavesıle ıade et . l k'I . 1 na ıa, fU llan eve c 1 nı 1 1 MEtEK ~'NEMl~mnı !~Fransız tlyatrosun 
tiklerini de latife makamında - Şöyle biraz kestirmişim ... yapmam~ştın. ı KOYtüYE ARAZI TEVZii ile Ankaray';' ~önecekt~r. Heyetin bu· 1 ~I FRAmeşNhSuOr AFraLAnsızNOplı!nanlvs~ •• 

k 1 b ) Bu çümleyi, on beş seneden - Aşıl!. Şimdiye kadar olduğu gibi arazı .. ·.; ~aya gelmeııru muteakip bu yolların """ dercetmek istemi•ti · stao u •. ı O nın genç aşıkın olan · ın•aat h 1 klan ha lıya ak ve ·" ~ d b beri hemen her yemekten sonra, - se biç olmıyan ve ya aile nufusı.ma gore ..., . . . azır ' >, • - -: rll ktlı 
da çıkan Rumca gazeteler .e? ~ uyuyup uyanınca tekrar ederdi Kolon, işi rezalete vurmamak, u olan köylüye arazi tevzi eclilecck· lebıl ıhdtiınal mart lalyı IP."de muhtelbaif B A B A L A R 1 N lıonıerl ve ece . 
ri bunu hakikat sanarak bınncı · ıb. · ı·ı k k · y<T er e asfalt yo arın ın!l13tma t Muallim btyltrlt talebe tftn· 
sayfasında. oc•retmit ve karileri - Evet; haydi §İmdi yazıha- . ı~ı e a. eme. ~paze .. eı;n2~~0 tır. MEMURLARIN MAAŞ YE laıuıcaktrr. Asfalt yollann infBBtma G ~ N j H 1 '~ dilere husust tenzi/4t. 

T h be nene git • ıçın ne ıstedı b ... r mısın· ÜCRETLERi it. tirak ede<:. ek olan Türk .ve ecnebi t:a· ~-m~/#$~$~,W'#P' ne gan·p bir vak' ayı a r ver- f k Verdım Ne o' Üs 1 ı b b d il fia ek 1 ,,,,,,,, 1 Mösyö dö Kolon'la randevu- ran · · · · · · · • • Mal" k ·ıeti' "cretli memurla· ıp.ere u ınıaat e e erı r. v 1 • • ı;: DIŞ TAR Bl :ı:••._ · 1 ki h olmut " f 1 k ld'? A ·ı ıye ve • u · li"' taraf · !arak d' mış 0 ma a ma zuz . · · • su olduğundan, kocasının bir an tüne ena 1 mı ge 1 • •• g ıyor rın adet ve vaziyetlerini mutir bırer P . mdan P•t!n. 0 .. te !Ye e- mUmemll ~ ı 
Daha garibi ıu ki bu safdıl ıa· evci gitmesini gözlüyordu,.. musun? Braz su iç... ~u ak- listeyi vekaleılcrdcn talep et~iJ~r. dil.'.'cek!li. B.u~un ·~~ mut:;:~~tlk:. EMİL YANİNGS , Halil JyaS 
zeteoio karilerioden bir kaçı T. • • .,. şam çocukları görmeğe gıdece- Bu suretle maaıa geçme•! lu~ ~~" '~ .. yeaın ba~ ~tğiJd?' \ lstanbul Babıali Ankara 
Necatinio taarmza uğradıi!ı yer . • viz damadun davet etti... Vişi· gelen ücretli memurların vazıye~l~ı ı usu.u '!'evzu • e ır.. d iıı•--••m••••m•lllllİİ caddesi No 66 _.... 
de geceleri gezmeye ve o cö. Kolon, hemen ılanı aşka baş- dg 'b .. d t u·v· · 1 tespit edilecek ve ücrete gc,me•• ı· Gazının nutku Atına a 

Jadı: en u gun av e ve ıgın~: yo - cap eden memurların vaziy< tlerini • · , • · 1 - ' mert karmanyolacıların taarru· d f ı ldu unu soyler ıyı tesır yaptı ~ J larik., Jıa,·at, kaz:ı ve otomn!Jıl 'ıgorta :ırınm .. - Sizi görünce, kalbimin coş an az a yoru g - tayin edecektir. • ' 
zuna. uğrayıp verdikleri paranın · MüESSESATTA BAREM · ) G . H tad" ünyon haoınd' kAin 'Onyon sig.Jrt~ tump.ıaya3ını 
).ki mı'alı'nı' beklemeye t-ebbila tugu' nu hissediyorum •.• Gözle- sın· • · d • •.. k . ti ATINA, 2. (Aoek. azı z. I 

-
7 

• v Terceme e en Bundan haf..., e serıye e eerma- . B" "k M'll M J' · d · t pyatınnız. 
etmişJ,.r •.. Bunlardan biri dün noe bakt~gun zaman'.· d k d SELAMİ İZZET yeıi hükümetc ait olan mi.ıeuesatta nı~ •. uyuk ı ~·ıh ec ısın. e m~i Türldyede hilııfasıla ırrayı muamele etmekte olan 
gece T. Necati ye raat gelmiı. • - Senın annen yenn e a ı- Baren uıulünün tatbiki için P,Wiye ettıgı nut un ı assa sıyase •• 
T. Necati vak'a yerinde böyle nun Kolon; kırka yaklaştmı. Kek!epliler IÜSabakası vekileti tarafından itaratta bulunul· hariciyeye taalluk eden aksamı u N y o N 
manalı manalı dolaşanın tekrar - Kuzum kendini büyültme. - muştur. k buraya ay~en bildirilmiştir. 
bir karmanyolacı olduğunu zan. Sen büyüdükçe, .. ~.e~lıyyirmi İktisadi inkişafımız aa Tı.:~~":u=ır~== ::i:ı:'~:" ir; Tür~iyenioh sdiyda.setdi su~hhp.e1~vfer 1 I 
nederek -tek olmasından ceaa. beş yaş~ pek kuçük ""' or. · • 25 inci haftanın birinciliğini dahil olacak §&hıs ve ya puplıırm anesı ve ta. a . ~~ ~ en ı tı a a~ 1 1ırump&11yaııın& bir tere uğr&mad&n sigorta yaptırmııyınız. 
nt a'- hemen üstüne aitmit···· Halbuki ben ço~ genç kadınlar- be . d 125 it yapmak huıuau_n~ ihtisas ve ı.a. hakkında fı~ ıt.ılafperv~raoesı D p Telefon: Btlyoğlu _ 2002 .. .,.. •· dan nefret edenm . Bursa Lisesi tale sın en biliyetleri nazarı ıtıbar• alınacaktır. burada pek musaıt· bırtesır uyan - -
'Ve: UI h • - Belki haklısındır... Fuat Bey kazanmıştır. Fuat be- zlRAI KOOPERATiFLER dırmıştır. Gazeteler mıtkt• müsa lsıınbul dördüncU noıerliği 

- an er zaman papu pı· Sana aşıkmı J" · yin yazısı şudur: ·fi h aft.. • · b' f · d. ı bl tll ı li ı B il K ldı - onevıyev, " üh" • h be . Zirai kooperatı er er tar rag· ıt ır surette te Sil e ıyor ar. cani s ne 
v ~~ez. ııraya ge a. r sen tam kadınsın! Haftanın en m ım a n, bet görmektedir, Bu güne !.adar lz- Daireniz huzurunda 23 ttlrlni•· 

ellennı ! Sokul yaruma ! demış... K ki bu şümullü kelimenin delalet et mir de on dördü ıehir müt~b~kiıi S f • f vel 19an urlbı'nde imza eyledl"'mlz 
B 'ki ·· "il" ele T N ı· . - ocam var, çocu arun · l d 'fi lmak ·· 45 Gi 00 eVZl8 ° 60 

er. gonu u • eca ıyı, tiği mananın genış çatısı a tn a köy kooperatı ı o . ~zre . . ·~· temlikname mucibince, Mırpuçcular· 
beklediği Merhametli karmanyo var • · B . . toplanmış bulunur .•. Ayni gün aonda 36 köy, Eakıtt~ırde 1~ Şehir da, Çorapçı hanı ltdsallnde, 201 nu· 
lacı sanarak: - eruks!evmıyorsuo • de iki salahiyettar ecnebi ag· zın 14 ~öy, Jl!iğde~e 2Kıehır, 2dakobi~ Nk~v· ( Birfrci sahifeden mabat) 

-
MllENBIS 11. ı "'· 
Türkçeye vakıf bir milhenılhı 

her nevi tetkik, ekspertiz yt 

sanayı veya meadlııe alt i~ıcrtn 
ldare~ini deruhte eder. 

Al k d · ı N tf" - Çocu . . . . . . ıehırde bır tehır, onya r oy, 'kin . , f ) k I t • maralı maj!;ızımızdı mevcuı manifa· 
- ar eıım. a por 0 '1 • • • dan istikbalımıze aıt bırbınne Ed · b' k" . Adanacla iki köy 1 cı ae a yapı aca 0 an evzı. tura emtauı ve mobllı·e ve sair et· 

ba d dır ı Am .... ·· · ı · remıt te ır 0 >• t M r V k·ı f ele aönde- k ra a • a gozunu ıeve- B' h ft K 1 'la J" bağlı iki beşaretli haber zıtıyo- Rizede bir tehir bir köy Trabzonda a a ıye e a e ın n • yayı tüccardan Nesim l'lnsi el.:ııdlye utusuna yazılmısL 
Beyoğlu 259 numreolu post• 

. b k beki t ı D ır a a sonra o on o- .. . • 17 k 'im . k d b·ı•· 
)'1111 ceva ı ÇO e me. e- · N' 'ttil ruz ... Biri Nevyorkta munteşır iki tehir 7 köy iki, çeman 1 oope- n eaı mu arrer para an ı IS· Umllen beyü temlik etııı14 oldutu· 
mit- .. T. Necati bu sözlerden ne~ye~ ıs~ gı 7-' · b' .. .. . (Tabacce locf) isimli ve en ma ratif tetekkül ctmiıtir. Yeni l:oope. tifa arazi sahiplerine de tqmil muzdan ve mezkOr ena ve mobilye lstınbul mahlıemel l!llye birfııcl 
biç bir ~y anlamıyarak nihayet .. d~ Oneş gultmn, ne .. ıs. Kır !omur ruf bir tütiin mecmuasnda tü· ratifler teşkili i~in müracaatla~. tevali edilecektir.» ve emtaa ile hlç bir al!lıımız Jı:aJ. 
be 'fi b. k k k t tkik sur u . a cı gun, O onun . . "ba etmekte olup miktarlan her glın art- K . el mal" ta • dJlh •- 1 b b •usun lltnıru rica ticaret daire,Jnden: n ır enara çe ere e . . . kf o. • • 1 d'". . d tün inhisar ıdaremızle mu ya- klriil d nl . oımıyona ıı en uma ırOl'e, mı &.nuan ş u u, !ıl 
etmiş, beriki aşık ta iti itiraf e- Jını çe ıgıru, ın e ıgını uy- a mukavelesi yapan büyük bir =t;'!;· Tje . t ıı.;'k e .:ı:ci.: bu tevziat için Maliye ve~eti ~a· ve hörıncılerimlzl takdim ederiz Kurt zade Şevket, Abf ve \'eh 
Ömce; T. Necati gülmekten keo u' Amerikan şirketi meclisi idare mdı'ur Bvunlaenardanmc 'G:re:ona ait <ılan!arın fmril ~~- yalubnda (k200~000) lıradgond1 e- efendim. beyler tarahnd•n Alm.nyada mıilJO 
d' · 1 - Hasta mısın? · . """"' ve una omııyona evro u· l\1aballl mezk1lrda mukim JU 
mı a amamıt ve: . H Ut reisinin tütünlerimizin nefaset dan 10, ve Niğdeye aıt olan 2 koope. nan emlü varidatından müterakim Nıhmlyas ve fÜrPlıhı şiri<eti ?tf.ks Alekundi:i Roze aleyhine • 

- Ayol o latife ı1dil Nerele = N:x;~?' · anıyorum· ve mükemmeliyeti hakkındaki ~tifin tetkika~i hitamfkllı<ı~t 0~ (70,000) lira ilave edilerek bütün ga lstanbul 31 ıeşrlnlevel 1929 me olunan feshi mukavele 'e b•kcı9 
öyle aptal karmaoyo acı? diye- . makale~i diğeri İş bankasının tiaat veı.aJetince ~.s 1 .en ı:_ re • yri mübadillere tevziat yapılacaktır. Nıhmiss intihabına müıeJalr davanın esnaıi 
rek itin hakikatini anlatmıt. • • . - Senıo hayatınla, istikba· davetile ' elen mütehassıs (M. ~ğind~ bu"!,ar bil~~ · ''° 1 ~ Bu vaziyet dolayıaile ikinci tevziatın Talep mucibince neşreılllmek üzere tetkik ve rüyetlnde mUdduJeybl 
Açık göz ve gönüllü avcı bunu tinle, namusunla oynuyorum. ı· 1 ) ·g M'll' t muharririne u~redir. ~~tebak~sının mu;ımelesı timdilik teehhüre uğraya~~''. m!'ma· Milliyet vazcıeslne gönderildi. 

. - Ne çıkar? z ey Y11; 1 ıye • . •. lranunuaanı bıdayetıne kadar ınlaç e- fih kıttan evel bu tevzıat ııının ıntaç 0 mumaileyhin ikımetklhı hazırı nıef 
duyunca .R~ca ~~z~tenın .~ _ Çok şey çıkar Babam ba-, bankacılıgımız hakkında verdıgı dilerek bunlar da faaliyet saha11na ge. edileceği beyan edilmektedir. 31/T.evell1929 hul bnlunduıtu anlaşıldığından ıJ 
botuna gıtmıyecegı sozler soyle f h ld lu ' M 1 mühim beyanatıdır. Bu iki se- tirileceklerdir. Şimdiye kadar teşeJı. Komiıyona devredilen emlakin bir lstanbul dördüncü noterliği . ııl 

· na ena a e zmış. ese e- . h be d b' . . . . kü'I d lr tifl raamda on b' d 1 k' cıl .. 1 • 11 .• \lıırtaza urnlü muhakemeleri kanunun 141.0 mıı. • • · . . vınr veren a r en ınncısı ıs . e en oopera er•. ın kısmın a yer eıe.n. ıra ar. n1u er~- ., 11 ...ı 
ACELE ve GELiNLiK nın ortaya çıkarılmasını ıstıyor. 'h ~ 1 k d . . . 'k' .. k !ıradan fazla aermaye11 bulunanlar kim icar bedellennı vermek ııtemedık madd<si mucibince illncn ıeb &~ 

P . 'd' k 1 .. .. T tı ~a il retımızın ı ıncısı re- . ı . il" d .. " - . . kal G 1 u· K ~ 1 h k t ,, BiR KIZ• anse gı ıp ocan a goruş. a d" b l , b'l T . ki çoktur. Huausile zmır v ayctın e leri ıçın muşkul bır vazıyette an u"ze ır u"r e crasını , .• yevmi mu a emtn n 
. - . ı men a arımızın ı gı ı ın şa komisyonun teıebbüıatı üzerine hak· 12.929 per;enbe günü 'aat ı;ı,;ıodl 

Bizim Türk güret amatörle- zım ! birlerinden ayrılması mümkün cadele ediyor ... O , muhakkak larında takibat yapılmaktadır. icrasını karar verilmiş oldupın<I"' 
rinio hocası Macar aotröoör Ra - Canım, zaran yok! Hele. olmayan iki ikiz kardeştir. bw1da da muvaffak olacak ve is Borçlanın vermem<kte 11rar eden· 1\1aJik oJmak on gün zarfında cev•p vermek üsıf 
oul Peter doıtumuz dün beni zj. damadı bulalım da elbet bir kaç ! Asil Türk milleti şimdiye ka tiklal mücadelesinde galip gel- lerin etyasına, "T-!'ıili •mval kanu· bir ay müddeıle arzuhal sure~ 
'!•rete gelmişti ••. Sebebi ziya. ay bekler! '<lar kendi istiklal ve hayatına te dig' imizi fakat İktısat mücadele nu" mucibince hacız vaz'ına başlan· arzusunda bul.mınlar tı.-

. .. 1 1 · br B ~ı da 391 num oda mahkeme divanhanesine talik kı retı foy e an attı: - Y ook daha fazla 20 sene cavüz eden hunharlarla çarpış- sinde mağlup olacağımızı ıddia mııB · 1 d t.Jı il edilecek para eyo6 un er mış olduğu ilin olunur. ~ 
- Bir Macar klzı ile evlen- beklemek l~Zlm çünkü efendim mış, ezmiş ezilmiş, kırmış kırıl- eden ağyara b.u .müstak,bel ve (80,o:;)~ir:n ka~dır. E p R E M 

nıek İsteyen tanıdığınız varsa bu kız benım klzımdır .. Daha mış, nihayet onları İmanın alev mukadder zafennı de selamlata lıtanbul Alıınc. lcra memurluğıındaJll 
haber verir misiniz'\' bea gün evel doğdu... !eri içinde yakıp kavurmuştur. caktır .... Zaten bu haberler, za eh . H.l~T b~IHRAkCES: H" mağazasını ziyaret etmelidir. Ferdi l lanım 926/9256 No doı;y•1' 

- Peki, arayalım! dedim. O Bu acele gelinlik kıza bir ta- Bundan sonra hemen yeni vazi· fer güneşinin dog" acağını bildi- d. taş '"?'h" ca1ar" a undma •~y• 0 afn yın- 1 flatıar rekabet kabul etmez mevzu ıatbik mühürü z&)'i ve yeni~~ • • '"ve ettı'• . ? . . . , . ıs n mı ra ın an uau a· hOk"'" 
,. · . lip 1ok mu fesını ıdrak etmış ve derhal ışe ren sabah yıldızından başka ne dya,. 6 teıriııisani Çar,amba günü Av derecede ehvendir. halı:keııirdlğlnden eski müh!irün 

- Yalnız bıraz beklemek Ji. FELEK ba lamıştır. Şimdi tabiatla mü- olabilir??.. rupaya hareket edecektir. olmadı ı il~n olunur. ~ 

"Jl.. llli11"'" i11 tdebt te/rlltaıı: '19 mat;iıe - havanın boşluğunda ~i~ba.şı kadıncağazın son söz- -Korkul~bili~di~. ~~tiy~ ka· bi alıklaşan i~~~;~; k~dm-- atın ~kün bu karta.l~y~mruğu~~ 
bir daire çizdi: lennı dınlerken ağlıyor ve dal- dm bu mes'ut tesadufun heyeca· arkasından koturum bacakları- hız ve kudretı yalnrz Mus 

- Ne bilem yavrum. Biz kö- mış düşünüyordu. Etrafındaki- nındaki kuvvete dayanamasın nı sürüye sürüye koştu, Kemal ordularrnda gördü! · • · 
yün fıkarasıyız. Çocuk doğar- !er o sert bakışlı, aslan yapılı ve birdenbire düşüp bir neziften - Allahnn sen be~ öl~ür- * * * 
ken babasının Yemenden kün- dik başlı ve yağız yüzlü kahra· ölsün. me. Onunla yaşamak ıstenm... Gazi Mustafa Kemal 0~ 
yesi geldi. Ben tuzda çalışıyor- manıo birden bire bir kuru ye- . . . . . . . . . . . Diye dua etti ve scsl~ndi: mm içli dışlı bir ölüm, A~IJ 

Elem izzet dum . Kartalımızı iki yaşına ka· miş dalı gibi ayakta sallandığı· Genç kumandan kendisini a· . - .Kartal ... K~al ~ır ayran ve hiyanet yönünde şahlanıp • 
.,..,~ dar getirdik sonra ben hasta· nı görüyorlardı. na kolundan kurtardığı zaman ıçeydın de öyle gıdeydın?.. le yıldızı gibi alnını parlattılı 

. . _ . . l~~d?.11. Bir sene yat~~· Anası Nin~nin sözü ~iter. ?itmez b~ş~ı ç~virdi, X'?.ı~.. ?.ört .. nala bu hengamede Hamra gene 'ot; 
lh~yar nıne ~~ucunu du-ıtakı.lan .~~e.r:ı yap.ılı bınbaşı nı- koyluye ırgatlığa gıdıyordu. genç bınbaşının dışlennı gıcır: su~up gıden B~lugun.'!11.~ozden - Kartal · · Kartal • • • kun bir vatan severlikle 

8
JevdC 

%eltb, es~.er ;:~~den te~ akan nenın sozunu kes~.: .. .. .. Kart'.11:" ?akan eden yoktu . Ben d:ıttığı ve gö.zlerinin • yei~lı epıce uza_klaştıgını gordu ve: Kartal · · satırlarına devam ediyordu • • · 
genç zabıtin yuzune onu bılccek - Anne Kartal oldu muydu?. kendısını tanımıyorum. Kay· bır sevinç alevi ıle yandıgı hıs- - Allaha ısmarladık.. Sen Kartal··· 

29 
Ağust05 .. 

ona: Diye sordu . Nine içini çekti, makam köyleri gezmeye çık- sedildi .. Elini uzattı: burada kal. Ben gelir seni bulu· Kart · .al · · · . . · ııııafl 
- Oğlum . . gözünden bir damla yaş geldi: mışmış, kızım Haççeyi kandırın - Ver nine elini öpeyim to- rum ana!. V:~·· uzaktR~ ~al ~esleri. 8u Dül . -. Elektınkleşen 1 

Diyecek ve onu kucaklıyacak - Anası öldü yavrum. Kar· Kartalı elinden almış, ona ev- runun ben im... Dedi emir nefennin çektiği . dul elsanesını golgede bırakan kımdır? ... 
gibi baktı: talcığı biri kendine evlat edindi. !atlık vermişler. Sonra kayma- Ninenin iki eli havaya kalktı, duru k;srağa atladı. Atlarken~ Tür~ süvarilerinin lzmir yolun Derlerse verilecek cev•P 

- ~e yavrum Kar:ta1dı... Bilmiyorum ki ölü mü sağ mı? .. kam değişmiş, başka bir yere bütün etraf sustu, iki göz birbi-• gene o ihtiyar eli öptü, gene o dakı şahl~?ışıdı~. . . 
0 

kadar kolay ki: 
Dedı ve devam ettı: Yirmi sekiz sene bu! Bu acı be· göçmüş. Nereye gitti, ne oldu rinin tahassürii" içinde tutuııtuliri yeşil gözler sulandı, gene o . . Lal ~eg•l... '!~rk ordusu gıdı _ B' . 
- Onu iki yaşında yütürdüı:n. ni kötürüm etti. bulamadık. Kızım çok kahır- ve .. Nine: göğüs binbir yeis ve neş'enin yor! J!ı~ sel Bıbı: ~şa_:ak, kova- . ız~z · · · kurllaıı· 

Arkasından anası da kahrına Binbaşı etrafında ki kalabalı- landı, yoklukla beraber evlat a· - Sahi .. Gözleri Kartalımın tezadiyle boğuşarak kabardı ve .. rak gıdıy~r. lzmırı g~ksüne bas Hepımız • .. Baş f riııe 
karşı gelemedi öldü. Ben Kar- ğa, hiç bir şeye bakmadan bü- cısına da dayanamadı öldü. Ben yeşil gözleri .. Anam anam yii-. Mahmuzlarını kısrağın karnına tırma~, duşman ayag~n~ . va~a? danından dumen nea ıJa• 
•alın bü_yük .~nasıyıı-ı_ı . Ölüm! ~k bir hazine keşfetmi§ gibi de kahrettim, köyden çıktım, zü de Heçççemin yüzü . . . dokundurdu, gemi kıstı • topragrndan ke.~mek ıçrn . gıdı- kadar bütün millet. 1 t.• 
;:nı~_k ı~te boyle benım de belı- nınenln yanına bir hamle ile Buraya geldim. Yirmi dört Dedi, o havaya kalkan iki kol - Allaha ısmarladık... yor! . . . . . nıyoruz, şahlanıyoruz; ~r·· 
mı ~uk~.u :. · · .. .. • .. .. .. _ .. sokuldu: sene var ki buradayım. Alfalı çelik birer kıskaç gibi genç bin- .. B.u. gıdış tarı,?rn kalleş m~.s- Kemik.. Makine.. J)e~ , 

Bır gozu Bolugunun ruzgar o- - Anne Kartalı kim evlat öldürmeyince kul ne yapsın? başının boynuna dolandı. - Hoşça kalın!. kesını yırtan, . mukadderat ı b' e etiı:Jll-
nüne katılan toz bulutu gibi edindi? Eksik olmasınlar. Köylü bu kö- Ağladılar .. GU!düler •• Sevin Neye uğradığını bilmeyen, lire ye çıkaran bir gidiştir. Taş .. Tunç ız ' . edi) 
düşman arkasından koşuşuna Diye sordu . İhtiyar kadın c;o· türüm nineye bakıyor . diler, ana torun öpüştüler . . ; kendini rüyada zannedenler Ki· .. Dünya: kuruldu kurulalı Tü- (Bıtıll 
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MILLl\Tr PAZAR TEŞRINtSANI 1929 

asan kuvvet surubu 
-- - - - - - - ' - - - -

Kanstzhk, ademi iktidar, sinir, verem, Damar, Belgevşekliği, Zaafı 
umumi, romatizma, sıraca, kemik, ve göğüs, hastalıklarına nafidir. 
HASAN ECZA DEPOSU. şişesi(60) büyük şişe (100) kuruştur. 
Toptancılara tenzilAt. 

§konomi 

. kmek ucuzlamıyor 
·ktnek fiatıııın iıııneınesinde dört 

Müteferrik H. 

Hilali ahmer 
balosu 

lki otel salon arını 
• 1 

verınıyor ... 

Mübadelede 

Yunan müşaviri 
Spataris et. nin Türk 
tabiiyetinden iskatı 

cihetine gidilecek 

b 
Hilaliahmer idare heyeti dün top· . .. . se eı) varmış: huııdan lanarak senelik balo mes'elesi hakkın- ~uhtelit mubadele komısyonun-

, da konuıulmuştur. Perapalas ve To- dak_i ~':'nan he~-eti murahhasası mü-·· ı • -t katliyan otelleri salonlarını balo için şavırligme gayrı kanuni surette tayin 
l... tellCZZll etITIIYOf! verıniyeceklerini Hililiahmere bildir- ~dfılendi~urk tifeba~sm~an "Spataris" 
:"tıla . mitlerdi. Bu sebeple dünkiı içtimada "". ':n. ru~ v~ eaıne ruhayet verilme-
~ r fıatlerinin gerek mem 3 - Kezalik Emanetçe buğ- balo için tekrar otellere müracaat e- ~· •çın .hu~u?'et tarafından tebliğat 

llıızd k d'' · d l b d · dil · kar ril . . ıcra edılmıtti. 
d e gere unya pıya- ay arımızm rutu et erecesın- memesıne ar ve mııtır. E M"bad 1 k . 

ı,,, a lllÜt d" d" ·· •" d d A "k b "d 1 Hili.lialımer balosu Sipahi ocağın ıaoen u e e omısyonunca 
"lh. ema ıyen uştugu e e men a ug ay an ru- da d'" b' __ , da .1 ek mütavirlik srfatı tamrımanut ve ke 

-ıor F k İ b ld k be d · im ve ıger ır ... on verı ec ve . . . ·- n· k (' : a at stan u a e - tu t erecesı esas tutu uş- çok iyi olması temin edilecektir -dioıne _komısron butçesinden tahsisat 
&11ıı1at1 bir türlü düşmüyor. tur . ...Halbuki yerli buğdaylar A- ~ • ,._ ~ yenlm_emıt olan "Spataria" efen-
~Q Un sebepleri muhteliftir. merika buğdaylannda daha çok NEVESER VAPURU BiR dirun hala .• ~unan heyetindeki itine 

llsust 1• . . . . al f ARIZAYA UGRADI devam ettıgı anlaıılmııt<r 
1~0ı. a a akadarlar bılhassa rutubetı cazıptır ve su ınıı az- Dün sabah 7 50 de Modadan bre- Bu efendi hakkınd ,:_ .. 

~tal•~ km k f' l . . l d k ı a ...... una mu-lıt - • e e ıat enrun a ır. et eden Neveser vapuru Haydarpa- gayir vaziyeti dolayısile takibata bat· 
iııı emesine sebep olarak gös ta önlerine ıreldiği zaman makinesi lanınak üzeredir. 
I ektedirler. ..4 .. - .. Kı.nn.ac! ve fırıncı teşek~ bozulmu_ı, r~la devam etmek imkiııı Haber .aldı~ımıza ıröre, kendisinin 
"'...., ll:ktn k h f' kulunun ıhtıkara varan fuzulı kalmadıııı ıçın vapur durdurulmut· Türkjabıiyetinden iskatı cihetine gi-
'1 Üzeri e nar .mm .":°' ı~- para almaları. Bilhassa bu nok- tur. dilec.J.tir. 
diiıı nden tespıt e~ıl~p b~- ta ok mühim bulunmaktadır. . A":'"" .tetkik edildiğ_i zama~ ehem- Yunan hı:reti ~ur~hasasında ya-
f' Yada oldugu gıbı bug- K ç .1 k l mıyetli bir ıey olmadıgı, makine par- pılan tebeddulat uzenne heyetin bü

\ı. ıatleri üzerinden konma- ınnacı ar ~u satar en çuva. çalarmdan birisinin çıvisi çıktıiı an- tün aza ve ki.tipleri değiımit bulun-
! başında fuzulı olarak her nevı Iaıılmıı, bu çivi yerine tekrar takılmıt maktadır. 
~...., ll:ttıan . l k b kardan başka iki lira almakta- v! v~.pur sonr~ yoluna devam etmit, Yeni Yunan Bat murahhasının se-
. n•-- - ~tın mem e. et u- dır. kopruye ırelmıı, yolcu•unu çıkarımı, fir M. Polihronyadis ile birlikte bu-

ESİRLER KONGRESİ 
NİS, 2. A .A. - Harp esirle

ri kongresi dün açılmıştır. 

Kemerlerin 
Şah eseri 

~Jetin ve hususr bir trikodm mamul 
gayeı ~ık Roussel kemeri hali hazır 
modası mucibince size matlup tcnı· 
subü, kalç:ımza letafet ve zarafct, vll· 
cudunuza yumuşaklık ve cevvıliyct 
>eiditi gtbi dogru dumwıızı ds temın 
eder. l\.1agazalınmız.ı ziyaret ve mu
~:ı. ·rvcr kataloğumuzu ulcp ediniz.. 

Yegane satış mahalli: 

p;~ 
lı!anbul şubesi : Beyoğlunda 

nnel rıevkiinde , N• 12 
l'i:iti 6 Lira<l.ın itibaren. 

~Cc ""~dakı çavdar mıktannı başka yolcu alarak seferlerini ikmal günlerde gelmesi beklenmektedir. 
~tayın etmemiş bulunmasL Bütün mütehassıslar ittifakla etmiştir. . Komisyonun büroları mesaisine de Biga tahkikat hakimliğinden: 
ı ç et bütün buğdaylar için ekmeğin iki kuruş daha ucuzla- YERLi MALLAR iÇiN vam etmekte ve ~li itlerle metgul Biganm Camedeli köyünden olup 
ı, ı!"dar nisbeti kabul etmiş- ması kabildir. diyorlar ve delil PROPAGANDA olmaklifktad_ır. J:Ieyetı _'.!!urahhasamızın 9-2-339 tarihinde on yedinci ·fırka-
'lalb k" h . . . Geçe e ·ıı· T" k tal b h' te atı uzerıne ameu esaslar dahi-' . ih' d ~· U ı er arazıde yetışen olarak şehrın her tarafında ek- .•. n • ne mı. 1 ur e e ır- r d . k k · · kil . ·ya sevk edilerek 18-7-339 tar ın e 1J.ay a . ... . ... .. lıgı azalarından bır kısmı tarafından ın e •t çı anna ıçın teş edılen ! . . 

lıı ı'lı . Yn ayn mık tarda çav- megın 15 kuruşa satıldıgını gos te•kil olunan e r 11 . d' yeni takdir kıymet komisyonlan bu, naklıye taburuna mal edilen 316 te-
tıv d' . l ' Y r ı ma arı gıy ırme nih . d f ı - , ' ll"tl" M b -ı A t" h a etmekte ır. tenyor ar. cemiyeti yakında tekrar faaliyete hat "Y ayetın e aa •yete geçecekler- !'ve u u e met og u P urra m_a-

"' "' "' lıyacaktır. dir. nın askere gittiğinden beri bir daha 
GU" NU"' N İKTIS AD HABERLER!" Ce~iı:et!n. müc.;sisleri yalunda Baı .~urahhasımız Tevfik Kamil avdet etmediğinden gaipliğine hü-

1 umumı bır ıçtıma yapacaklardır. B. on gune kac!ar Ankaradan gelecek küm itası iddia edilmesine mebni 
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00
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ktl•S t k"l t' " t d LAGVEDlLECEK TiCARET ·Komisyon reisi M H 1 tad d" mumaileyhin hayat ve mematı bak-
a Ve a e 1 aSfl e fall lffiafil ODALARI T"rk Yunan heyeti. .1° ft unl landa malumatı olanların kanunu 

Ik · ekil · · d u ve erı e emas et-

1 •• •• k b 1 • tisat. v eti ticar_e~ o aları ııi- mittir. Komisyon bürolarındaki işle- medeninin 32 inci maddesinin son 
il, USU UilU a U ettl . zaınm~meıınd~ bazı ta~ılat yapılma- rin tesrii mu>afık görülmüıtür. He- fıkrası mucibince l-Mayıs-930 tari· 

lL "•h,., bo • bazı . 1 
1 

ha 1 •• d "k . eli •'--''-- b 1 sına luzum gostermııti. Devlet tura· .. k · yon tam te kk"ll" b' h h' k d ahk .. ı ~.... rsaıına aıt ıı er ve va ıaın e ı tiaa teuu.aatta u g.. ta ah da 1 ak dil"' nuz omıı ıe u u ır a- ı,e a ar m cmcyc muracaat a· 
~ et randımanı meseleli için nan Ali iktisat meçlisi azasından Veh- İ.'.;ki ~ım::.l ";d'a!'ı ~c ta atın tet- le gelmediği iç~n esaslı mesail ile met rı lüzumu ilan olunur. 
'ı.t..'' ııtden Hayvan bor ... ı mec lıi ve Raif Nejdet B. ler avdet etmit- 1 e. 1 mııtir. • .. ("UI olamıyacagı ve ancak Ankara-
.,~ ~i Cafer Fahri B. tehrimi- lerdir. k" Ev~elc~- ti~~e.t ~dalan nuılı~llı. hu da cereyan edecek müzakerat netice lstanbul ikinci Ticaret Mabk.emeslnden 
c_; !tir. . . ~eti~ ııordu~~ luzum veya iktisat sinde vaziyetin tavazzuh edebileceği Mahmutpaşada 103 numaralı mağa-

~I".,. Fahri B Ankar da lkti t Vehbı ve Raif B. ler bu seyahatle- veki.Ietinın teklıfi, ve yahut en az on beyan edilmektedir d h lb' d tll 1 ~ rand . 1 a • h kkm~ ri hakkmdaki raporu da hzar etmekte tüccann müracaatı ile açıldı. - - . za a azır e ıse care e meşgu 
ı~~lıııittir ~ek::;e:e es! • elmanı dirler. Diğer meçlis azalan da yaptık Yeni tadilat ile bu s11rette açılan ORMAN MÜDİRİYETİ iken ikinci Ticaret Mahkemesince 
Q~ ı..iı.,,~ftur. e aan ran !arı seyahat~ ait raporları hazırlaya; ~~alarm iktisat. vekiıletinin gördü~ ANKARA, 2. (Telefonla) _ Sa- llAnı lllAsına karar verilen Apostol 
1'~ llfllc tefek tadilat yapılan ye- caklar ve_~ ~unuevelde AnJ<aı:a luz~mla .. ve ~ahilınde bul"!'~~ viia: bık orman müdiri Cafer B. orman 
• ._ .. ı...,;;11 uaulüne nazaran Hayvan da umuın_ı bır. •ç~ akto;~eceklerdir. yetin mut~l~sı alına~ak .lagved_!~esı müfettişi umumiliğine, orman müfet- Palaviçlnl efendinin tek.Uf edeceği 
ilde"'~ .. tııı yapılan hayvanlarm ~m~ıyo fiatlen - Dun borsada ~ı~d": ıktisat veki.letıne salilııyet ti'i umumisi Bekir B. orman umuınl konkordato müzakeresinin lcruı 
L .. "-~ ':". • • • edil 1--'"- lirası fazla muamele ve ay ba- verilmıttir. "d" J" - .. ta · d'l · · zımnında alacaklılır 10 T••nn' lıanl ~ •• d~i et venmıe tayın e- -~ beti'I .. bo lan t B tadilat .1 1•• dil .ı. odala mu ur ugune yın <: ı mışlerdır. -v 
" İİ>: ... 9S ba ta b ta • edil 11 munase e tuccarın no e- u ı e agve ecca • 929 tarihine milsadlf Pazar gUnU 
r .• eriod.., sat~lacak~. yın en cllye etmesinden biraz yükselmittir. r~ .~n .. yakın ti~ret odalanna ilhakı ETIBBA ODALARI "''°"'.,. F-• Sabahl . duşunülmektedır Sdıhl iid" · ti' d b .. satı 14 de mahkemenin iflAı odasında :-.. ı.; ""ri B hayvan borsasının eyın 1027 kurut otuz para- B d · . ye m urıye n e ugun 

.._ • llaya nakJ.i,°u de takip etmittir. da açılan isterlin bir aralık 1034,5 ku- bunl adn baki tka =~~iden ~~~d" y().al- Etibba odaları meclisi idaresi topla- ispan vücut etmeleri la.zumu llln 
!tl...~alqnda s • . ru kadar "lueldikten sonra -L--- ruz u un u arı f ere.-- L nacaktır. olunur. .:'"""a oguk hava depoları ile ta yu .._...., da bulunmayan yerlerde odalann te-
'lille arasındaki ,...; oatıı mer- 1033 kuruı otuz parada luıpıuurıııtır. · tti"' f dal d · tif d d o 1 t d 
\t•b~~:~:::k::;ler -Bursa Ye tan ~::.::ı~~ö:;,.~;~~,00,5 kurut· ~.;:~~~ Şi:di ~ ::ı:u: cı: bık. ey e ue~ryolları ve limanları umıımi i~aresin~en: 

• • • 
;,,, Kambio Borsası 21111929 
~...,., <lıbıııSTIKRAZLAR TAHViLAT 
)le,, ıoo 00,00 A } ı T 

4,_ "'•Y&hhfd llll 15 nsdolu i. t:' 
~~ • ~~ T.. 

deıııır Y•~• i 1o s. 
. Ttlaıl ~lrked 

ı h,,İ<c SENt;TU:R P.:lettirlt flrlı:• 
~•la ı 11 55 Rıbbm Şirketi. 
t,.. d1nı1r yola 13 1!0 H. P• U•sa flrlı:lll 

·b '•y. Ş. 73 50 
~ s. tırı,.. 19,00 

. t ''"'ttt 33 50 
ÇUL!:!\ 

b l1tıı .\ \ 
b'ltflııoa 0 !O •• ~IO Lop.~~ra 1083 75,00 Nt"l'Orlı: 
'lltııı " ......., -w ll 98,00 Atıaı 

· Çı •a 1 5 75 C.aına 1 48, 25 
t "'••to 1 19 50 ''•ı Bllktot 25 15,00 
~. t"" Ş. i7 75 BrtUtl ş 87,00 

Ro•ı 
Aasltrdaaı 
lolya 
BsrUa 

16,00 
16.00 
8800 
6,4(),00 
• 40.00 

17 :ıo 

0,47 '21,87 
16 ss.oo 
09 00,50 
Ot 16,75 
64 87,50 

( 97,00 ~ ı! ~ ~~~ .. ı::;; 
-iLLiYETiN EGLENCELERI 
1123455789 

liıı rGnkO yeni 

iktisat vekaleti lağvedilecek oda· E ki hi K l .. · d " ·· baş · 
!ar hakkında istihzarata baılamııtır. s şe r · onya ıattı uzerın e saray onu ve pınar ı ıs-
Bunlar viliyetlerle muhabere edilerek tasyonlan arasında ve 39S inci km. civanndaki ocaktan çıkanla
tespit olunacaktır. cak ıs,ooo ms balast tekrar kapalı zarf usulile münakasaya kon

Tic;aret .o~alarının ~ütçe~e~-~n~- muştur. Münakasa 24 Teşrinisani pazar günü saat ıs te Malze
'!~sam~en ıtibarea tayın edıl~ ıçm me dairesinde yapılacaktır. 
lavedilecek odalann da bu tarihten M.. k . . k d k • 
evel ilırası düıünülmektedir. una asaya ıştıra e ece lenn teklif mektuplarını ve muvak 

TAHiR KEVKEP BEYiN kat teminat akçelerini ayni günde saat ı4,30 a kadar Umumi Mü 
TASTIKI MEMURiYETi düdük kalemine vermeleri lazundır. Talipler münakasa şartna-

Kibrit ve çakmak inhisarı müdür- melerini 2 lira mukabilinde Ankara Maliye ve Muhasebe işleri 
lüiüne .. 10 hazir~ 929 dan mute~ dairesi reisliğinden Istanbulda Haydarpaşa veznesinden ve Kon 
:~iı:,:"~ T~or K:vkep bey taym yada Konya veznesinden tedarik edebilirler. 

YENi BiR NEVi SiGARA 
Bir kaç gün eve!, tütün inhisarr

nm Ankara namile· yeni ve eyi cina.
teo bir nevi sigara çıkardığını haber 
vermiıtik. inhisar idaresi bir kaç ırü· 
ne kadar yeni bir ne•·· sigara daha çı· 
karacaktır. 

Siııara paketinin üzerine ıık bir 
resim yapılmıttır. Bu yeni aigarala
rın adi "Bey" olacaktır. Yeni sigara 
bir kaç güne kadar çıkacaktır. 

~ 

TiCARET VAPURLARININ 
MUA YENESi NE BAŞLANDI 

Kot münasebetile, Ticareti bahriye 
müdriyetinin, limana menıup gemi .. 
lerin senelik muayenesine baılanılırut 
tır. Bazı ıremilerde telsiz ve tahlisiye 
tertibatının noksanl.ığı, bazılannda da 
tamamen mevcut olmadığı görülmek
tedir. Ticareti bahriye müdiriyeti, ge 
mi sahiplerine tiddetli ihtarlarda bu
Iunmuıtur. Bu ıene gemilerin moaye 
nesine çok ehemmiyet verilmektedir. 

~ 

DONKO SiS 
Dün sabah limanımızı ırene siı 

Devlet ~emirJolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Samsuna gönderilecek yetmiş vagonun nakli pazarlıkla ihale e 

dilecektir. 
Taliplerin ıooo liralık teminat akçelerile 6. XI. 29 Çarşamba 

giınü saat ıs te Haydarpaşa İşletme müfettişliğine müracaat et
meleri lizımdır. Fazla malfunat almak isteyenler Ankarada Mal 
zeme dairesine Istanbulda Haydarpaşa mağazasına müracaat e
debilirler. 

ı an,umul mar a 
(MANDLEBERG) 

Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

VUcudu rüzgarın tesirine 
kar'ı muhafaza eder. 

Hafif ve giyinmesi kolay 

•• 
LUKS 

ince çamaşırınızı muhafaza eder 
fncc çamatırınızı yıkamak için LOKS kullanınız. iti defa fazla 

dayanır. LOI<:S Çlllll8fırlanaıza tazelik vorfr, çam8fırlan ovmak 
!Azım detll çilakll muzlrdlr. LÜKS tehlikesiz ve mllkemmel ıuretto 

temizdir. 
Yı.kadığıaı:ı: ince c;amatırlar için LÜKS kuUaıııaı:ı:. 

LUX 
LSVa U.OTHEU UMrnD 
fO&.T SUNUOKT. INOLAND 

•·ı..• ...... 

Evkal nınnın ınü~ürlülün~en: 
Şehremininde Gurabayı müslimin hastanesinin ameliyathao 

nesinin tamiratı S teşrinievvel 929 tarihinden 6 teşrinisani 929 
tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii mü· 
nakasaya vazedilmiştir. Talip olan mühendit ve mimar mütea, 
hhitlerin şartname proje ve mükavelenameyi alm'lk üzre heı 
gün İstanbul Evkaf Mürüriyetinde inşaat ve tamirat Müdür 
muavinliğine ve yevmü ihale olan 6 teşrinisani 92:11 da saat on· 
beşte kapalr zarflarını İstanbul Evkaf Müdürlüğtl idare encÜ• 
menine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Şose yol inşası 
Maarif Vekaleti preventorium Müdüriyetinden: 
Valdebağında Preventorium idare biıwn: ile muhtelif paviyoa 

lar arasında yapılacak yolların inşası kapalı zarf uaulile münakı 
saya konduğundan taliplerin teminatı muvakkate akçesini müs
tashiben ihale günü olan Teşrinisaninin dokuzuncu Cumartesi 
günü saat ıs te ihalesinin icrası mukarrerdir. ' 

Fmdıklıda mekitibi aliye muhasipliği nezdinde toplanacak o
lan komisyonda isbatı vücut etmeleri ve teraiti fenniye ve mu~ 
velenameyi öğrenmek üzre Preventorium idaresine müracaat ey 
lcmeleri ilan olunur. 

Sıhhat Ye l;timaı Mıa1en~ Yıkllıtin~en: 
Slvas Numune hastanesi ihtiy.ıcı için (294) kalem lltç ve La

boratuvar eczası 28 teşrinievvel 1929 tarihinden 16 tqrinlsani 1929 
tarlhine kadar yirmi gün müddetle münakuaya koııulmUftllr. Talip 
olanların şartnamesini görmek üzere Anlırada Sıhhat 'H İçti.mal 

Muavenet Vekaled İçtimai Muavenet Umum Miidörlü!üne ve lstanbulda 

Sıhhat ve lçdmal Muavenet MUdUrlURfuıı müracaat etmelerl 

TÜCCAR TERZİ: D. KAMINSKY 
28 tqrlnlevel 929 dan ldbaren •Moseı» dcarethanul fel'lk.lerinden 

bulunmadığı ve l tetrlnlıanl 929 dan itibaren Beyotlanda utiklll 
caddesinde Sovyet Konsoloalagu medhallnde 

BERESİNER VE KAMİNSKY 
unvaru ticarisi tahtında yeni bir maıtaza açuıtını muhterem 

!erine llAn ile kesbi şeref eyler 

Konıa enconıeni vilayeün~en: 
Çiftlik hayvanat şubesi için lüzumu olan mevkil münakasaya 

vaz olunan bennucihi şartııame: 
(43709) kilo arpa, (34788) kilo yulıtf, (2S289) kilo bakla 

(11070) kilo kepek kapalı zarf usulile mübayaa olunacağından 
taliplerin 20 teşrinisani çarşamba günü saat 16 ya kadar encüme
ni vilayete müracaatları. 

bllmecem!a 
1, SOLDAN SAÔA: 

lı, Ç~'gl (3) Ruıya kralı (3) 
"-ldeınek ( 7) 

DttnkO bllmecıımlıla kaplamıısada deniz nakliyatını teeh
hüra uğratmamıttrr. Sis, gece baıla-

halledllmlf şekil mıı ve ancak sabahleyin dağılmııtır. 
9- Yemeğe tat veren (3) Ekmek{3) Buğazici ve Adalar hattında itliyen 

YUKARDAN AŞAOI: vap11rlann sabah seferleri inkıtaa uğ-

Yalnız Galatada l{arakOyde 
Voyvoda caddesi ker~ısında 

EKSELSiOR . Yiiksek ınü~en~is mekte~i mo~a1ant toınisyonun~an 
1 liıreket (5) 
~ ~~hcın kolu (3) Hacı gemile

...., '~d~ğu gey (S) 
:-...Jıkır (4) Şebnem (4) 
l...., !iıota (2) Tokun aksi (2) 

...., S anasız (4) Sert (4) 
~ran (3) Nazar et "emri 

lııınb 
'ılıı iiall icra dairesinden: Beliğ 
~ teıır ide hanımda olan alacağı· 

IUru~nl lsdfuı zımnında mahcuz 
lılıı tu mukarrer Kadıköytlndı 
'l:ııe,.P•şa maballesınd' .Kızlarağası 
'ııer ınde Ye scıkAğında atik 8 mil· 
ltf hısCedıt 76 numerolu tarlanın 
~Ykıı ~•.si kırk heş gün müddetle 

ıııu üzayedeve vazolunarık bt· 
dıbn;•yede haddi IAyıkında ol-
4j~•lle an ~üzavedenln bir ay 
~en ••mdıdme karar verilerek 

ına l 12 Zayedeye vazolundu. 
'<kaı:92j tarihinde hizzıt ve ya 
:;ııurluğu st.ınbu! ddrdüncu icra 

. na muracaat eylemeleri 

1 - Vadetmek (6) ramııtır. Sis dolayısile limanda hiç 
2 - Nida (2) Encam (6) bir kaza kaydec!'lmemiıti . BUyUk elbise mağazasında &atılır. 
3 - Bal gibi (5) Büyük (3) TAHLiSiYE- iDARESiNDE- lngillz biçimi gayet müntahap ve 
4 - Beraber (2) Külçe (3) KIŞ HAZIRLIKLARI muhtelif çeşitlerde 
5 - Sağlam (4) Tahlisiye idaresi kıı hazırlıkları- kostümler ve pardesüJer 
6 - Kıl (2) İnce yarış sandalı (3) na baılamı•tır. idare bu sene tertibat 
7 P ( 5) K 1 k ' ve muşamba dairesinde hanımları mahsUJ - azar a ın umaş (3) ve vesaitini tekemmül ettirmiıtir. 
8 - Beyaz (2) Taharri ettiren (6) idare, bütün limanlarımızda tahli- gayet müntahap ve son moda 
9 - Aşikar (6) siye tertibatı yapılma11 için hiıkıimet ipekli MUll!Oambalar 

GA YİP ARANİYOR nezdinde ~eı~hbüılerde bulunmağa dahT vardır. 
O kü'd d . kel ba . karar vemııttir . 1 ILA s ar a ıs e tında sekiz ya ld · A ı · • ·-· TED YATTA TESH T 

şmda Tahiroğlu Tabi . 31 . aremn vrupa ya aıparıt ettigı 
•embe .. .. . lmr ayın nBcılper Roket iıaret tabancaları gelmiıtir. -· 
'1' gunu gaıp o Uftur. u un-
duğu yeri bilen varsa insaniyet namı ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..._-:--;y;-;--~1:---1::---..,.-::-::-====================-= 
na Kadıköy poliı merkezine bildir- ,...- en BÇI an ..... 

meleri rica olunur. p .A N o R A M A PALAS Kolonya etikeılerimin Üsküdarda -

BİRAHANE ve LOKANTASI 
. ,. .. Beyoğlunda ıs•ikl!I cadde<inde Şık sineması karşısında 

Re ·oğlunun en nezih . en şık ve en kibar Birahane ve T.okanta<ıdır 

şekerci ve kolanyacı Hasan Efendi 
tarafından taklit edildiğini llln etmiş 
isem de yapılan tahkikattan bunun 
doğru olmadığı anlaşılarak bu yüzden 
rencide ettll!;lm Hasan Efendinin kal· 
bini kendısıne tarziye vermek suretile 

mes'cleye nihayet verilerek muhakeme-
ASRİ ŞIK ORKESTRASININ 

lştirakile hoş bir vakit geçirmek isteyenlerin teşrifleri tavsiye olunur 

Yüksk mühendis mektebi talebesi için nümunesi veçhile yerli 
mamulatından olmak üzre tahminen 260 metre paltoluk ve 634 
metre elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. 

Teşrinisaninin 13 üncü Çar~amba günü saat ı3,30 da münaka 
sası yapılacaktır. Taliplerin şeraitini anlamak ilzre milracaatlan 
ilan olunur. 

En iyi lastikler 

WtMPASSiNG 
MARKALI LASTİKLERülR 

Acenta ve depoziteriı 

MAX GRUNBERG 
Istanbul Cedit I lan 



Bi 1 soz 
BiR RESİ\ıf 

':.--·-~-- ı 

Rel•icümbur Hazretler! BtıvOk Millet Meclisinin kllfadı gllntl Meclisi tetrll ederleri on .. 

Cuma aktamı merasimi• açılan Millet mekteplerinde dilnden lttııaren tedrisata Dasıanmıfhr. Bu 
rulmde lıtaabıd birinci ilk mektep ballı: dersaneslne devam eden hanımlar ıtörUlllyor 

29 tetrlnlevel CUmburlyet bayramı ıana fzmlrde ticaret mektebi önünde talebeden biri nutuk Irat ederken 

Erzak ve saire münakasası 
Yüks~k orn1aı1 ınektehi rektorluğunda11: 
:\Jektehimizin yed~ aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf u;ulile :nünakasa}"a konmuştur. 

Tali9lerln şartnamelerıni gormek üzere her gün münaka,aya iştirak ıçin de yevmi ihale olan 27 T. sani 

Q29 çarşamba günü saat on dörtıe defterdarlık binasında mue,sesatı ziraiye mıibayaat komi~yonuna 
gelmeleri . 

Bahçe kapıda 

Ertuğrul mağazasından: 
B A Z 1 D A I R E

8 
L E R D E 

TASFiYE 
MÜNASEBETiYLE 

HAKİKİ BÜYÜK TENZILA T 
--------

Biga nıliye mahkemeııınden: 1 
Biganın Terzi alan kariyeıinden 

Hasan kanıı Havanın kocaıi Ali oğ· 
1u Haaanın ölü veya dın olduğundan 
nalumatı olanların bir ıcnc i-inde 
O!ahkemeyı keyfiydten haberd~r ey. 
~ıneleri ilan olunur 

~:s"ı, ~:tılR ÇlfÇI RA 1\ \'il \ILDLRI.( G .. '\IJl.N 
O~ö ene . l ıi nç sile hank1n n vazi ·eti umttmiyP-sinln tct'·iki lüzumuna 

br."-" !icar ı kanu ur •n maddel mahsusası ahkılmına teı ikan fevk ıladc 
·çı na ~t01Lnaca~ından 9 tc -Jr j..,ani 929 .:tımarteı;i gun ı bıhımum hisse· 
daranın ı-. "' eh de Hin 1 anL 11n '"ler.f/.tnde sa't 14 hazır hul~nmaları 
ıl~n c lur r 

r 

;Blilliv~t .. _ 

\ 

PAZ,\ll 
3 T. SAı 1i 1929 

~eyrise1aiu ___,, 
\Tt:rkt:t. _\rı.:1ttiL, l.:tları kl?tJ 

- ) ·~b· 
hışın·.la, Heyıı.~l.ı 23h- . 111Jı 
ıcentt!-'iı: :\fahmulJive 1 lanı 11 

lstanbul 27-10 ___., 

TRlBZO~ BiftiNi:i rosrı~ı 
(KARADL İl.) vapuru 4 ıcı· 

- - . p . ) d' (j~i~l 
rını:-;anı az:ırrı.;~l 14- t.: 

h 1 ·lıvl~ 
rı amıııdan hareketle ııc . , 

- '' c·· ·ı· ı ·,ın (lı ..... ~unsun, ı1re~on, ra '"~\ ' r 
l lopaya ~idccck \ ı: ,111n.ı· 

· rr 0 
Pazar iskclc>iyi. R•zc ~ 11 

·ı· - ('" ·~ıl rah.1.nn ( ;oreh.:, ,ırı:. , 
Ordu, Cnvc "anıoll ', lntb 

1 
·' . . ~{ 

Zonı;ııJ,l··lf.ı • ;\rıt} .•ak ~"'' .• ı 
tir llarckct gur. y•ı' 

olunmaz. / ------------
" v a 1 ık s ü r • a ı p o s ı ı 11 

f ""i-3~ \lcr<in '~ ur ı !i tc-rı" 
tı 1 

Sah J 'i' de \,- rKi. cı rı tı . .,,,n~ 

{liyük Millet Meclisinin küşadı gllnii metıı,larımız Gazi Hazreııcrıııın nutuklarını uınlerlerken 
• h k 1 (. i'J ' ,klı1' art:' ·t:t t• ıl ı ltı. , < ;ın.ı 

hl 
Küçükkuyu, l·:drl'ııır JILif 

KARON vwıan kıtaphanesl 
Beyoğlu Tıincl mcvd:ınında S23 

• 

~ ı·· Nevra J1 

As pir i.n 
komprlmc\cn 

- • ile tedavi olunur. ,. 
sayesinde sur a d l\u hokild .. ~ 

bon ıro '"'1Ten 
Volnız kırmıı.ı bu mark•)'l m 

ambol6jıno dlkkot ve 

talep cdiniı.. 

B~f~l TAIYARE PiJANG~S~ 
YEDiNCi TERTİP 

4. Ü~CÜ KEŞİDE 
1 L TEŞHİNI SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca : 

20,000 
15,000 
1.2,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 ,, Bir 
ikranıiyeleı· 
ınük:\fat 

J\vusturvı fabrikalın hezaran san<.laliyeleri umumi satış depos;lstınbuldıuı 
Katırcı oğıu hanında 46·47 numarsb joz. N. Acıman telefon lstınbul 2409 
Hİmlş; ıynı depoda envaı çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve lantaz 
kumaşlar, mütenevvi ısrur, perde mister, tül; keten perde, önüler; maroken 
erileri, pirlç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalın lahika 
liaana toptan ve parakcnde satılmaktadır. Fiat maktudur. Handa asınsor vardır 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
Umum nıiidürlüğünden: 

İdarenin Kabataş anbarında tahminen 20,000, Paşabahçe anba
rında ~0,000 kılo tahta sandık ankazı ile 50 tane sağlam ve 2 

tane kohnc çu \'al ve 200 tane gaz tenekesi vardır. Bunlar il An 
tarihinden itilıarcn bir halta zarfında satılacağından taliplerin 

mezkıh anbara müracaatları. 

Mu~ase~ei ~ususif e ıııü~iriJetin~en: 
Anadolu r arıııda -lare •ınmına m ,oadere l'(Hen muhtc!if 

cc>amctte kup, t •ti, sak.ı ve sair avanii tiiral•i\·c T sanır:ın on dnkn

zu cıı ~iinii '"''t onlıirdc rliiza~ ede ile satıJ.ıcnğımtın talip oı",ıarın 
ma ali ıde m<·r.:. 'U mai t <t"ııt nıuraçaat t ykmeierı. 

.......................... ! i TİYA~~OLAR 
f SiNEMALAR .................................. 

ŞEHREMANETi 

m~~ 
111 ı I 

11111111 ıı 

Tepehaşı ti· 
yurornnda 
hu akşam <aat 

'21,30 da 
Kokotlar 
mektebi 
3 perde 

Cuma ~ünlrri 
m:ıtinc saat 

ı :i .• ıo da 
11.r cumarttsi 
akşarnı için 
hatlarda tenzi 
!At yapılmıştı". 

Kadıkoy 1 lilal !'iincnıa'1 

Bağdat Suvarlsl 
l\adıköyıinde i!k defa olarak Büı·uk 

Oryantal Filim. ----
1\u~dıli l lil:ll Tiyatrosu 

Komik Cı:Hkt Bey Tcm~il!eri 

Bııakşam 

Kurado 

Dram. \'•ryeıe, Komedi ve >alre. 
Aynı miisam~re rarın nk~ıın Pn.ngaltı 
·riyatn1~undıı. 

ÇOCL1KLAR 

BIO KS 
DİŞ ~IACl NUı Tl 

pek severler. 
Zira onun >avrsin<le diş

leri daima temiz ve a~zı 
rayı halıdır. 

BIOKS "Brlıe • diş fır
çrn hususi surette çocuk

lar için lmıl edilmiştir. 

niye, ~vnıh~a gidc.:c~ 
,, 

d.. · - k ·ı · k i 1 ·le bfr onuşte ınez t r ıs c t.: Cl 
kPI 

likte Altuno! ı~· ı u~rınt~g 
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