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~ECLlSL~~ı;_>EYRESt ıı b l z • • d b '' ''k 'k t b' t b dd ''l ~~:::~m~n:;%t=~:~:t~:~ stan u po zsz arasın a uyu mı yas a ır e e u 
~~~yn;~e!:~~~tuE\~~~ vı'la.l\yetlerle mübadele yapılacanz bildiriliyor ~arı ve yapacakları ışler ve ~ 
~ da sorgular, ve münaka-

başlar. Tabii meclislerin 
~~lıere ve kararlarıle çok ya
-~ alakadar olan vatandaş
trıda bunları dikkatla takip e

er, Hükumetler meclisler-
• b ll1eclisler de efradı mille
'lt u alaka ve iştir.akin_den ku':' 
~arak millet ışlerıne yem 

Vilayetlerdeki polis amir llıracat vesı-
. - • kaları 

ve memurlarından bır kıs · · . .1 k Artık tacirlere veril-
m ı Istanbula g~tırı ece . miyecek 

•• 1111111• ••• ,111111111. 1 

Karahan 
-

Soviyet hariciye ko· 
miseri Ankara ya ge
lecek ve hü korneti -

mizin ınisafiri 
olacaktır. 11 atnle verirler. E Ik· b Ziraat ve Sanayi ban-

tı(ansız parlamentos~nu.nd_a ve ı gecf 1 r 
.,, d_e_vresinden sonra ılk ı~t.ı- J l ahırı Rus\.'a,_·a ihra- ,,,. 1 .., h ' • • • Ankara , 4 - " .ı e e-
<Qı ukumet için bir sürpnz ıçtıma yaBI ( l cat _vaı)<H.:ak fı ı s ı ı h ı ı 
ilııı rladı. Briand kabinesi ma- l"' •. _ ------ on a,, 'ov ye ar c ye 
~ §ekılde istifaya mecbur kal- 'ANKARA, 4 - lktısat ve- komitııerl Karahan ya-
t Ve fırkalar arasındaki ihtilaf Emniyeti umumiye kiifeti badema Rusyaya ihracat kında Ankaraya gelecek 
~rekabet do1ayısı1e, bu satır- müdürü Dahiliye içitı tacirlere vesika verilmesi u ve hükumet1mızin misa-
tııiY~dığımız zamana kadarda s'4ünü kaldırdı. İhracat vesika- /iri olacaktır. 
~'ili hır hükumet teşekkül ede- vekaletinden aldıX-ı !arı Ziraat ve Sanayi bankaları- Soviget lhtlliillnln on 
~I : Hükumet l:iuhranları, mec 5 n' verilecek, bu bankalar lazım 

erı · b.. b b · ikinci yıl dönümü mü-
. ve efkarı umumiyeyı u- ' ir şifre üzerine u gelen malları pıyuadan alarak 

~hır şiddet ve ıhtirasla ala- Rusyaya gönderecektir. nasebetile Soviyet sefa-
t ~eden siyasi faaliyetlerden işle meşgul olmaya 1 Hasıl olan kir bankalara ka- rethaae.~inde ayın yedi-
: akat bu nevi faaliyetleıe lacaktır. Bu suretle eski vagon siade bir Kabul resmi 

. ~ ener1ıler ekseriya müs- başladı ltluhlttln 8 ; tica~etine benziyen ve .bi~ çok yapılacakt1r. 
·ti etıceler venn ;ı:ten uzaktır. Rlfal Rey --- Y dedıkodulara yol acan çırkın ve i. .. -----•1 ' ı 1 " ıı 11 + .. 

~aslına mensup milletler, Dünden itibaren müdiriyetteısika ticaretinın onü alınmış oıa Yunan sel!:ri 
isı h, :';atın zevkim daha caktır. J ı. 
~dehi! cumet buhranlarında b f beddu••tler b ~-ttıladt Uzüm ve inci mevsiminde ya 
1 'flar. s..,,ası terbiyesı çok azı e ,..._~ ğan yağmurlardan kurutulmak 

Ck ulmıyan, ve iktidar ma- Evelki gün Ankaraya avdet etmek tlzre bulunan ıçin sergi yapılan mahsullerin 
Y:ıa ge I', 'ıa lı başına bır 1 Emniyeti umumiye müdürü Rifat bey tren hareket et· bozulduğunu nazarı dikkate a-

~tı . !la)l<.n rkal rı ı taadrlut k.. "k D hT k'l • d "f li b l f lan lktısat veka ti üzum, incir 
~ ~,:_111emlek tkr le bu buhran m

1
e uzrebı en -~ 1 ~ye ve a ebt~n en şı rke h ırk t~ ~rta pamuk mahsulunu yagmurdan 

erı;;'u1ır 1 
ı: yatrtn nabzını .bo-h ah.mış v~ t.unun uzerıne trene ınmeyere are etını e· zarar görmemeksi ıçin ten!el;r 

-\ .' ta ~a ve spanya, nı a- ı ır etmış ır. yaptırılmasına arar vermıştır. 
ı~:Yas, faal.yetin bu şekline Evelki gece de Polis müdürü Şerif bey bütün mer- Bu tenteler Adana fabrikaları

'ııeriisi verrnışl;r . v~ rı:ıe~Jeket kez memurlarını polis müdiriyetine davet ederek kendi- n~ milyonlarca .. :yaP.hrılacak ve 
,tııı hi Ilı . ye~ı bır ıstıkamette lerine bazı talimat vermiştir. Bu hususta aldrğnnız ma· z~r~at ~ankası uç dort aene kre-
ır r disıplın altma almışlar A 1 b l b d "'h' ·1cy t dı ıle zurraa satacaktır. 
1 . . l'!'11ata nn~aran stan~ u .z~ ıt.a!ın a mu ~m • mı as a SANA Yl BANKASI MUDO-

~ç ng,lız parlamentosu da bir hır tebedd~l yapı~acagı gıbı. ~ ılayetlerdekıpolis memur· RU ANKARA y A GlTTl 
~v ~- tveı açılmıştır. İngiliz ları da dahıl oldugu halde bılumum zabıta memurları a- Sanayi ve maadin bankası mü 
~llov~kilıne vekalet eden M. rasmda mübadele yapılacaktır. dürü Sadettin B. Rusyaya yapı 
1dctı'n salona g.rdiği zaman Istanbul polislerinden bir kısmının Ankara polisile mübadele- lacak ihracat meselesinin aldığı 

.. . . . . .. -

Pazar günü /stan
bula geliyor. Tali
mat bugün tespit 

ediliyor 
•• 

Venlzelos resiharda bulu11-
dukça harp etmlyecekmlş 

..-~--=--:~~'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!! 

Trikotaj fabrikalarından birinin dahili ı•azigetl 

Trikotaj fa l)rikaları Kartala 
nakledi,1or 

Fabrikatörler oktru-
vanın lagvını müm· 

kün olmadığı takdir
de istihlak edilen 
tnamulat üzerinden 
alınma~ını istiyorlar 

Memlekciirnizın iktisadiyabnda 
mUlıim bir mevkii olan trikotaj aana· 
yii son zamanlarda muıkül bir vazİ· 
yete düştıi .• Şehremaneti tarafından 
ağır oktruva rüoumuna tabı tutulan 1 rlkofajda 15,000 amele 
trikotaj fabrikalarının müra- ('alışıyor 
caatları üzerine Sanayi birliği rnüşkü- Bu hadise ve ta y"k ka d tr 
1• • al . . . Dah·ı· '-•) t" z ı rımn a ı· 
~tınız esı ı~ın 1 ıye ve .... e 1 nez/kota" fabrikaları İstanbul Emanet hu· 
dınde tetebhusatta bulunmuftur. · . d d J hari · akl • •--B" l"k kit"b" • · d"" b h 1 u u eme n etmege ,...rar ver· 

ır .. ı. • •. ı umwnısı . u!' u u- mitlerdir • 
suata atı deki ızahatı vermıttır: Al" k da ı f b "kal akl t 

E - • k • 1 ak a a r ar, a n arı n e -- manetın gayrı anunı o ar mek · · ·· 't · t ka ı k 
ald • k · ·· .. d 4 . ıçın en muıaı mın a o ara 

ıgı o truva reamı yuzun en tn· "Kartal b ı •I d 
k . f b "k ka B 1 1 " ı u mu, ar ır. otaJ a rı ası panmıfbr. un ar- Kartal ·ı p d"k d · 
dan başka daha (8--10) trikotaj fa- . 1 e en. ' ara&1n a yenı 

lı.!kı c alkışlanmıştır. si mutasavver olduğu gibi mübadele diğer vilayetler arasında da son tekil üzerine hükıimetle te-
' ~ şlıya lann yalnız amele yapılacaktır. mas t:lmek ı.ı..~ A1.karıa il git-
ıı ~af~sı il_l'.ası değil, lil="al ve ~u Rifat Bey şehrimi.~de bu~~nduğu ~üdd~.t ~~rfı~da bu işlerle mişti:. 

brik da b ··nı d tT faal" t yapılan bır fabrikaya lstanbuldan 
ıı ugu er e ta ı ı ıyc el ktrik r y v ek içi vuku· 

etmeğe .m cbu ola .• uı-. B-u bu jliu tqe büı neticelendıkten ıonra 
~ın onunk '~':lek - tır"vanın 11nai müe11eaelerin ı»ıklı baılayacak 
~~men a~ ır m~sını ve u MU.IJ! .. -tır. 1 '1" r·akar mebuslar da oldugu- meşgul olacaktır. Dunden ıtıbaren polıs mudırıyetı kısımları a- Alakadar tacirlerden mürek-

\iiıı ~Ph_e yoktur. Snovden bü- rasında bazı tebeddüller yapılmağa başlanmıştır. kep bir heyet, tetebbüsatta bu. kb!'n olmaladıgı ltatkdbırdled k~ntuihnl. kmued~- Bu fabrikaların nakli, ( 15000) İş· 
bit ırıngılizler nazarında mühim Vali Muhiddin Bey de dün akşam üzeri polia müdiriyetine gel lunmak üzre dün Ankaraya ha 
~t~ aç_ Şampiyonu vaziyetine miş ve geç vakte kadar Şerif Beyle görüşmüştü~.. . reket etmiştir. 
hıı ş §tir, Lahey de kazanılan Zabıtada tebeddülat icra edileceği rivayetlen üzenne Ankara Gerek ticaret müdiriyetinde 

ıncey ruz ıanu aıı a ı- ····kal be la·· 
1 f brik 

'
:.. Ü • d lı çının ıt11z mauna se p o cagı 1• 

en a a mamu a•I zenn en a n· · - , ti b el • ·ıı· . . çın ıur a e u meı enın, mı ı aana-
maunı 11tıyoruz • yii aaramıyacak surette halledilme.i 

~tde~~piy?nluk İngi_l~er~'ye se muhabirinden malumat istedik. Muhabirimizin cevabı berveçhi ve gerek Ticaret odaa~nda bu 
~' ~ d 1 rnılyon İngılız lırasın- atidir: mesele hakkında ademı malu-
~ ah~ fazla menfaatlar te- ANKARA 4 (Telefonla) - Emniyeti umumiye müdürü Rifat mat beyan edilmektedir. 

(925) de (50) lira reaim veren bir zaruridir. Bu amelenin ekıerisini 
müe11eaeden ıimdi (1000) lira talep genç ve fakir kızlar t6'kil etmekte· 
edilmektedir. clir ki aldıkları gündeliklerle aileleri-

Şehremaneti oktruva reami hesa· ne de yardım ediyorlar. 
P' ~ lı;ı ctrnıştir. İşçi fırkasının ha- Beyin Ista~bul'da bir kaç gün kalma11 muhtemeldir. Rifat B. İn Bu meselede iami geçen zira-
~ '.tıııv::~d~i prestiji,_ Snovd~n'in Istanbulda kalm.a~ı artmakta olan zabıta vak'al~rı h~kkınAda mili at bankası lstanbul şubesinde 

batında gümrükten çıkarılan iptidai Oktruva kanunda duhuliye reırni 
mevadı eıaı tutmaktadır. Halbuki unvanile göıterilmit olduğuna göre, 
bir kilo mevadı iptidaiyeden bir kilo teıviki ıanayİ kanunu mucibince mu• 
mamfıl madde alınamaz. Bunun yüz-' afiyetten iatifade eden mevattan ok-

e 

,. 

·i 
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la;; ~kıyetle netıcelenmış O· kiye müfettitlerının yapmakta oldukları tahkikat ıle alakadar- de malumat yoktur. 
'lıt~te . Ut cidaline istinat et- dıı-. Poliste tebeddülit mevzuu bahis değildir. M. Veni:ulos de yinniıi biçme, dikme ve fire dola·' truva reami de alınmama11 lizmıdır.» 

yuile eksilmektedir. Emanet bu za. Bu, daha ziyade idari bir mesele ol· 
~ iç~e g;ti ri yor? İşçi hükfıme- 1 ~ dır. Mac Donald Amerika ....................................................................................................... \. ...... l 
~ y rnaı siyaset sahasmda ne
llıtıı~ıyor? Bunların hisabr da 
~~e ;:rı aksi zail olunca görül 
~•cı- aşlanacaktır. 

~Ilı! ~~ler devresi hükumetler için 
.ı. ),ı 1kkat ve uyanıklık devresi· 
~tte Uay_Yen ve mütecanis bir ekse
,. de,, 181ınat edemi yen hilkCımetler 

Malımlıt Mtıhtar paşa 
mahkum oldlı? 

• 
nıçın 

•ne '~.den pek hoşlanmazfor. Çiin
'tıı <i 'J1lerini, müspet işler göımek 
~•)1:ı~de kendilerini birbi:ine zıt 
."le ha •r aıasında müdafaa fıaliye 
~t~ •teduJer. İş görebılınok için 
1\ dt~ Yıı}ai.ll•k J~nınclır. Tqekklil 

Paşadan 188,580 Türk evrakı nakdi
yesi, yani 21,000 altun alınacak 

'llec~ı u ;~ ıru:a çok meMi. sarfı
lı! •and ur olan hükumetler tabii aza 

Oru tnanjatrnı veremczJcr. 
'ı ~ anc.ı:.: tali ılcvrelerınde lıir 
ti~ •Uk:ıııct v' emnivetle iş gör 
~~ klcrl~r 

~s-:: "•y~ ~ıımrcvi ihtilıif ve mü· 
ı.~ •tın hakim olduğu meclis 
~ hi~reJeri devlet otoritesini boza 
~t . lllahlyet alabilirler. Bir hü· 
, ı ;~'Çın en büyük muvaffakiyet 
~ cı_İı>ı,bu. otoritenin millet nazarın 
\ İd; 'ı hır surette muhafaza edil· 
Ilı. h;, r. ktıdar makamı haddi zatın 

1 

i ~e hg.aye değildir. Bu makam am
tı; hu 1 ~ınet için külfet ve mesuli· 
~ rı:ult bir vasıtadır. O vasıtanın 

) 'lıt~ larında perestijini muhafaza M. Muhtar paşa ' 
~~~'-k "• agır mesuliyetinin ancak Dünkü nushamızda Divanııili 
" lıa •dcaller uğrunda kabul edil- nin Eskişehirde toplanarakMah 
1 ı •. 0a:ıtını beslemek hayli güç d · 
·' ı."_1 ır. Fak t ff k. . . mut Muhtar pata avasını netı

't ... 1d . a mu va a ıyct ıçın l d' d' ". . M h t M h 
1 t•ı e ılk şart olarak bu güç işi ce en ır ıgını ve a mu u 
.•1ıtı:•k İcap eder. Me~lis devresi tar paşayı 21,000 Türk altını 

'ı.ılıa,~1~ bu yolda imkan ve vesile- mesarifi muhakeme ve ücreti Vt; 

' 'cu;ıe r . kiletle beraber tediyeye mah
,'-~'' değ~ devre~•nde, yalnız hüku- kı'.im ettiğini dün huauat telgra 
ı 'hıı . ıl: meclısler de hareket ve 
~'.dikaeıının millet içindeki akisle- fımıza atfen yazmıttık. 
1, <lirı., ile tahlil etmek mecburiyetin Davanın esası şudur: 
~ı a,n E:fkllrı umumiyenin ve vic- Meşrutiyet sıralarında, Mah 

, lcarş~-nın temayül ve ihtiyaçla- mut Muhtar pa9arıın bahrıye 
·liıter ~Yacak lnr vazıyet almiyan nazırlığı ;ı:amamnda Seyrisefain 
teaiJ _mumı bır !!kaydının yıpra . . b h . , 

l>ı crınc mar.ız kalırlar. Millet ıdareıı a rıye nezaretıne mer-
.~~cak, millet, meclis ve hüku- but bulunmakta idi. Bu esnada 

1 mişti. Bu teşebbüs neticesinde 
Londrada bulunan Ayron vorks 
ismindeki gemi inşaat şirketile 
temasa gelerek, bir mukavele 
akdetmiş. Mahmut Muhtar pa
şa, bu mukaveledeki kayda mu
halif olarak teminat almadan 
Ayron vorks şirketine 21 bin al 
tın lira vermitti. Bili.hara, va
pur alınmadan, Londradaki tir
ket iflas edivermittir. 

O devirde mesele kapanmıı
sada, Cumhuriyet hükı'.imeti za
manında eıbak bahriye nazırı 
Mahmut Muhtar pafadan, o za 
manki hotbehot sarfiyatının he 
sabı sorulmuştur. 

Bunun üzerine bir müddet Di 
vanı ali'de Mahmut Muhtar pa 
fa davası görülmüt, ve ııeçmiı 
senelerin evrak ve defterleri u
zun uzadıya tetkik ve tahkik e
dilmittir. 

Nihayet dediğimiz gibi evelki 
gün, dava neticelenmit ve paşa 
dan21 bin liranın altın olarak üc 
reli vekalet, ve masarifi muha
keme ile berab;ır tahsiline hü
küm verilmiştir ki bu para rayl 
ce göre 188,580 Türk evrakı 
nakdiyeıl tutmaktadır. -·-

iMAR P AALlYETl 

ATİNA, 4 (Anek) ·Ankara yiatı nazarı dikkate alınıyarak zayi duiu için henüz Emanet aleyhine da· 
Yunan sefirine verilecek tali- olan kısımdan da reıim istiyor. Diğer va ikameaine lüzum görülmemiıtir. 
matı tespit için bugün Yunan miihim bir nokta da lıtanbul fabrika- Mamafi trikotaj fabrikal~ndan bir 
Hariciye nezaretinde büytik bir lan?'? çıkardığı mam~lô.~ yüz~•. sek kıımı l_>ev~et 1u~a11na muracaa~ et-. 
. . . . ıenırun Anadoluya gonderılmeudır. mek ruyetindedir. lıtanbul trıkotaJ 
ıçtı.m~ yapılacak ye ycnı .. sefır lıtanbulda oktruvaya tabi olan bu san~yi i yalnız memleket ih~yacını 
de ıştırak edecektır. Bugun te- mevattan her gittiii yerde de yeni· temın ebnekle kalmamıt ve ıhracatı 
spit edilecek kararlar derhal den oktruva resmi alınm~k~dır. Bu- da ehemmiy~t ke_spetmeğ~ ~~lamıı· 
M. Venizelos'a tebliğ olunaca- nun tesirile lıtanbulda hır !ıraya sa· tır .. Faka~. tnkotaı ~ulatı ıçın sar· 
ktır tılan bir örme yelek Er~mda (6) fed~l~n !~'!l~r ecne~ı mem!eke~~rden 

' . . liraya piyaıaya çıkarılabilıyor. Bu da getırildiğı ıçın fabnka sahiplen ıhraç 
M. Polıhronyadıs cumarte- hayat pahalılığının en mühim amille- ettikleri kısmın yün resminin iadeai

si günü buradan hareket ede- rinden biridir. ni temin etmek üzre teıeı>büaatta bu
cek ve Istanbulda Yunan mü- Kanunda ihracat etya11nın oktru· lunmutlardır. Alakadarlar bu reırnin, 
badele murahhaslarile kısa bir v.a reı_m~~en tenzil ve iıtis_naaı. tas· ihr~catı'! i'!kit~ına ~'!&'e.ı_. olduğ~nu, 

.. rıh edıldığı halde Emanet gumrukten ve ıade11 cıhetıne gıdıldıgı takdırde 
~uşaver~den sonra Ankaraya geçen bir kilo iptidai maddeyi bir ki- yerli mamul.at ucuzl~yacağı için _m.. 
gıdecektır. lo mamul ve müıtehlek addederek faz riçte daha zıyade ragbet bulacagını 

İ ı la reaim almakta ısrar ediyor. ' aöylemektedir. 
YUNAN STAN SALAM S .................................................................. ~ .......... _. .......... - ....... ,,,_ 

.. ________ _. ZIRHLISINI ALMIYACAK 

Y eşildirekte feci bir cinayet l\l. \T olpi 
Diingü ekspresle 

Ankaraya gitti 

M. Volpi seyahatinin 
dostane ziyaret oldu

ğunu söyliyor 

ATİNA, 4 (Anek.) - Mev
suk bir menbadan alınan mal{\. 
mata göre Yunanistan Salamis 
zırhlısını almıyacak, buna mu
kabil hafif sefainle filosunu ta
kviye edecektir. ltalyada, ıs
marlanan iki Yunan muhribinin 

Beyker hademesi Ali 
metresi Zekiyeyi baş 
örtilsü ile boğazını 
sıkarak il/dürdü 

inşasına başlanmıştır. 

VENİZELOS'UN NUTKU Cinayet aradaki geçlmslz
A TİNA, 4 (Apo.) _Kava- ilkten çıkmış, Ali akabı 

lada Venizelosun huzurunda cinayette kaçarak henüz 
Evelki gün 9ehrimize gelen yeni liman inşaatının resmi kü- yakalanmamıştır. 

sabık İtalyan maliye nazırı Sin d · ra edilirken Kavala m t şa ı lı'cd' b" k . e • Evelki gece Mahmut pafada Ye-
yor Volpi dünkü ekspresle An- ;.opo ı ı ı_r nutu ırat ~derek tildirekte. Rüıtem P•t• ·~k_aiı!'da ço~ 
karaya gitmiştir. Kavala lımanının kesbı kuv- feci bir cınayet olmut Ali ıunınde bı

Sinyor Volpi, kendisini gören vet ederek esir kardeşlerimizin ri metresini boğarak öldürmüıtür. 
bir muharririmize demiştir ki: istihlasına gidecek askerimize Hadiıe 9udur; Karı ~oc~ ol~uklar?'~ 

Ank d ki 1 ·· ·· 'f · · .. . ııözleyen Ali ve Zekıye 11mınde iki 
- ara a temas arımı ussulhareke vazı esını gormesı k" . bundan bir müddet evel Rüatem 

yapmadan evel gazetelere beı ı ni temenni ederim" deyince Ve ~~ mahallesinde Hacı Kazım ~fen
natta bulunmak istemem. Mak nilos metropolidin sözünü §ld· dinin evine tatınmıtlar. Ev ıahıple-
sadı seyahatım sırf dostane zi- detle keserek demiş ki: rile temaslarında _kocaoının. Beyke,r 
yaretlerde bulunmaktır. Avdet "B y · "d ttl mağaza11nda tah11ldar oldugunu so-

en unanıstaru ı are e • 1 z kiye hanım Ali ile güzel gü· 
edeceğim glinü de kat'I ıurette k k l · h · · h' b' Y eyen • çe as er er arp ıçın ıç ır zel geçinmekteler iken bu eve tatın· 
tespit edemem." zaman Kavala limanından ha- dıklarından bir ar ıonra kavga etme· 

lZMlRDE YERLİ MALLAR reket etmiyeceklerdir. Biz bü- ğe batlamıılar. O derecede ki bunla-

'-iısu 11daki ahenk ve muhabbetin Seyrisefain idaresine bir vapur 
'"'irıi~ e Yolun?a yürür_ Meclis lizım geldiğini düşünen Mah-
-ııurıa rnuhtclıf memleketlerdeki M h "d 

lZMIR, 4 A.A. Yerli malları aa- tün komşularımızla sulh ve mü rın kavğaları biraz aonra.her gece de
tıı kooperatifi faal heyeti valinin rl- hadenet dairesinde yaşamağa vam etmeile batlamıı. Nıhaye~ ev 1111· 

ANKARA, 4 (Telefonla) - An- yaaetinde toplanarak aalıf tekil ve . bipleri bu halden son derece hızar ol-
kara Jehremini Nevzat B.in Ankarayı mahallerile yerli mal getirilecek ve karar verdık. Bu sayede muha- dukları için kendilerine evden çıkına•••••••••••-.. 

ller ~'. bize bu hususta kıymetli mut u tar paşa, ı areye vapu 
&oıtermektedir Zeki Mesut run satın alınmasına tetebbüs et 

i'!'ar mü~ürlütü. i~are mediaine tayi. kredi temin edilecek yerler hakkında cirleri terfih ve sulhperverane !arını aöylemitler. Bunun lfzerine bun 
"1 ta"8rrur etmııtir, müzalr.eratta bulunmuıtur. inkişafını temin edeceğiz". (Mabadi dördüncü sahifede) Cinayetin yapıldığı tV 
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111
1 Ş.__ıri \; n1 uta h:ı ~~~ ı:ı n rap o- D ·ink ü .. i ~-İ im 

1 
ili 18 

, 1 ı· l Almanyada Fransada Amerlkada rları tetkik ediliyor encünıen intihaba-
\:C 1111{' er ANKARA, 4 (Telefonla) - Pos· filli bilirdi, 

1\ ·tel..!ele ııı t·i hı· nı .. ! Yenı· kabı" ne y eııi ustıl ıa ve teı ıı•af teıkilatımızın ısıaıı. r ) _ ıı Karı"' n.ı '1ll"' 1 İsan var .nıdır? - Büyük istikraz H' ,-, hakkında memleketimizde tedkikatta ANKARA, 4 (Tele on ,., 
" Y • ı· bulunan mutahasmların raporu tet· M. Mecli~i dlin t,ıplantnıŞ ş· devirle ı.- İtalvan ve lngiliz harslerinın ısan Alman nazırları n1u- ı\\ecliste iti mı tla Zabıta ınücriınlerin kik edilmek Üzre dahi,liye vekili.?İn ·~· Enc:ün.en "nti'·nbatını yapJ1ll 

. · l · L" <l t l k k • • k J" ··} · · J l yaseti altında bir hey et teşekkul ettı. salıa~111da tcsır CrJ- ISall a aşracl l ha eme 1111 edılece . ? karşı) anacak ses 1 h 1111111 a ıyor.. Bu heyette posta ve telgraf müdürü tır. . . . our: 
re anadilcilik tı!Dumiai, poıta müdürü, heyeti fenni· İntıhab:ı.t n~t~yıcı ~~ 

. '.. . t ·. · lii· LONDRA, 3 (A. A.) - Be- FARİS, 3 (A. A.) - Temps LONDRA, 3 (~. A.) .-;-1:;~ müdürü bulunmakla beraber po.•· AIJLİYE Acumenı: İ ai 
Li>an itlerimn ıu !"cla·bızmı ~-ıtmda as1rlarla kalan Tızee":rin rlinden Daily Mail'e bildirili- gazetesi yazıyor· Meb'usan New-York tan Daıly Maıl efla ve Telgraf mutahassısları, Mersın ş .. fik (E' yazıt),Refık 5111'1~ çin en mühlln meselesı yabancı keli·ı ptça Ye gramerce ne erece. H b •. . . . bildirT o . 1 meb'usu Ali Rıza, Samsun meb'u•u s· ) km !ar ve 

meler me.; elesıdir. Siya" ıııhadaki bir dey}ımeye uir~.~ lisaııiy~ yor; U!5ı:ı1 erg ın rıyasetın- meclisinde başlıyacak mücade 1 ıy ~: . . Ali Ran Karı meb'usu Baha Tali ( ınop hey~er Ç~ ış oıı'f3l mı11i iıtikl:J aıkı lisan sahımnda dal":' m~lum.dur. Fakat böyle uzun bır dekı mıllıyetperver fırkanın lelerin neticesini emniyetle bek Teceddut yo!unda yem. bır a beyler ı::..,naıaıtıır. lerıııt: Tevfık Fıkret (K Jet jr 
bütün kuvvetiyle ken~ni binettır· aıyaaı ~y~tten maıunb ~ Fl: Young plaru aleyhinde topladı- !emeğe müsait başlıca iki se· dnn at~ A.merıka:UO adli zabıl Kocnioyon posta vetel~ aksa· Ab:iıilııak (Erzincan) beY 
mipir. ~u_ndaa_ eve! ~ ~d°': f:ty:: ~k:;'.i ,:!ı.;fe" ı:..ı;.: ğı ara müntehiplerin yüzde onu bep vardır. Bunlardan biri M. tası canılerın f?tografl.ar.mı çı- mınm ısliilı~, memurin a~valme, pos tihap edôiınişlerdir.. •. 
bautl. brilmeai ı.-~ _ Yfar'- • il 1 ,,,_ . -L-' t1i t-:..ı~ teşkil ettig" inden parlamento- T d" , .. ah • k metı" fa- karmaktan ve ıfadelerını zapt- ta ve telgraf ıa§alltmm dair kaaan ve A 'RZUHAL enciımenı. ckbi liaan ...-umdaki bayiik ...., ca e Jll'-..cenıu crunıye ....._. ar ıeu nun Ş Si ıy , . l"" k .

1 
· · le "ni hazırlıyacaktıT. 

mümkiin olduğu kadar ıoal~ li· altmd .. kalmq, bu iki lisaudan binler- d~ milliyetperver grup har- ali yet ve gayreti, diğeri de şiın e~e~ten ~baret usu u ter 1 el ~=an ~=a ;:,por ve layıhaları hü· re~eddül yok~ur. . . 
aan mes•eı . ~ca ııay-m. tq- le .kelime alıııuıbr. . . .. .. bın zuhurund~n Alma.nyanm diki şerait dahilinde yeni bir mucrı?'l~erın etv3;I"_ve ev~:ıını. ve kiinoete ı..kdim olunacaktır. d{JTÇE Encumenı .. (fr· 
kil ediyordu.. Şimdi ,.., fi-.aı tarkçe F. B.--t franıızc:amn iki büyük mes'ul olmadrgını tamırat te- b h kına hal ver- seslerını sadalı fılimler uzenn- <ıakır (Çatalca) Şefti< fı /. 

k ı d biJ1uu anıp- istikraz devresi ıeçircliiini söyleyor. . . • u ran çı sınama d t ·t t k · t · · ka DEVLET ŞURASINDA • • ' ) Na ı 01

ı;:::: ~cmizl:ıe~ yerleri: lııqka 1 Biriacisi XVlncı ve ikınciai XVlll- ~ıyesıne meı:bur tu.tulamıyac~- memek zaruretidir. bel esr .e ı:ne sıs emını - ANKARA, 4 (Telefonla) - Diva· ab10ıı) Asaf (Bur~a(:Niğdt) ı;a ba li::..r.!ardaa. mneliı frıoas.ız. XIX uncu uada vukua ııelmiıtir. gını ve tamırata aıt herhangı İ Ü EYE u ey emıştır. nı aliye iştirak etmek üzre Eıkiıehire tuf ·, li":zırum), Ata . JCi· 
:da:c.• kelime almamak mümkün ol-

1 
Bu müellif diyor iri: bir planı kabul etmiş olan nazır BR AND M CADEL İTALA YADA DOGAN gitmiş olan Devlet şuraıı azalan ya- beyler o,,ıkmışlar yerlerın~ (pi· duğu kadıır ,;rı.çe kökl.,:.dcn ihtiyaç· cXVl JllC' asırda !tal~a zeki İnki· ların hiyaneti vataniye cürmü KARIŞMIYOR AMERİKALILAR rın (bugün) ~Ydet. ediyorlar. Şur~!' zı Hüsnü (Konya), RtiŞtıl !ja' 

lara c.nv n:rcc:k k~limeler yarat·lıafi!le d~~ya hakimdü:; İtalya !' ile tahtı muhakemeye alınması FARİS 3 (A A ) - Posta d~vle~te tc;.dkik edılme_kte olan m~l: yarbekir) Behçet (MeraŞ)• il 
mak ıı:ayeai ııa-i ıiinıhnd<tedir. devırcle aı- mahur ediyor, kendi· . . 1• .h ' · · . . b VASHİNGTON 4 (A. A. )- kiyeti 11naıye kanunu ile tapo teşkili . • tıeY 1 tikbıdi tak::p ecleceii ;.. ne celbediyor, oau terbiye ediyor. nı teklıf eden hır kaı:ıun ayı :ı- telgraf, telefon ve tıcaretı a İ al d d • A "k 

1 1 
_ emlak kanunı tedkik veikınal edilmiı· lıh (B ırdur), Haydar rka=.ı>t.e dea bu nıes'eleye ya Italya müıınlıeleri, Alpl.nn -.;.... sını Rayi~tag'a te•dı edecektir. hriye idarelerinin nazarete kal· t ra a ogan merı. a 1 a tiı-. intihap edilmişelrdir. .. ~aıırken, her ş~yden evel, ıu cihetin doki milletlerle ~emaı, ~ranaa. "':alla· Reddi halinde arayı umumiye~ bi matbuat tarafından umumi- nn. talyan ordusunda. hizm_ete TAHDiDi TESLIHAT DAHİLİYE Encürnen1jı:oır 

tenvirine ]uzum göruyorum: . 1 rınm İtalyan p~ınc;:-~lerıy!e ızdivaç· ye müracaat olunacaktır. 20 mı- yetle tasvip edilmektedir. Bazı tabı tutulacaklarına daır şayı o- iHZARi KOMİSYON TOPLANDI "emil (B'llu), Nevzat (cfİI" 
. Medeni miUo!ler a'."•m~ lısanı_, ıan._ Flarnı hıç ~ın .~ olmas~ydı lyon 500 bin müntahip layiha- müsteşarlıklar bilhassa müs- ~~ ~abe~ler .. h<:lckmda İt_~ya . ~N~RA, 4 C!elef~) - T~- ya) beyler okmışlar yeti .• v bıç karışmam::;, ı!k "'."'Eıyeilltıru muha ı ~ ~ydearunf:'ki at, _ıl~ mkeded".'>:e~ nın kabulü lehinde rey verdik· t mleka•t naza' retı"nde bir müs- hukfımetıle mukfilemeye gınş· didi teslihat ihzarı kom11yonu haric:ı· Ata (1\Tig-d~p) Mithat ()f~ 

f ete ılmış t bir mı et vu1111- cu:.eucrm n yeb yıae en ısını e · . . A · k R ı ekili · · ti d t la d B ·· ' • 1~ 
d";? ' . . . kabu! ~ttirecdıti. O d~virde ~ur~ !eri takdirde layiha kanuniyet teşarlık ihdası hakkında birçok ~~sı ıçın m~n anın .~;~. se- ~:~ ferik'c~:?'~ae n esi;~si :.~.:lr sa) beyler intihap edilrıUŞ,t.'f: 

Buı:ıuui<u modc.ıiyetin ~enili ~en ıbr~~la.r~· Hen;ı Estıen'.'e ın kesbedecek ve o zaman Alman mütalaa yürütülmektedir. ır~ne bazı t~lımat ven .. ıg~e . . . pllfa, a a bu komi- DİVANI MUHASEB et 
sayılan buyuk milletleı·in lıaanlan ya lısa~ ınill..:.ilııııne raıımen, taklit. t~· tarihinde yeni bir fasıl açılacak . , . daır çıkan rıvayetler u.z~rıne 

1 
Zıya Bdati;"cı:~~ Va&1f P § Mehmet (Çanakkale), rJ ) 

bancı un•urlarla ne dereceye k~dar mayul~ tab~ ı~L _Moda o t~yul";" tır Radıkal mebusların kendı- İtalyanın Vashington sefın neş •.~~".'.' .... _ .. ., ••.••• : ......••••.....•... ·····- (Aksara ) Cevdet (KüıaJ!l"~. kar11mıştır? ve a kantma hanııı ıe- kudretim bınbatıin ~~clı. Hıç bbır · REKORU KIRDI !erine teklif edilen bazı nazır· rettiği bir beyannamede İtalya BERBERLER MEKTEBİ b 
1 

yk' 
1 

. İ mail JtJ. 
b• ı den ilen gelmekteaır? zaman-Barbarların 11tıyla11ndan ~ l ki k b 1 t 1 ·ne ra .. , . . İ d d - A Ü Ü OR ey er çı mış ar , s (~ ·~":! ·mili Ue lisanlarından fran· ri-li ....... böyle ıen.iı bir ecnebi dam İ İG (A A ) B" ı an a u e meme en - hııkumetının talya a ogup PAZAR G N AÇILIY kı (Balıkesir) Hüseyin (l;I HZcacyıe::iaınn." Bur h<01usta Fransızla· ııaaı ba~ılmamıı~: .. LE PZ ' 

3 
. . . - .. ır2 ~~en y~ni kabinede ayan mec- m~rika tabiiyetini iktisap ~~-. Berlerler cemiyeti tarafın- ziz) Şefik (B~ azıt), Rifat .• ıı:ı 

rın en •• yettar lisan.cılaruıdan •Hali. ta-mıyle ya~ıyu yuzlerle Alman tayyarecı kadın dun lısındekı sol cenah demokrat- mıs olanların harp zamanı mus dan Beyoğlunda Galatasaray nkı • b 
1 

. y "ha di11111"'. 
Fcrduıan Brunot nu.n gayet yeni bir kelime 

0 
tesirin ıa;Jtididir: . bal~on, bin 500 ~etreden atlamıf ve bu larıııdan 3 nazır bulunmaktad_ır. tes~a olmak üzre İtalyan ordu- merkezi karşısında tesis edilen dir n) ey er ıntı p e 

e•eruıde (u Pensec .ı la laague • bouffo~ careue, c:a'"!
0
n.. clisıırac-:, suretle cıhan kadın rekorunu M. Briand. harici meselelerın sunda hizmet etmelerini talep mektep pazar gun·· ü açılacaktır. ·HA İCİ ·· ni: 

1927) 1 tii\ C • ere bak an: fantasaın, ınfanterıe, ıntnıue, mane- k t .. li . k d f k R YE encuıne '/r 
• "Bo;ıka lisaı:ı.:ardan k:lime ııı1manm g~, .•oldat, sonne.ı.. vı. "Bu ke~meler ırmış ır:.. __ m~stace Y~!1 a~ş~~ın a ır a 'tmiyeceği tasrih olunmakta- Ber~erli.k mektebinin k~.şa- Cemal Hüsnü bey yeri~...d' 
malız .n. !ıerk ~ ·rdıilir. Ya~, b~~ sabalara, ilimlere, san·~ ASLI FASLI YOKMUŞ ~uÇ":~~lelerı harıcuıd~ ~al?1~ dır. dının şımdıye kadar teehhure sıf (İzmir) bey intihap edl"'" · 
cı uıuurlar a te e de, ekseriya 1 e~ebıyata, zanaetlere, adetler o, maddi ıstedıgını ve bunun ıçıııdir ki f d uğraması talim heyetine ait ha- . lisanın m~• 1 bo&arlar. Yaban· ve IDiUltti bayatm biitün ıelrillerine AT iNA, 3 (A. A.) - 500 za hem M Daladier ve M. Clemen AVUS urya B l kla d ileri ge tır. . 
cı sözlain _,,.ii.wıdd<.i ıı:üçlük aittir. bitin tekaüde sevkedilmesi üze tel'e hem de M Tardieu'ye . . . "h ::uı . rm uzamasın an İKTİSAT encümenı:oııY')ı 
bazan iktjMm. m.ıhal bir cıe.:ec~ye . lnııiliue. biziın nktiyle o- Yer· rine zabitan heyeti arasında kendileri ile birlikt~ çalışmak Fecı bır ıntı ar Mştırk. b" d""l d . . . Kazım Hüsnü (1' 'le<Y varır· bigh. life r,..y. layf) bır tur- lll'I oı ueumu:ıu ı.ı.-.. iadeye.-1.- • ' b. h t uzluk ve in 

1 
. y· d ld • .. e te ın on o e ersı ıçın Nureddin (Meraş) beyle!", :.ft 

tü cl~b ve tilbury cihi fnın11zla~~a· ııi.lı:& {i!drleriain Fr""""' dii!üa"' ü ~ya ır oşn? ~ d . Al ~ vadinde bulunduğunu söy emış ıy11;na an yaz:ı .ıgına gore bir ecnebi mütehassıs getiril- C d t (l{""t h a) Mııl"." 
yor; pyro•caphe ( vapur) de böyl~- kuvvetle müteessir ettiii zaman, ya- fıal husul~. geldiğıne a~r m tir. Yunanıs.tanın umumı ~a."I? esna imiştir. Bu müesseseye 15 kIJ1, ne e~ e u ':! .Y • edi!J!Iİf 
<lir. llunlo.r ı~ gı.ne de ~utlelerın ni xıv Louis ~ ~ beılar. Bazı an mena~ıınde~ tereşşuh eden İY ASİ BİR NÜMAYİŞ sı:ıda Vıyana s~faretını ifa et· · mütebakisi erkek olmak üzre Ra~ı beyler !ltıhap .. anlayaınıyacagı ucab~ler halınde ka- sa.aala.da, meseliı politikada, daha o haber Atına A1ansı tarafından S mış olan M. Karılaos Stavro fe-j 

1 
k b I d"lm" f lerdır. .. eJll· 

lacaktır lr .• ..ı... fin o'c!~k). Fakat, ôerisde, Franaaca -çbul birçok Y,.. kat'i surette tekzip edilmekte- CARCASSONE 4 (A. A.) - ci bir surette hayatına nihayet 3o ta ebe a u e 1 ış ır. İ KÜTÜPHANE encüıfll) 'f. 
handlc:Jp, boolıanaker a:ıbı !ıethLorı ni 1---yb-in iıimlerüü venaiıtir. jury d" C h . ' f deras km" f Ka ·ı 

5 
Stavro Yu 

1 
MALÜL GAZİLER HEYET Ahmet Rasım (Istanbll~e 

lisana aol;.Jabilmiftir. e.. 1 ıa ,_. den tutunuz. club a lıadar. O ZllDlllR· ır. . wn unyetperver. e .. - çe • ış ır. rı ao . • 1 Malfil gaziler pazarının tas- Kil ·ı (1 t bul) beyler y .. ·.;ı. 
n-.:, ta.nilsiz fakat atııanılar- dan i!iliareıa ibtilit, fa.lllaaız, pyet MACARIST ANDA yonu tasııfından tertıp edııen nanıstan umumi harbe gırme- . . d 

1 
. il tıl a be ~ s an f le), f": 

meı·aklı kimseler prk ııüzel anı-.ı.. .a.aı :..!arak devam et.ittir. Mahtelii İNTİHABAT bir nümayiş esnasında bir hatip den e•el Viyanada sefirdi. Fa- ı~y~s~~;~~s e aa ~ etı Samih.Rıfat . ,~ana;~er ;ııV 
ta~. . . . . sımtı-. ait iaimler, m~ at yarıJ- İngiltere, 1 tal ya ve kiıçük iti- kat sonra umumi harbe itili.f e ıraya g o uş.- cip Alı_ (Deruzl!) ey Şa aa ıbra= k.abal etmez bir ..- lan- ve -ı.ra taalhik edesslcr, ..., BUDAPEŞTE, 4 (A. A.) - 1il .1 . tifak ı in Avro a- de..lctleri ile beraber girince A- tur. hap ~ılmişlerdır. 
ydir ki yab;ı:ıcıdk~_ı...n..şimdimat.ı j~ daba bafkalan Mancb.e in öte tanı· Belediye intihabatı dün hiç d ı elhıt hük' ~.tme~ .. pte turya ile katı münasebet edil Şirketin heyeti umumlyeai MAARİF ecıdlmeni: • .....ırJ 
defa 111ocLıı mn' eoıaw. n•~ fından ıeliyorlw· bi h eli lmak 1 a su un um sunnesıru - TI1S 

9 
T · i · arteııl mlnij İ I H kkı (B 

115
_. _ 

ceye .-ak Yarda-, .... .ı iri vaktiyle .. . ' r a. se .0 srzm yap ımış· . d ğinl ve mütevali fera- mi~tir. Karilaoa umumi harp- eşrın sanı c~ 6~ sına 1 a • ) '!'!:. 
de ltaiyaDCll lıul idi. TekellübiR Ba:ıltnote, bluff, '?o" ~equ": cot· tır. Ştmdıye kadar alman ne- mın e ece . .. fi d . ten aonra da Viyanaya giderek toplanarak tasfıye hesabatmı SamiJı Rifat (Çanakkale ) fi 
ce, lüzumlu lüzuımaz, lllrf sôsteriı tateball,• hdandy, •ı;ıotb, A?"t, 

6i:; ~"tı ticeler hükfımetin kazandığını g?tlar ve yenğı. z.aııbar etmvrı~e orada oturmağa ba•lamı,tr. tetkik edecektir. ferine Nafi Atuf (Erzını!!l :....r 
. . 1 T kel' eler lmlıa.dınals- ome, m erwıew, on•-, .. k d" hıtam verece ını eyan e ış- Y "'--~-------,,,._,.~---- I A. (El4 . ) b ylet P" 

"Fakat na,...n, yabana lisanlardan sandwıch, ıkatınıı:, stock, ıtopper, 10
• İNGİLTEREDE M Marin muahedelerin ta- lunuyordu.Uzun muddettenben uap e ı ış er ı~. . • 

ıçm nıı:ı ıztt 
1111 

matcb mvıic-hall, punch, reporter, gostenne te ır. . ' Kendisi seksen iki yatında bu ~ n hmet azız e tadır. '. . tır. 1 
•• • ~~ L d"lm" 

1 
d" 

iıimlu alnıaiı icap ettire. princip aıt,Btrukıt,,.vs. 1vı.•b. d d - tam 1 HOŞNUTSUZLUK tb"k · d"l • . yüzünden zu- Viyanada bulunan KarilaosSta• ı _. MALİYE encümenı · ,.
11

tep) 
zahmetsizce ani ,,ı r ı.ir ıeydir, ve . u e ıme e~ .•z e 

8 
mus e • . 1 e 1 memesı 28 T e rinievel .. nü hamama l A hm'"t J;>ımiz (G "' oll" 

bunun ı..tb k o.-n. ğn ,...ıeria çoiıa dir, ıu ka.lar ki b~z. onları franıu:ca- LONDRA, 4 (A. A. ) - Hın hur edecek muhataralardan ba- r~d k ~ d" . ~ • b" d İhsan rBeva:ııt) Fikret (J< pte 
h..'-bchr. D . ..,rdan wtemlekete ywni ~ aLılılr,ilı. telı;;-uf_ ıçnıd. ~ ı.r~:u:.:· distanm hukuki vaziyeti hak· hsetmiş ve hudutların müdafa- ~ı ere en ~sın~ .uıd~k11t ır a 

1 

SiLAHLA TEHDiT ETMiŞ ya) o-•ıer veri~e Mahftlut ~ 
b" ~ d ilan getirili .... ı ı uz e ıyaraz, 0 

• k d 1 d 1 · fmdan ne" . . • 1 h t d" • ıre açtırmış, ıçerı ııır ı en son . -.• TrsbZ" ır f"Y· . ~ı•yo ı.e.. ~ di imlamızla da yazıyoruz. ın a or rwın tara ., ası, ıçtımaı sa a ve mı su- .. ddet d kalınq Tavuk pazarında eur çarını ao- elim (Malııtya) Şefik ( 
y-:; bana aıt kelımelB de l t . 1 Miiellif lspaayolca, Aın-.ea, Leh- redilen beyanname amele fırka lh lüzumuna işaret eylemiştir. ra uzuF kn mku d" . ~ra ad •. ka&ında oturaıı arpacı hanı miiated· beyler ·ntlhaf edilmişlerdi!· ıelır· raıl (ray), wagon. tunne ngı- Ru d "---- .. . d h l "·I . h uh r ed · tır a at en ısının ora a uzun ri sab:kalı Nizamettin, Çenb·rli tat· 

1 tiz iiı.encımm,.ıe ı.e,..ı.e,. -'•ke· çe ve sçuun • •raıuaca uzenM sı azası arasın a oşnutsuz u- ,. urnaıley , m te ıt t rısat .:dd , 
1 

dı d ak k" b" . . ..hibi Sadi HESAP ETKİK : ·ııt ıe ;._. LisanO. ihtiyaca km lrelisne ~.~z2,~~_:-,leri izah. eder~,~ ğ& sebep olmuştur. aleyhinde bulunmuştur. m"' detd"~=duı katan a mcrulr ;:n~y~. ~e;:nı,ıı':,. ederek m.....: HUseyı·n (Elaziı) beY yeri e-..ı... bana .Ozler alma" karp ıu w:._. =Yor; ıspanr~: İ uyan ır ıgın an prya vu • . . .. . . . . tib•P ~tn- ..:.ı. wagonun ~dm. bat- baat.oaade, amıısae, casolette, Can· BALKANLAR ŞAKİS HERRİOT'nnn NUTKU mut lakin bu sefer de içeriden leybi oliimle tehdit~· Rifat (Ank~ra) bey iJ1 

ka __ ., .:ı......tı; ... ıiiylemek ı.o.- fa.ron: Lı-.LL BELGRA T 3 (A. A. ) - A- GANAT 4 (A. A. ) - Allier hiç bir cevap alınmamıttrr. El~ ~~~~ ....... CI :OUŞTO ile dihni,tir. 
A!=-nca: clıoucraute, ._.._.,...., . • . • . . . . . -nua- cı ~ İ l o AA• • 

tur. bowevard; oubjeçtif, imperatif, caıe- vala a1ansı Yugoslavl'."' m~ur radikal soeyalıst zıyafetınd~ Nihayet kapı kırılarak ıçen Mite! ~mda müfteri .ı....ı.. ~ M ~!-' M ·~ DA:F · .,,rı ıt 

---

«':fakiltat!e wagonun arabad.an .faz • ..,..;..., thalwea. va. larınm şairi Uzunof ıle. clll11?1 bir nutuk irat eden M. Herrı- girilmit, ihtiyar diplomatm da- leıind.a bır ka~ıı:a ~ h~r il<!; ara Abdulhak (Erzı~c~r.) · ı:Jı!' 
la bir mana~' vardır. O buıusı ~r a· Lehçe va rıuça; polka., -....ı.., ortaklarının firarını teshil ettik ot, fırkalardan çoğunun parle- 1 ı delinmiı olarak boylubo bacı .~~çla bır bırlennı dovmuıler Cemil (Bolu) bey ıntıhaP 
rabaya, denınyolu arabaıına taluı1 e· moujik, roulle,. uluıoe, vL • · B 1 b .. d . . · maı ar • • • ve yüzlerinden yaralannuılardır. { . 
dilmit lıir Uimdir. Tunnel aslen to11· Dikkat edince aöırüyoruz ki ı... lenne daır u .gar ~ena un en ~teı:zının m~tazam~ ıcra- yunca yere serılmı' olduğu aö- BiR DUVAR YJKILDJ m ştır. • . 
neau ile berab~r ise de bunun ~ü isimlerin de çoiu tiirkçecle de kulla- g.elen haberle_rı katı surette tek yı faaliyet etmesı?e.manı olm.a rülmüttür. Halıcıoğlunda melı:tebinin tamir• N ~FTA ~cümenı. 1'.',ıı' 
yoktur, bu kelıme lnıilterede bır ma- nıl..r. zıp etmektedır. sına teessüf etmıştır. Mwnaı- y l t hkik t a-men bu dilmekte olan aq•t yiikıek vebtiyük Salih Vahit (Bur18). tifı 
na huıuıiyeti kaza~ıı :f• 0 s~yeJke Brunot franuzcanm • Pariı Ye İle R - d leyh fırkanın layik bir siyaset i fhpı an ~b· a a{ glm duvarı birdenbire ydulmııtır. İlyas Sami (İzmit) ~y j1I 
bUJÜR yeraltı geçıdtnL gooterebilme -de-france fransızca--tap-a Sİ· omanga a ak"b' k nni oldu - 'il n ı arın se 1 an atı amıt· inhidam, bir hüsnü tesadüf eıeri edilmi tir 
tedir. Touneau nun bunu ifadeye ;ı.. veierindeu, aiızlarındaa da büyük - • t .. 1 ın~ arar ve. ş• . gun tır. Senelerden beri tekaüt ola- olarak nüfusça uyiata sebep olmamq 1 · .. . : 
tidarı yoktur. Budııeı. bill, re~~ter, miktarda iaimler istikraz etmİf oldu· J<ralıça Mane S?~lemış._.M. Bn~dın sıyase- rak Viyanada yafayan bu ihti- fakat duvar bitiıiiinde bulunan lıir SIHHİ~ encümeAI • 
1quare. mcss. vı. de bunnn. ıı:~!<li•·. iumı da oöyleyor. Bu mW.S..betle BÜKREŞ 4 (A A ) _ Kra tını methusena etınıŞ ~e. sosya- yar diplomatın pek idareli bir su kahvecinin evini de beraber yı1um,. TN>eddill yoktur. ~· "lıte bu:11a her tar:- muııteıır ıu mühim meı'ele üzerİllde bir az 1 M . • tah~ ·avdet et- listlerin hükfunete ıştırakten rette yatamağa mecbur kaldıfı br. TEŞKtLATI 1Ea9iye fi) fıtr 
~~;"~~!',;o~·~~~w~. ~~~';~~t dur~ milletlerin yahuz bir mi'· ~l: is'::y:~ devlet erkim, ıl"mtinad etm~ll~ndenl b~ §tir~y an- parasızlığı anlatılmı,tı. • ~~~~':.~~l~~~NRA.:.RMET ~aydAar Rtlff (Btll (Deni) ~)' iP'" 
ball bolch il< ihi ·ıimlerin muvaf ' • .b. hüldlın t ama ığnu ı ave ey emış · ,_, bi 
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d 

1 
yenne sa una 

: . •• :. 1 
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d il . lir. li yani 1lllHlmİ liaam varda-. T qra ıi- prenses Elen , naı ı e Çok Mıu r H on a amı o an Dolap derede sazlı derede oturan ha edil • tir 
f.aldrelab ~u ıe __ !'. maher edn t~~--ıı:e · veleri, aiızlan umumi, milli ıu.... Saratzeau M. Maniu tarafla- J, Karilaoa içtimalarda, kibar ma· Mebmedin metre.i Lüıa Melımetle P ID1f •• • • naıı<"-r• ue an...,. u ~ anı· .ı.. d Ov.la dan kelime alıp lif derek • · 
P.... tarafından kuilaıulır.aktadır: ~ynı· .... •-- ~'---. __ ,_ L~- nndan istikbal edilmiştir. ng erpee hafilde bulunur, her aqam Ope ~vıı:a e anumın yanma lltmif ko t VolPI . . . . mumı llllna ...-ııuruına.., """""' ..... - . d . 1 tir. n 
lunch (ilüna kab_v~lı). sleepınıı·cor milletin diyalektleri umumi liAniyle KOMÜNİST NüMA YİŞİ INGIL TEREDE raya 111 ennıf. Mehmet bu11dan haberdar olu- - • tlt 
!r-~~~~on) gıbi. B~~~ daı:~;- ıda temas ve ihtilat halinde bulundu- A A ) 30 kadar KABiNE TEHLiKEDE MiT Tahmin edildiğine göre ihti- hemıiresi Nadideyi de yanına alnut. Ank a-da-·s""a-m~irtl•Ye 
... aoat~-· ıey Yr.(11 lf en• u ... &undan, bütün koaııu lisanlar sibi, YAŞ, 4 ( • . - d" 1 t . f . ·u·k sarhoı bir halde Lizarun an&llDQl ... ar 
lerce pelı: 82 

malüm olma51dır. Verdi- bunlar da umumi lisana kelime vere- komünist bolşeviklerin yıl dö- LONDRA, 4 A.A. -Daily Mail ga· yar ıp om~ maı.fe ının gı ı - vine ııitmiı kapıyı tekmeliyerek i~ k J dı 
fimiz izahtı..n, istikraz edilen kelime bilirler Hatta bazı devirlerde tafra .. .. .. . maks. d"l toplan zetesi aabık Hindistruı valisi Lor~ çe daralacapır hıuederek muh . . .

1 
hetn§İreı· ile beraber hem arşı an frıı11" 

ler an-da isimlerin nedaa en bu- tivelerinden kelime alarak ~umi li- numunu tesı~.. a ~ ~ d Ridinıı'in Simon komiıyonunun re-!'.'· taç bir vaziyete dütmekten kur ı::~;."'h~m de ana:mı dövmüılerdir. ANKARA, 
4 

(Telefonla! ::ı: vokl 
yUlı yen tattuiu aalaırlır." . . 1

..., zensinlqtinaelr. temayiilleri iç· ma~a teşeb us e~ş erse e ni almadan Dominyonlarm ~uh~- tulmak için böyle feç.i bir akibe Zabıta' Mehmet ve Nadide lıaklr.ında aabık maliye nazalarında• ._........-",...• 
V!"'drJ::ca de bu ~suı!&_ cliy'!' iri: timai bir cereyan halini alabilir. Fran polis tarafın~~ da~ıtıl~ışl:ır- yeti kadar vasi bir tarzı ıdarenın te ~ürükleruniıtir. Kendisi hiç j takibat yapmalı.t.drr. yana sabah hariciye ı.aı-n' ~·~~ 

ır dilın, hi:ı.i::;~..:v-::.ı: ıada ıı.öyla bir iç~~ teımyiil x_vı dır. Sek.iz kışı tevkif edilmış- Hin~ilere v.adedil~it olma~~ ~akkında bir mektup bırakmamış fakat TOPUZ ALiNiN BiR MARiFETi miidiiı·ü Kemal Aziz B. ıoJll b_.1~ maıun ol~ -•-- bir "deal ıncı asırda kuvvetlı bır hareket dogur tir kabıneden ızahat ısteyecegını, ve per b""t.. I f k DAHA karıılanacaktır. Yarın al<~.Uerb"'.,.... 
mail ~. vu ua 

5~!"'"yea 1 

: muıtu. Molherbeden sonra terlmlu- · - --·-- - mJae günü hükümetin Ruıya ve u un' e!yasmt yer .erı ırere .. .. •. . e vekili tarafından müşaru · Ar. 
dir. • S, kom~u l~nl.arın yaptı!" nan bu meılek X!Xuncu a .... da Geor· YANAR DAG ~indistan hakkındaki siyasetinden hemşireııne göndermış, ondan Kadıkoyu~de Yeldegırme~unde •· ;efine hlr ziyafet verilecektı•.;.ı.,. b•' teılrl~ çok defa lisanŞ •ııır.:.::da ı.i'İi. ıe S.nd tanfmdan tekrar harekete FORT de FRANCE, A. A. - dolavı kabineye ademi itimadı tazam sonra hamama giderek damar. >"['''~. !~şmebık~e ".~ur:n lulfman :oamanda ltalya sefaret• tarJ• ,Pil ~f ~~:;_bir ~!ı,i~ı~ ~e:.. h.li..e gei ı•1tirilınİ§. vdcilblir_çodk tairlk. lim~ ve! romana] Pelevolkanı sükun bulmuştur. mun- eden bir karar teklif olunacağı. lannı kesmiştir. ;J:n..;.ı,:n~ ' .. ~~:.~:k ;~z;;de:P~: ziyafet ve lı bankası ~~~e f{oı::. 
-nn ,_ ·~ .. , . . cı ar tafra enn en e e er . Ehal" . ba k b" ki" ·h klifi" '--b 1.. _ - . s··ı eril ktir H · · v<IP"' .. _ı,;d• mesi tarihi bir zarurettır. Temaı ııe t ının Ş a ır yere na ı ı nı yazmaktadır. Bu te n "" ~ u kavga çıkmıı, Topuz Alı u eyman v ece . arıcıye 

1 
. "fiİT-' rf yİno ;ı;arurİ olarak aüfu:.11 celbeder. mıı ır.. . • . .. tim;;ıline mebni yapılmakta ol- kabinenin •ukutunu intaç edecektır. ISTANBULDAKİ GARSON- efendiyi bıçakla yaralamııtır. da konuJan. k~nt Vo P.,'...ıı J\.,J<~,. 

~;pm gözlcriıniziu önünde ve pek1• Regıcnahzm denılen bu temayulun an yolun inşa5ına faaliyetle de· - •• LARIN YÜZDE SEKSENİ BiR iŞSiZ iNTiHARA yabatınden ıs~de !d. • .,e ~--•' 
yakınımı:ub, tarihin adeta zevluılır ifr.ıtıru çok zararlı bul~nl'." va:dır. l ktad ERECLIDE YANGIN YUN ANLI İMİŞ TEŞEBBOS ETTi ya selmelde.dır.. Han~Y sıı "

1 ·b· · · d._. ııbtelif 1 Henrı Boııclıe pek yeru hir eserınde vam o unma ır. .. . . yekilJeriJe goruıe<0ekb•· f 
1 

~nkısa,uıa çiİr tlıgı. m ılı . • (Le lanııaııe popalaire de) fÖyle di.· WffhV~ff~hl""'· -~~ ~~~I ERECL!, 4 ~.A. - Dun !'ea; oa· Istanbuldakı grsonlann an- Feri.köyünde Pqa .mahallesınde o- doatane mahiyettedir. ısanb. r olnkuıanl mıd ~ •ı: v~;,ıul' lnu yor· ll...t'. kf ıı•le·.. at 24 te çıkan hır yaııaın netıcesiude cak yüzde beşinin Türk yüzde turan ıoför Mehmet bır müddettenbe- -~-
8'' 

1 

meme et er e tıcan mu e ~ • ir..l.e ep .1. bükUmet daireıi tamamen yanmııtır. . . . . ... ' ri i ıiz k•lma11ndan müteeııir olarak -- .. • y_ p. l~rin ı<?İfliii, ihti.latlarm zarure~ •Li111D.sab~ım~a_rqic>ıwi~ (la~· , j Yalnız tapo defterieri kurtarılabilmit on beşının .. yerlı dıger _aı_ıasıra inJ..... karar vanniı ve kendiain.i aol SPRES KAZA 
bırkaç )ısan b~yı ve konuın_ı•r' ı· ·~~ılık) bir millet ıçm .mühliJrtir. ~- müsabakası ~ tir. y anıı:ın hakkında tahlrikata baı· mensup, yuzde seksenının de memeai altmd .. bıçakla yarıılanııt· EK GRADl Js· 
cap e~tırme~tedır.(Balluınlar 11~) .• d~ (mut~e~prache? ifratçı!ııiı, l.a§r.a ı l•nlDJf ve bu sabah Maliye ve varidat Yunanlı olduğu anlaşılmıştır. br. U p..) ..-

11 tl•Bo,yle bırk dM;tetten ~ lliki~li edillt~ ı~:_~~c:.ıileaihgayre~:;i!:J 26 ıncı hafta m-urlan kimilen tevkif olunuıııt- Garsonlar Cemiyeti bunun U BiR HAMALIN BAŞINA ZAGREP, 4 (~.:...,ekte olllr" ne ce <>r ço e pyan...,.. • ırını ve -~•nı ya ve tur . . . . Parise gı .. ~ bOıl" 
san temaı halinde bulunduğu zaman, linerek ve )"a bilinmiyerek, vatan a· ÖnDmUzdekl par- · zenne faalıyete geçmıştır. GELENLER .. tanbuldan Rajgen !ıS 
mutlaka biribiri üzerine az veya çolr. leyb.ine iılemnit cinayetlerdir.• IZMlRDE BlR. KAÇAKÇI Cemiyet umumi katibi de- Hasköylü hamal llya dun ·~·n~.• Şark sür'at katart srn yııO ~ 
bir tesir icnı ederi~. Bu hadiseyi tet- Bizde lisan qlerinin aldığı pek f&mba akfamtna ka· ı ŞEBEKESi YAKAL~N~I .. miştir ki: yük olduiu halde U~kapanı kopru· istasyonwıda makalııY1 !Jir yıı. 
kik eden bazı lisamyatçtlar, duny.ıda mühim bir cereyan. da ıa racıhk ve dar vereceğiniz ce- IZMIR, 4 A.A. - Şehrııruz poli11 G nl k h. h. . siinden ıı:eçerken ayagı kırık t.htalar kullanılmasrndan do arF~· 
bir dereceye kadar muhtelit olınayan anadilciUk tir. Alman mıllic:iliiinin . İtalyan adalarından kaçak eşya nak- - . arso u §e ır ızm~tı uj daabiri- ıeçerelr yere diiJmiit Ye . . motifine Ç iıtİst• 
hiç bir lisanın mevcut olmadığnu id- lisıı.n sahasında bir tezahürü oJaa bu vabı seçhllz. lrden bir ıı:rup yakalanuıtır. Müsade mumıyesıne taalluk etnıeıı ha· arluıundaki yükün alhnda kalarak ,.. trenının ioko rının 111ak iıJit' 
dia bile ederler> . cereyan bııklunda, bir lisaniyatçı ta· ~ _ Haftanın en mü- .0 n: edilenqya va11nda s<kiz çuval si· sebile Şehremanetini alakadar 1 hemmiyetlö aurette yaralarumttır. tır. Sür'at ka_uı yUk uen ıcv 

Hakikaten kom u lısanlardan ıid. rafmclan, keneli milletine ve milli lı· ı hi 1 ndf n. in? fil ıı:ara k.iliıdı, iki çuval iskambil, dört eder. Emanetin nezareti altın- Oç DiŞi KIRILMIŞ ve makasçısı ıl.e b"r 1cııç 'Y0 JC9 
detJe muteenir olan yalnız Ban.anlar sanır.a ait olmak iizre - verilca bul Dl yaz.~ ~ ~ r, ıç !'!l s:ındık konyak, iki ,unl çakrnak tap da ar&onlara ehli etname ve- Ma~kada otııran Kabataı lisesi fa. makinisti ölrniı§. 1 ıştır• . 
ve Kafkaaya lisanları de!ilc!ir, bu~· / f .:~tli ~ülı:üm .bizi ıL '-". ,uıılaru~. sualine v8fcccğinlz ce. n~lan ~. vard .. ~çılarıa Trabzo~ ol~uk· rilmg . . l d Y ği V .__ lebeainden Sack elendi dün Kabataı· h f f urette yaralıuı.ın ,çı iııtı• 
kii Avrupan•n "." mederu mıll~tlenne v~ lioan ql<'lıını daha dermd~ .. mwn Camartetı1 gDnD atşamın:J lan ve taka ile:kaçakçd• ~ ~ esını .. ta ep e ece z. e .,.. ta trunvaydau atlark• Y•e dü,mü" a 1 5 ôlan rnak8 uftı>! 
<ı!t lisanlar daJıi yabançr kefurıeJeı le kun olduğu. kadar etııaf!ıca duıunme- kadar kab J odccetfz:. lat.ılm_ıt~rr. s-.lerden yirmisi t...kif zı teşebbuslerde de buJunaca- ÜÇ dltl kırılmıt Ye diciRdea yanılan• zaya ~ebe~. sünde bulıını11 
doludur. Danlmarkalıların ve Nor·ı ye sevk edıyor. ~~~~'-~P'&~'lı'·"·; 7111 edılmiıbr. 'falikillata devanı oluıvnlllc fız.,. mııtır. har teşcbbu 
mandların istiylası ve hakimiyeti al- AHMET CEVAT · tadır. 

~~.. . . .• ı.~rif İıirJ Dtt. 



M1LLIYET SALI !l TEŞRiNiSANi 19~9 3 - ~· Mahkemelerde : 

l MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ]ıı 
------~ Hayırlı kocalardan .. 

Ali iktisat hey' eti 
tetkUıatmı bitirdi, raportör Vehbi B. 

iktisat meclisine verilecek 
.4. raporu hazırlıyor Mllteferrik H. Emanette Vllllgette '~za,rallı yavru. şin1di kiıııi görse 
~l lktısat mecliıi tarafından ita İpek kozalarının 11lihma ve Tayyare kon- Itilli.f yok' Be'... ·ı b b d' b 1 ~ edilen tetkik heyeti buse konserveciliğin inkiıafına ebem • .nÇl er a a ı ye O)Tll uııa sarı 1 yor,, 
c:eıaiıini bitirmittir. miyet verilmeıi nazarı dikkate gresi /ti/lif rivayeti çeşme Vilayet bekçilerin iş Gıdasız bakımsız bir yavru .•• Annesinin kuca-

lıtkiı:bi Anadoluda yapılacak alınacaktır. Kt•• T ğında vızıldayan bir böcek gibi sesler çıkarıyor. Annesı,· 
~, t, meclisin içtima zama Bursa mensucat itleri ve kon Up ve ayyare su/arından ibarettir /erine ÇOk dikkat 
~eak\aşnıaaı dolayısile gelecek servecilik itibarile ibaracat mü- d 1 k t o zavallı, çocuğundan daha bitkin, daha acınacak halde. 
l(te bırakılmıttır. vazenemizde mühim amillerden mey an arı ne va 1 Emanet Fen işleri müdürü etme/erini bi/diı•di Arasıra kirli bir gömlek ucu görünüyor ve küçüğün mi-

l\ lradeniz mıntakaıile Trak biri olabilecek mevkide bulundu yapılacak? ~iya B. ~m~.ne.tı.e 'Tf erkos şirke Bekçilerin . İillhaua geceleri mm- nik başı, o kirli gömleğin kıvrımları arasında gıdasını a-
lı ~ .. Ruraada yapılan tetkikat ğu tespit edilmiıtir. . . , tı arasın a ır ıtıla hasıl oldu- takaları dahilinde daimi surette dolaı rayor. Sekiz on aylrk süt kuzusu ile mahkeme kapılarına 
ı.::..: u.şııbed 1 b t' T tk'k h t' · d • Tayyare Cemıyetı umumı g" u rivayetlerini tekzip ederek maları, mahalleleı· arasında ıüpheli ~'İi V e er eye ın rapor- e ı eye ının var ıgı ne. düşen bu kadın kocasından nafaka istemeg" e gelmiş. Di-
~klı ebbi B. tarafından nazarı tice çok esulı tedbirlere lüzum merkez içtimaı bu aym sonuna demiştir ki: eıhaı ıörürlene hüviyetlerini sonna-
r.ı ate alınarak meclise verile. olduğu ve senelerce tatbikile is doğru Ankarada yapılacaktır. B"' 1 b" 'ft•f . k' lan huıusatı Poliı müdüriyeti vaaıta- yor ki: 
"'ra h Tay are klü ve me danlan - oy e. ır ı ı a a ım an sı ile mahallelere tebliğ olunmu~tur. Evle d" -· . . "k" . d . d. D 
.\ Por azırlanmaktadır. tifade temin edebilecek bir ısli. h kk ~ 

1 
P kfk tasavvur edılemez. Şehrema- Bekçilerin bu huıusta riayet edip et· - n ıgımızın 1 ıncı ayın a omuz çevır ı. o-

'ıJ .U !ktısat meclisi Ki.nunue- hat proğramına ihtiyaç olduğu a ın a yapı an . tet ı at ra· neti, Nafıa vekaletine müraca medikleri kontrol edilecektir. kuz. ayına allah, bu çocuğu vermez mi? Elim böğrümde 
tij,'Pt tıdasında Ankarada Batve merkezindedir. 1porlaakrı otkunarak bır karara bağ atla şirketin mukavelesine ria· DahS1~1.ILLVERk.GI ~N_D~RlL'?l . kalakaldım. Emzikli kadın .. Gidip bir yere iş göremem. 

d_. · d 1 k Tetkik h t' 1 k d" anac ır. yet etmedı'g"ı"nı· arzetmı· t'ır. . • ııye .. e a e. tirun ııan iızerıne H' t ·1· • · · d k" 1 ~ A ı., ~.ıresın e top anaca tır. eye ı aza arı, en ı- ş v ı d h ızme çı ıge gıreyım esen ım a ırr llah duşmanmu 
.,

1 
ı · · 1 d ki Bu karardan sonra Tayyare . . .'ayet .. ~. ılı~d~kı ka:ı:makam ve. na· 

"'ı ec. _lıı, ı"ktısadı'yatımızın ın· kı' erının yanız gör ü erini tes- Emanet bu fıknnde musır biye d ı d · ıı · benı"m gı"bı" etmesı'nt ... "'l•ı l' pit eylediklerini ve bu hususta spor meydan ve klüplerinin teş . . .. : .mu ~rennın .. yenı.en .. 11cı erı f ~ııi{ n azım gelen tedbirleri k"l•t b ı k dır ve bunun aksıne ıkıncı hır tanzım edılerek ıonderılmı~tir. Etra ına toplanan kadın cemaatı arasından biri: 
ı.ı.:.;r,ederek hükılmete arzede- alınacak tedbirleri bulup hükii- ı a ~n~L~ a~~~RiırBEY müracaat yapmış değildir. Şir- ALAKALAR! KESiLENLERiN _Vah vah .• a zavallı .. daha da pek genç .• dı'ye 
"'il mete temenni şeklinde bildir- . ket mukavelesinin tadil ve tec· TEKAODlYESl 
il mek meclise ait bir iş olduğunu Ankarada Cumhunyet bay- d'd' · f '"dd . . Devletçe ali.kaları katedilmiı bu- hallendi, o kocan olacak herifin ilahi boyu devrilsin ..• 

Utsada İcra edilen tetkikat. söylemektedir. ramına iştirak etmek üzre iEcile ~ ~·. ı~ ıyaz mı: etının tem- lunan yüz elliliklttle, ihraç edilen za. Diğer biri de: 
·· rin riyasetinde o-itmiş olan be- dıdı ıçın de vekalet Emanete bıtanrn, Milli emellere mühale!et eden O J den t b' . "' • ..f f . bir şey sormuş değildir. Esa- askeri ve mülki memuriarın tekaüdi· - Kız .. dedi, sakın aşna fişnesi olmasın •.• 

' 
V e söyliyorlar Maarifte er ıyesı umumı mu et ışı b" 1 b" .h . . yelerinin verilip verilınemeıi zat it- Boynunu büktü: 

t· • Selim Sırrı be}" evelki gün av- sen oy e ır şeye ~ tı~al ven- leri muhaaibi mes'ullüğünce Maliye 
C:.rn - · b M'll t k 1 · det etmiştir. Kendisile görü- lemez .. ı:erko~ ~ırketı Istan- veki.letinden sorulmuştu. Gelen ce- - Bilmem ki. ·Namuslu, yüzü gözü açılmamış bir 
İsf~enı a;; papasının 1 e me tep ert şen bir muharririmize Selim bul şehrının su ıhtıyacını temin vapta buna dair talimatnamenin bir delikanlı diye verdiler. Eve üç beş ay vaktinde geldi. 
~ıası talep edilmiş 

800 
~fektep çılmış Sırrı bey şunları söylemiştir: ma~sa~ile ~-şekkül1 ve t~essüs t~~it~~~e kadar ıönderileceii bildir· Skonraları, artık uğramaz oldu. Evde ne yer ne içer bu 

ı..,; ı ııazet~ı.,,. gregoryan cemaa- l k - Anakaraya. gider gitmez etmış~ır. ınaeı:a eyh şırket- KESİLECEK TAHSiSAT ·adın? diye ne olur bir kere arayıp sorsa! 
,,1•.n&ııp ~iı· hey'ctin Ermeni bat . O aca has_tala':1d~m . Bınaenaleyh me- le .dogrudan dogruya Emanet HAKKIND~. _ - Ne iş yapıyor? 
ı1ıı efegnıd~ .. gıder.k. ~at. papa~ .N.ar?" Mı ilet mekteplerine rağbet rasım. e_ ıştırak edemedı.m. Fa- alakadardır. _ . . Barem kanunu .m~~ıbince ~ut~- Bana öncede d · · · d · t" d ~,. dıı 'Je m~;lısı. 0~•manıyı ısh· fazlalaşmıstır. 4 gün zarfında kat ızcılerimiz çok müvaffak ol- Nafıa vekaletınin alakası bir kaıt olup da. umu.m_ı b~tçeye dahil lı- - n emırcıyım emış 1

• sonra an an-
\ vet eyi Jıklerını ve buna da h . . · . d 

1 
B . k' . · d b . man ve fabrıka gıbı muessesatta yev· ladık, terlikçi kalfası imiş. Ama altı aydır izi tünü belli 

~ı.;· 0,•a•'.ı:r«t edilen batı Ermeni em· t~ mının fevkında hıicum va- u ar. u sene merasım " geçen a ~t. v~zıyetın e~ a~ka hır şey miye ile çalııanlarla bil'umum hatip d - ·ı İh 
1,;.., • dtıgunu yazmışlardı. Dün bu kı olmuş ve açılan 700 mektep seneden daha parlak olmuştur . ., degıldır ve vekaletın, Emane- ve muezzinlerin tekaüt maaılarının egı · · tiyar' görgüsü çok bir kadın, emzikli tazeyi 
~~~ kendiıi~e göruşen bir muhar· dolmuştur. Maarif idaresi bu İKRAMİYE.ALAN MEMUR- tin fikr~ni sormadan şirket hak t~hsioatı .f~v~del.erinin k~ıil~ ke· kolundan tutup sarsarak: 
";l>y,..

1 
Er~cn• baş papashğı kapı vaziret karşısında yeniden 20 LAR kında hır karar vermesi ihtima- ~1l?'eme11• ıçı.n Maliye vekiletmden. - Ayol, dedi, sen de pek toymuşsun ya .• Yerini 

~llit, A.znıf efendi şu malümatı ver mektep daha açılmasına karar Merakibi bahriye rüsumu- li yoktur. - ~itı:_~;~~'::'~:ı~:nıı:.!~:i:;.ap::vt:ıf'. yurdunu öğrenmeden ne diye davalara kalkıştın? Koca-
't~ llu busustaki haberi ıureti kat' verm'.ştir. nun tahsilinde hizmetleri görül Bun~ ~aı:-~en Emanetin Jir- de!erin!n k~silme!i bildirilm~ıtir .. Se· nın nerde olduğunu sen bilmiyeceksin de kim bilecek a 
111ı•a tekzip edebilirsiniz. Böyle bir Mılletler mekteplerile alaka düğün için merakibi bahriye rü ketle bır ıtılaf yapmış oldugu- yru"!aın, Şımendif~r ve fnlı_isar ıd~- krzrm? 
ı~Yoktur. Ne "'11 papaslığa kimıe dar bir zat demiştir ki: sumu amiri Fahri ve muavini nu iddia etmek biraz gariptir. relerile ~·İ~akremb~?eti,_11 d~dreyı huıuaı- _ il 
ıtt d' ve ne de bir kimse istifaya da H lk b Al' b 1 b" "k • E . 1 . d Ş' ye ve mu utçe • e • are olunan ... • • • 
~J il'."iıtir. Bundan baıka ıebep <>- - da m u "dtehacdümü de; .

1 
ı ey her 'ldırerCma~ş1 ıf ramd. ıyde k mabnetın çes

1
.me erı var . ır. b ır müeu~ıtatkta.tlücı;~e müs!"htem bulu· - Şimdi beni dinle, doğru karakola gidersin, koca-

'IQ'i iosterilen ıey de mantıksızdır. vam e erse yenı en aha bir ı e ve ta sı ar emı e en ı e et u çeşme _ere su verır, o- nan '!'u e. aı . erın•~ tahmatı fevkal&- nın eski yerini bir iyice tarif ed r l b. l • ( . 
~d:•t ,edilen emlakhiikumet mese- çok mektep açmak ıztırarında maaşına 250 kuruş zam ya- zuldukça tamır eder ve buna delerı ıeıılmiyeceıı haber alınını9tır. l) l e • O up ıten erı mın 
~':>le. r"aroyan ~e~di esaı~n. ı,c_;yle kalacağız. Fakat her halde pılmak suretile Şehremaneti ta mukabil Emanetten bir para a- GÖK BAYRAKÇI CEMAL ve evve an atırsın. On~ar kocanı arar bulurlar. • 
l..ı .. i::""'' deg•ldı~-.. Mec_~ı~ı cısma mektep adedinin 800 e baliğ o- rafından taltif edilmişlerdir. lır. HEMPALARI GETİRİLDİ O sırada '?emesınden başını çeken yavrucuk kon-

Yatllıt~.~e yapabilir. Hulasa ha· lacağı muhakkaktır. M. DEŞ-AN GİTTİ - Şimdiye kadar bu para şirke T klibi hiiktlın t dd . dorda sakallı hır adama: 
· ·· d d·~· f al ö a e ma esın Babba 

F 
. NAFIA MEKTEBİNDE Beynelmilel Turing klüple- tın .g.on. er ı.,ı atur ara~ re den Bursada mahktlın edilen -. • . . .. • ehm1 Kava N f f k b' d 1 ri umumi' katibi M. Deşan, ıteh- venlırdı. Bun~an sonra böyle Gök bayrakçı Cemal ile 6 arka- Dıye haykırınca yureği yufka ana!H dayanamadı. 

b 1 ld 
a ıa ~n ~~ te ın ek eyli rimizden h;;reket etmiştir. olımyacaktır. Bır tarife yapıldı, daşı bu sabah bir jandarma za- Ağlıyarak: • 

Çıı/( ıra (1 1 ~:ş~~~~~ıe ::ri~e~~~ti:a ında HİMAYEf ETFALİN bade~a her ~.apılan.işin p:"°ası bitinin tahtı muhafazasında şe- -Babaya hasrette yavrucuk, dedi, şimdi kimi cör-
~tırııı ~~kçılarda havlu ticaretiyle Elb" ı · · 

1
. b · YARDIMI bu tanfeye gore verılecektır. E hrimize getirilmişlerdir. Bunla se baba diye boynuna atılıyor 1 

tııı . ilce . da .. ıse erın ıma ı u ayın 18 . - b b' • 'l'f ·1 • . · · 'ı. ~aı-..:'..!''Yas~ n bazı tuccarla- inde ihale olunacaktır Hımayei Etfal cemiyetine g~~ una ır ıtı a namı v.en t-:- nn bır kısım Istanbul hapısane ,. '-' • 
t ~ 30 000 

lıl:klıt ederek sahte b6- ··- .• • merbut Annelre birliği dün top bılırse Emanetle Terkos şırketı sinde kalacaklar bir kısmı da ÜNÜN 
ti,~ l<a~a e1'.1'dü:'"::'i!ll;e :ı~;~i,~ YENİ HARFLERLE 400 E- lanmış vazı hamletmek üzre bu arasında yapılan itilaf budur. İzmire gönderiledektlr. G ADLI YE HABERLERİ 
~tiçvabına devam eden istintak ~ER BASILDI lunan fakir bir hanıma çocuk ta . Yoksa şirketin mukavele te· DİŞ TABİPLERİ CEMİYE ,,... • x.., b X- d 
~ .ı. .... ~i·!nin ade~ı mesuliyeti~e • Maarı~. vekal~tine gele? ma- k~ları veri!111iş, diğer fakir ço sısatına ta_:ıl!uk e?e? . kısımda Tİ TEHDİT MEKTUBUNU ~a~rı meşru ç~cu~ ullU 05an a am 
't i:"'ıştır. Fehmı Kaya ef. dun lumata gore yem harflerın ka- cuga da elbıse ,ayakkabı, çama Emanet _hala. eskı fıknnde mu- İSTEDİ Dun agırceza mahkemesın- ıbır iflas davası ikame etti. Ben 
VJi:t:ı. ırakılınıştır. bulünden sonra Istanbul matba şır ve mektep kitapları verilmi· sırdır. Şırketın mukavelesi fe- D" t b' 1 . . . di de nameşru çocuğunu öldüren de 500 lira depo ederek iflastan 
\'<\EML1LERİN EŞYASI alarmda şimdiye kadar muhte- ştir. sih ve imtiyazı Emanete devro . 

1
tt ab.ıp erıırce:rııreJ1 • J· bir babanın muhakemesi rüyet 'kendimi kurtardım. Zaharya-

ıı.ı_ treınden ölenlerin zati' ve lif mevzulara dair 400 eser ha- SAMSUN -SfVAS HATTINA lunmaktadır. f.1tmbe e~u·~ua ıtml erın en·ı a edildi. Maznun Çatalcaya tabi dis Ef. nin yaptığı emniyeti sui 
l~ tş 1 sılm t ı eye racaa a, mumaı ey İki ır hl · d İb hi · f ldi "tt!ı., ra. arı Şehremaneti teb- ış ır. . . . . YENİ VAGONLAR MARYO SERA HAKKINDA- he gönderilen tehdit mektubu- te ı na yesın en ra m· ıs ıma r . ., . ·, 
~tiıir' -~H!c~ derhal debhir ve Bunların ~~vı ıtıbarı~e otu~ Devlet demir yolları idaresi Kİ KARAR TEMYİZ EDİLE nun verilmesini rica etmişler, dir. Köyünde muhtar _bulunan Mahkemed.e ~nl~nen !!~tler 
~d tdıldıği ç-ibi i~ametgah- ~a'!un, 0 ?U ~ur ve ~debıyat, b~· Samsun-Sivas. hattını reni va- CEK bu tehdit mektubu hakkında ce v~ halk taraf~d~ s.~vı!~n t~ra Lala Ef .. nın ıddıaısını tekit e-
~ta ".da fennı tathırat yapı1· si ~ig~t, ımla lilgatı, otuz J:'.ed~~ gonlarla takvıye etmege karar Yıldız müsteciri M. Maryo miyet namına da tahkikat yapı hım baldızı Gülsumu. ı~~al ıle der mahıyette şehadette.bulun-
tıit tn ıse de bazı yerlerde teb· m h kafe ".e roman, .kır~ dordu vermiştir. İdare, Samsun hat- Sera ile Şehremaneti arasında lacağını bildirmişlerdir. onu gebe bırakıyor. Gillsum di- dular. ~a~~e~e her~tı ~va: 
'lıek enıurlarmı kabul etme- u tel~f kıtaplar, yı~~ı .~ltı~ı tına 70 tane kadar vagon gönde cereyan eden muhakemede E- == ' 1 1 ğer kız kardeşi Eda'nm yardı- nm daha 1,Y1 ınkişafı ıçın .I ına 
~ı:ı'.t.ı_teve ttaya ait eşyadan muhtelıf mecm~alar, ıkı yuz kü recektir. manet, Maryo Seranın İtalya- ~R~R R_EFEı;> L~ mı ite çocuğunu doğuruyor. Ço Hukuktakı dosyanın celbıne ve 
~etil oır kısmını göstermek ~un:ı da muhtelıf mektep kitap Bu vagonlar ayın 15 ine ka- da iflas ettiğini ve davanın red- bil ~=md'.::.hiS!!:~c:::;~:r:.ı.~;. cuk kızdır ve çok gürbüzdür. Re d:~a gününün talikine karar ve 
''albtı~i U:~şküla~ çık_anlı_yor. arı ır. - dar yola çıka_!!~ktır. dini istemiş, fakat mahkeme bu saca bidemah ~vl.ette ademi iıtihda- zaletinin şliyuunu istemeyen gli r ı. 
'ıııı e<-. rnutever~ın:ıe. aıt b~r kı ECNEBİ MEKTEP- SAN' AT MEKTEBİNDE talebi reddetmişti. Şehremane "!ma ka~ar verilmiı olan k""!ser Ca· nahklr baba yeni doğan gayri TÜRKLÜGÜ TAHKİR 
bı~i 'anın tebhır ıçın venlme LERİNDE GECE KURSU BAŞLADI ti mahkemenin bu kararını tem v_ıt bey. ıle ~tııalden evet ına1.~Y':, tah· meşru yavrusunu evell boğu- DAVASI 
'lıı O •·erde bir 'k M . . . . sildarı ıken ıfgal esnasında hukumet- . . . S"li 'd h"'k"- k • .. 

llJ f .'. k mı rop .yuva- aarıf ıdaresı ecnebi mek- Sultanahmetteki San'atlar yız edecektir. Emanet Roma le birlikte Antebi terkederek mütera· yor ve bır kaç gün sandık ıçın- .. 1 vn e U uıuet onagı o-
Or 1 a ılması demektır. tepleri hakkında yeni bir şika- mektebinde erkekler için açı- sefaretimiz vasıtasile yeni bir kim rnaa~larını aldıktan sonra teknır de saklıyor Bir kaç gün sonra nun~e Türklüğü ve hük<lmeti : 

~t 
11 

ı~ lcaııuni bir mecburi- yetin alıkiki ile meşguldür. Bu lan gece kursundaki derslere vesika elde etmiştir. firaren Antebe. ııe!~rek ı::ransızlar ta· da gömüyor. Fakat her kaba- tahkır et~ği iddiasile ağırceza-
bııı<lrken tebhir memurunu ~ikayete göre bazı Fransız me- başlanmıştır. Bu kurslarda ma Bu vesikaya göre İtalyada rdafınddanl muhallun!ııe tah yın oluh~d sın hat gibi bu cinayet te meyda- ya sevkedılen İskender ile a-

... A '11eyenler .. 1 .. kt 1 . d .. k h . İ . f an o ayı eyetı ma susaca ı ema nası Fatmanın m h k 1 . · ç • veya muş m-., · ep erın e ~ur çe ocalarına kinistlik, marangozluk, elekt· stına mahkemesi 1927 tarihin tı devlette ademi iıtihdamına karar ve na çıkıyor. Karısının kardeşi- .. u a eme en-
., ~ ıla r 1&kınd:ı ka~u·1ı 1 a.z nıaaş v~rılmekte i~iş. M~a: rikçi~ik öğretilecek ve dersler ?e:ı itibaren M. Mary? Seranın rilıniş ~lan G. Ant.ep. alt'."cı. erkek ne göz koyan İbrahim adliyeye ~e dun devam olundu. ~ah~e-

~ ·n d Ul ve mu:,ıcu l t r,fc bu şekı~de daha hır çok şıka en zıyade atelyelerde yapıla· ıflasına karar vermiştır. Ema- "!c~tebı baş '!'ualhmı .Alı .~1za. efen· teslim ediliyor. Mevkufen mu- ~ bu_ dava.?'ı. ma?Jtemeı .:ıslı ye 
)a ' a a ı ıAmurlar zabıta- yeder olduguııdaıı bütün ekalli- cak bu arada nazari' malilmat net temyiz layihasına bu kararı danın, ~lı~esırde altmış brrıncı fırka hakemesi uzun bir müddetten daıresı salahıyetınde gorerek 

c· . 
1 1 

d yet ve ecn b' k l . f . • . . otuz bınncı alay nhra taburunda . .. .. evrakı davanın S"li · hk tı • 1.• C.1' • er ır. . .. e, 1 me tep, en t~ ~ış ta verılecektır. leffedecektir. Şayet Temyiz müıtehtem iken deneadete firar ve beri devam edıyordu. Dunku ce . . . . . 
1 v~ ma e-

~l. f' /\ I N KARDEŞİ edıl.ece~ tur~çe mualhmlerının Maarif Vekaleti bu kurslara mahkemesi de evelki kararı tas Ferit hükumetine arzı hizmet ile mün lsede Nazife isminde bir şahit me'dı aslı:ı; esme ıadesıne karar 
tt d ' . . vaııy~tı t~~kı~ olunacak~ır. Bü- çok ehemmiyet vermektedir. tik ederse Emanet icar muka- ze".i haı~ahane•!nd~ ~azife almak su· dinlendi. Bu şahit Edanın ver · 

IJ~llıd ele komısyonu bıtaraf tçelerı musaıt ve zengın olan Bu cümleden olarak bütün ma- l . . f h" zarar . retıle mucadeles mıllıyeye muhalefet k d' . d G"I ilın h di SUt İSTİMAL 
'c~· an müteveffa Ceneral mektep hocala kt "d . . 'k . ve esının es ı, . zıyanın izhar eylemesinden dolayı heyeti en ısın en us asta ye MAZNUNLARI 

. <lı>.ın k d . h . . 
1 

. . d h r~_a ~e . ep 1 a- rangoz, makınecı ve elektrı çı tazmini için diğer hır davaya mahsusaca nıbeti askeriyesi kat edil- rek sirke istediğini ve jandar-
)j 1~ ile d" aDr feşı dşe rıŞmfı.zebger de ennın a a mu.s~ıt hır şekil- esnafının bu kurslara devam et- devam edecek ve iflas etmemis miı olan baytar yüzbaşı Hamit efen- maların onların evine girip çık- Şehremaneti oktruva memur 

~i un e ter ar e ık e· e maaş vermelerı ımka'n n 1 · · · ı h • d" · A d ı d k" ı d !arından M M h ~ar . . ı aça me erının temın o unması şe • bir müessese ve ya şahıs aley- ının na o u or usuna va •o an a ki .. d. . ... .. k' uarnmer, az ar, 
et etm_ıştır. lışılacaktır. rimizdeki alakadarlara bildiri!- h" d .1 k k ar . t vete icabet ebnemesinden dolayı he- tı arını go~ u~u?u ve v~. f~ Şeref, Ziya, Cafer Apturrah· 

-- - - • mi tir ı? e İven ece ~r ı ıs eyece- yeti mahouııaca niıbeti a<k •. ~yesi kat sonradan . uy u_gunu S?Y e man Salahattin, Mustaf B 
ş · • ktır. talyan İstınaf mahkeme edilmiş olan pi)-..de müliızimiıanisi Tahkikat bıtmiştı. Muavın Ce- · N' . . . a, as 
Kursiarda her şey meccanı sinin verdig" i karar Emanetin Omer Faruk ef nin Saideli kaymaka · b · "dd' · · rt · n, ıyazı, Kadn, Hıdayet, Bas-"f h b d D k · . . · . •. . mıl. eyın ı ıanamesını se ı- lim M h N . . ve maarı esa ına ır. ers va M. Maryo Sera ile yaptığı mu- mı ıken kuvayı mıllıye aleyhıne çalıs- . h k 16 T . . . • e met, azını ve Zekı 

ti aksam altıdan 8 e kadar ol- kaveleden evvel verilmiştir. İf- tığ~ bizıat imzas~ t~htmda yazmıı ol- çın mu a eme eşrınısanıye beyler mahkemeye verilmiştir. 
mak üzre iki saattir. 1' . "b bd . k 1 duııu mektup muna<.-ecallndan anla· kaldı. Bu memurlar tüccardan oktnı-

. . as~n. ıtı ar me . e• mu ave e şılmış ol?'asından <lolayı heyet! ~h· Dün birinci ceza mahk~me- va rüsumu diye fazla riliıum al 
ANKARA iNEKLERiNE tarıhınden eveldır. susaca hıdematı devlette ademı ıshh· sinde bir emniyeti sui istırnal dıkl ·dd' .1 . . . . 

AŞI . ~ damına karar verilmiş olan Gülnar ' .. . . arı 1 ıası e vazıfeyı suı IS· 

Istanbulda ya ıldı • 1 ibi TAKSİM MEYDANININ kaymakamı Mehmet Tefik ~yin haki davasının ruyetıne başlandı. tımalden muhakeme edilmekte 
A k d d "t . p ki g. gk TEVSH farında verilmiş olan kurarlar Ali ka- Müddei Beyoğlunda Tepebaşın dir. Davaya ikinci cezada de 

n ara a a su ıne erme ar rar heyetince refcdilmi~tir ı d L L b' h · h"b" K 1 k şı tüberkülin mücadelesine baş- Taksim meydanındaki inşa- . a .a· a ıra anesı sa ı ı os vam o unaca tır. 
!anması tak .. t · t" B ata devam edilmekte olup dun" • HAYDARPAŞA TRAMVAYI tantın Lala ve maznun da Yor- ----. arrur e mış ır. u · d" · 
hususta alakadar makamlar ha· den itibaren meydandaki gara- 20 GÜN SONRA BİTİYOR gı Za.~ary'.1 ıstır. . ı 'işan 
zırlıklar yapmaktadır. Bu mü· jin de yıktırılmasına başlanmış Üsküdar tramvayının Hay- Muddeı l<'.osta~tın L~la da-
cadel~. n:ticesl~de şehirde bulu tır. • Bu garajı? yıkılması_le darpaşaya tc:_mdit edilen kıs~- vasını şu ~ekılde _ızah ettı: . leri~~~~h"z~~\~~~~;ı~nD~şi Tabi~ 
nan sut ıneklerınin veremli 0 • matlup olan daıre ıkmal edıl- !arından Baglarbaşmdan geçı- - Y orgı efendı bana 500 !ıra Beşiktaştaki hanclerind: icra ~i, 
lanları anlaşılacak ve içilen süt miş olacaktır. İnşaata kışın da de kadar olan kısmı tamamile kıymetin~e e ya sattı. ~en de tir Saadetler temenni ederiz. 
ler hakkında şüphe ve tereddüt devam edilerek ameliyatın ilk bitmiştir. İskeleden Karaca ona 500 lıralık se~et verdım. Fa ı~--·"·-·------·-··ı 
izale edilmiş olacaktır. bahara kadar ikmal edilmesi Ahmede kadar olan kısmın da kat eşyayı tesellum ederken ba ANKARA p ALAS 

TÜRK 'oCAGINDA mukarrerdir. yandan fazlası ikmal edilmiş o- zı noksanlar gördüm. Bunun ü- (ANl\AR \) ! 
KONFERANS EMANET İNZİBAT KO- lup k_alan kısım da .. 20 güne ka- zerine yen~den ve fakat 350 lira BlitOn odalarda telefon. sıcak 

Teşrinisaninin yedinci per- MİSYONU d~r bıtecek ve 20 gun son;a Üs- dan bir akit yaptık ve ben tek- •uyu, kaUlriferl vardır. Hususi 
"embe günü akşamı saat on ye- Ş hrem ti . . . kudar-Haydarpaşa hattı ışleme rar bir senet verdim. Zaharya· Nııyolu apartmanlar. 
dide Darülfünun müderrislerin bat :omisy:~ d:ıeı:;:ıa:e~n;~ ğe başlıyacaktır. _ _ dis ikinci senedin tesliminde ha Odalann flatı: 6 • 8 • 10 ve 12 
den Halil Halit beyfendi tara- avini Hamit beyin riyasetinde BiR ÇOCUK DAHA çtGNENDl na birincisini kaybettiğini söy- liradır. Amerikan ban orkestra, 
fından Efganistamn Irki, coğ· toplanmış ve bazı mlinhallita Kaıunpatacla divanhane meyda- ledi. Ben de ehemmiyet verme erkek ve kadınlara mahını 
rafi ve tarihi vaziyeti hakkın- memurlar tayin edildiği gibi se- nından seç~ 3047 numaralı kamyon diın. Bilahare bu birinci senedi peruklr salonu, çam8fırbane, 
da konferans vereceklerdir. Bu ·· f b t · b ı d' Y el~nınde 0 !""'n 8 Y•t~nda I inci Hukuk mahkemesine ib- ıaraJ, tenlı, kütüphane, yata.kit 

yruse er ve za ı aı e e ıye Sadettin ıımlnde bır çocutu çıt- ı ' rlı:etl ı t ı ,. 
konferansa herkes gelebilir. kadrolan da doldurulmuştur. mittir. raz ederek hakkımda 500 liralık _!'&f0'!!!-.L~!!l!!~~ 
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1 T. ffa ">IP Bey kazanmıştL Bu 
lyazı şudur: 

Geçen hafta M. Briand'm ia- Biriı: • hileden mabat 
A t • l LlYET,Tla tifasile husule gelen kabine buh ı· caret sarayı lar da mecburen bu evden çıkmıı ve 

, T«·ın an! re ·9 . evci de «Frank meselesi• ndcn ayni sokakta Hatice hanımın evine! 
dd 1 N 100 kil almıştır. Bundan iki üç sene taşınmışlar. Mamafih aradaki geçim-

r A iANE Antarı •• •• o. 1evel de "Fransa meselesi" nden . . .. ---- - - •İzlik tc durmadan devam etmiı. Son 

Ekonomi Y eşildı ek cinayetı 
Meşh n l I" 1 IJ \ k 1 • ın " 

LLPE VLLLZ 

OPE A St EMASI. lı 
el,·t.:vm ıra~ tıne re c ld u 

ı.ı,.a. a.. ~,., •• ı ...... nbul d 1 ha iki. u b k b. Altı katJı (,J .. <;ak. ~ondaJ· aıncli)resi- zamanlarda aradaki ııcçim•izlik •on 
• I O ayı tta Saa C ır, a I- U o raddeye weldiğinden geçenlerde bir üçüncü Sts ı ftlrııındc mıl: •eti san'atkAr e ik, • k Tele!nu ııumara an • d • . . •. .. .. ..k o 

ı 1 b ı stil aıııı, 3!113 nelenn egı~tıgını gormuştu · d k J · · J • k gün Zekiye hanım Ali evde yokken ve kusursuz ıd .. fı ?ile lı •u ı , nem '!lerıK ı'~, 11 

AŞK ZAM AGI 
, ~'.lr ' 

'a.n u -' Gerek dahili ve gerek harici si- ni e 3Jla IZaS'·· '011 sır {C tJ va[JH Ca eşyalarını toplamış ve o gün memle-
1 

k•h aııüıarak ıam•men ıesc r e· 
ABONF OcRn LERI yasette takip edecekleri hattı ha . . .. .. .. "f . . J . . keti olan Gireıona gitmek üzre hare- ~ı%~:L~~if].t~1Slj~~j:~:::'.'.:::_ 

11;.\h ı.: r 

T T• ı•ı• Haw l•ın Ş h d d d akıf k d t re aıt lıstelenn "ene ket edectk olan vapura inmi•tir. Uı' 1 ·· • " • ' reketler taaruz edince kabine- e nmız e or uncu v a ar acı ~ , 
' kuruş lllJIJ kurtJf • h k d H "d" türbe b kadar ikmali tekarrür et kin Zekiyenin kaçınak üzre olduğunu r--=-~-:--...,.'.""":c-ıı... Bugun ve bL a~,arn 
7 1400 ,. !erden bıri iniyor, diğeri çıkıyor .~ arşıs~ a amı ıye ";Ş'ı;ıa vaktinde haber alan Ali vapura kop·ı~:-..ıiılliiı-.-<-.;;:_,...ı.....- · 
u~ ~ :ooo .. du. Nihayet Frank istikrar bul- ~ ımaretlen arasında yapıla~~k mıştır. . . rıık Zekiyeyi çıkarmış ve eve getir-,' l\ıl İ L L İ Sİ N E 1\1 A 

.9 ayııJı 

6 " 12 ,, 

muştu. tıcaret sarayı hazırlıkları ıçın Oda memurlarının senelık ık mit. Karı koca oldukları jannedilen 
Gr•en eı;rık 1 ' ve ıımez Şimdi de bir haftadan fazla- müteşekkil komisyon dün de ramiyesi hakkın_daki mü.racaa.t- bu çift ikigün ıeHiz ıeda11z oturduk- 929 ve 930 SF .. ·~Si\''\ 

• u· -ı •eçen shal3r ıo kunıstıı.r h kik dil t t k •-- ha 1 1 •• 
" • • dır ki daha büyük" bir kabine toplanmıştır. lan idare eyetınce tet e • an sonra e rar .... vgaya ı amış ar İLK SUAl.>E DO (',AI. A '{ c ~e ve n atbaava alt h•er lçtn K · d b" · "k · hs" tı kal dır J .l .1-\ 
'"' "" .rt eıe m raac • edilır. buhranı baş gösterdi. Radikal omısyon az~s'!1 a? ır zat mış v_e ı. ~am~~e ta ıs.~ • · . k' b' k ı 

, ,,, t "" me ,, \c, kabul etmez. sosyalistlerin reisi M. Daladier' bu hususta demıştır ki: madıgı ıçın butçe~e muna~ale reB~ave~:C~n •::;:,.~: 'Y;e~~bü:-ı BE y A Z E S " R E 
.--------------iınin uğraşm:ısın~ ragmen kabi- - Ticaret sarayının inşa edi suretile .hunu temın e~~e~ uzre etmiş. bu sefer de Ali bunun önü-i 

neyi te itil edememesi, vaziyeti leceği (250~) metro ~~rab?aı ınesc.l~nın halle~lılme.sı ıçın oda ne geçmi tır Bu vak'alardan sonra: 
bü"bütiin kanştımuştır. Cihan sahayı teş_kil eden arazının ~ıns m.~~~ısıı_ı:e arzedılmesı muvahk Zekiye hanım Aliyi sevmediğini 1 l Gl kC HA\A 

d k t 1 lm tur söylerıege !o şlaınış ve arabrnda-
1 n çok ıs en az 9 siyasetinde büyük bır amil olan ve er~~eı mu -~vemc ı e vucu: goru uş . . .. . . kı Lrr ka·ıga c '"' .• .:ı. c ' 

n r • ., 1 e' <•rly tle M Briand'ın hiç olmazsa baş de getınlecek bınanın temellen Çarşamba gunu Oda meclısı . k d .
1 

. 1 · -';) · .. · ... b l ·ı senın arın egı metrc ... lııım. s 
.r .ıc., ·az e eektir vekaletten- çekilme~ile Avrupa n~-~a.dar d~n~ı _olması la.zım g~l toplanaraK u ınese e ı e m. eş- tediğım zame' giderim. <lcmı . ı 

mi;vazcnesinde büyük değişik- digın! tesp17 ıçın ~onda] amelı- gul olacaktı~.. . Nihayet .•~•iki gec~ bun r gerı< ka· 
tikler olması kuvvetle muhtemel ycsı u:ra cdilecektır. 1 Oda meclısı borsa hancınd~ vg:! etm. ı er ve bır . r ık Zeıı:ıycı· • 
dir. Bir kaç hafta eve! Strese- Bu işi, masraf derecesinde pa iş yapan muhtekirlerin tecziyes~ 

1 
hanı~.ın ')apr:a. Aı 1 ı y < yorum 

' f ·1 b l · f". ra almak ve bir ay zarfında in- irin zahire borsasından gönden 1 dec n1 1 ıdılmı •1•· . ZE LIK mann ın ve au e aş ıyan ın ı . . " . . : Bı az om. da so' k pı ·~ / 
YENi GÜ L sah şimdi kendisini esaslı suret t~ç e~ek şartıle k~~lızasyon len evrakı da tetkik edecek~ır. 1 !arak bıri dışarı çılc; t•r Bunun 

MU"ABAKASI te gösterdi. Bir taraftan Mac şıı:~etı deruh.te etmış~r. Bunu Oda memurlarınıı_ı. te~fı ve üzerıne yukardakiler aşagı ınmitler 
D fı 1929 rnesı güzelleri- Donald'ın Amerika seyahatin- muteakıp bınanın planlan ve zam esaslarını tespıt ıçın bır ta-, ve Zekiye ;,anımın bır baş ~ -ı;· j 

n"n cazib d n kurtulmadan den çıkması gizli ve müphem cephe resimleri yapılacakur. limatna.me y..ı.pılınaktadır. ile boğulare!t oldıirıildıigünu görm· 
"CurrJıurıye ' refikimiz 1930 neticeler zihinlerde karanlık bir Bina altı katlı olacak, zahire TUTKAL FABRİKASI ü~lcr ve zab•aya _hat•r ver r-

1 n ' 
ıı. r c 1 ı. l 
. u 

l\lıirne: ıllerı, l.JYA\" H·\YI\ GAYDOR\J~, k. \' A "EL 

AYRICA ZENGİN VAR i'E'Ji 
;\~ırr.~r ılan '- 2 k1'ım k 

la rrclcr. ' JC, 4,.rı , 

NiN Pf:TROVNA 
n n 'uksek der cc •tn 

l ' • 

ıaı. ı 

B •g• t H J ./ 1 l ·tın .ıcr aılar 11 h 
rı 1 m mıshgorhr ,basit • .,, te c 

gayet k, vvetf; b•. rol \ ,c·ıda get.-n. tir. Onu ~ ' ' er 1'• 
• ııı.şam, .ı 1 1 suar s J rak 

MAJIK s· s" müsabakasına . u·"" . k . eli d ve kambiyo borsaları için birer Yedikulede derı· fabriı<aları dır. Yapılan ta!ıkık.at n<tıc • ır ı n ı II
1 

• ıs marn çızer en, şım e ma- .. . .. .. . • . . . filhakika Zekiye h nım•n At:nin 
başladı ... V . ıa vaktıle:. hir bir diplomatın -belki- sahne ~ol ıle butun ıktı~dı devaı~ ıçın bir şirket teşkil ederek tutkal metresi olduğu ve Bcyk r ma , .... --~ 

ulç bade guzel sev var ıse ak- den çekilmesile de bu istifhamı lazım gelen yeden muhtevı bu- fabrikası yapacaklardır. sında tahsildar olmayıp hade:: c <''· r~~;:ı ALEMDAR SİNE,1 ASJl\iDA 
lü şuurun'~ diye söylenm~t bir daha esrarengiz bir mahiyet al- lunacaktır. Binanın etrafında .dALIK FİATİ YÜKSE- d~.ığu ve hadisenin. :ccimsizlik y~- ... j J • °""'"""i.-4 
m1& a var Bunu «Cumhurıyet» mağa başlıyor. Her halde teşek kalacak olan (300) metro mu-. LİYOR zunden ':"'kua geldığı anlaştlmışt~r. (BİI,J.İ DOV)uıı GELJ' N DUVAG~ J 

fiki • ·n· k'"I d k F k b'' · · rabba sahadan ziya tertibatı hu' ·· Tabkıka.a devam etlı'"Oekt<dır. -re mızı • . k u e ece ransız a ınesının d . "f d dil k . Havalann poyraz olması uze Katil hen· _ yokalanm•mı ~r. 
iç bade! güzel seç var ıse a hatu hareketini herkes sabırsız- susun a ıstı a e e e~e tır. rine balık fiatları yükselmege 

lü şuurun!» tekline solan~a- lıkla bekliyor. B()RSADAKİ VA~İ_YE.T başlamıştır. ~ark: kıralıçası-. huvuk testekAr 
sına sebep yok . • Hele boy le İngilteredeki Amele fırkası, Dun Borsada İngılız lırası; Geçenlerde ( 100) paraya ka- lann eserlerınfn mugaıinlvesf 
bir müsabaka bir g~.na .~•-~rafı nas~l.ki (Çhamberlain) siyaseti (1031) kuruş 30 parad~ a~ıl- dar düşen palamutlar dün (1~- olan matmazel 
mucip olmazsa .•• Çunku guzel· hancıyesını klifeye attıyse, te- mış ve (1029) kuruş~ duştuk- 12 5) kuruşa kadar yükselmiş 

l\ılADELF:ı~ GREY ler bu işe iıtirak için bir iıarete şekkül edecek Fransız kabinesi-' ten sonra tekrar yukeselerek tir'. 
balayorlar... nın _de a~i v~yeti ihdas edip (1030) kuruşta kapanmıştıc. ı Mamafi, bu fiatta bile pala- Yannki çarşambs akşamı 

Bizim için bu turfanda teşeb- etnuy~cegı hakikaten düşünüle- Eksen banka şe!Ien b~gun- mut en ucuz gıda olduğundan aut 21 S0 da 
büae muvaffakiyet dilemekten cek bıı:. meseledir. Kabine daha l~rde İsterlının ted~cen d~e-1 çok rağbet bulmak.ta, ~ast~e Fransız ti ya rosunda 
başka yapacak şey !ok. Ancak teş~~ül etmemekle. be;aber şu- sı muhı_emel oldugunu soyle-

1 
ve mekteplerde de ıstihlak edıl-

ne kadar olsa kendı ırkımızın nu ıtıraf etınelıdir kı Cıhan, bü- mekte~~r. . .. . mektedir. ilk koı sennl verecektir. llJ 
g_ü .. _iliği me. zuu bahsolduğu i- yük ~ir si~asi. bu~ran için~ed~.r. i İngııız lırası uzennde fru:Ia ŞİLE VE GEBZE ODALARI konserd• Fr ,.ız, 1 tlyan, Alman 
çın 1 .. harı all\ka etmeden geçe- 1stııı:balı şımd:den ve buyuk , temevli uç olmaması borsada ış- F !" 

1 
. k" f 

1 
t ve ) ahudi eserlerini tıgannl ece-

mivoruz bir rü'yet zaviyesi tahtında gö- 1lerin azalmasına mukabil İzmir' aa ıdyet en . a
1
• ı 0 mıyan .!· cc~tir. 

· · · · A d k b' lın caret o alarmın a vı teıı:arrur Bu mü ba mva iştirak eden- ren ve dilmeni ona gore idare e ve dana an am ıyo ge e- . . b r'lnüml.zdekf cuma g ınL s•1t 
lerin evvel" cidden güzel ve Av dc:•ı adamlar nerdcyse er, geç sinden ileri gelmiştir. etmBıştır. d ş·ı G b 17 de maıine otar•k \' da kon.eri. 

ad T .. ki · ·· b"hakl· hn ka k M ı Altın (898) kuruştur. u meyan a ı e _ve e "-~ nıp a. ur uğu ı an tem sa eye çı ca lar. . . ese e- . . • . . . ticaret odalarının lagvedılecegı Bu l•i kon<erin progr-ıT.hn Frnn-
aile layık olmasına dikkat nin bu azemetini ve buhranın İstıkrazı dahıli faızlen tediye 

1 
ıl sız tcvaıroşu klş len ıtl asılı ola• 

edilse fena olmaz. Zira, Türk ır biıtün hafta devam etmesini r.ine .başlan.~ğı için ku~onsuz ~;ı:t;İ~r. OTOMOBİLLER rak 1lul'maktadır. 
kının güzelliği mı.:uftur. Bunu nazarı itibare alarak bu haberi !talıvıller du.n (?7~~7) liradan .. ~. _ . .. -•&•••••l!lll•maıi 
teyit edeyim derken tekzip et- en mühim havadis olarak yaz- muamele gormuştur. Gumrukte kalan sahıbı çıkma 
miyelim. Bundan başka eğer bu dım." Borsada roşa muamelesi de mış otomobiller satılığa çıkarıl- llan 
güzellerin de filmleri çekilecek. yapılarak hükilmet namına im- mr~ ve talip çıkmamış ve bunlar 1 Nisan 1930 dan başlayan vade-
ae son defaldnden biraz daha j. Halk SÜfllnU ha edilmek üzre (200,000) lira hakkında yapdacak muıımele !ere a't yeni kupon varakalarımn, 1 
tina edilmesi hic fena olmaz... HAKLI BiR ŞIKA YET !ık İstikrazı dahili mübayaa o-!hükumetten istizan edilmiştir. Mayıs 1929 tarihli ilimımızın s inci 

Geçen hafta Majik sinemasın lunmuştur. Düyunu muvahhade Cevap gelinceye kadar bunlar fıkrasında irae olunan gişeler tarafın 
Berayi teftiş Gebze'de bulun (215,50) den muamele görmüş 1 muhafaza edilecektir. d•n bu günden itibaren, koçınlann da aon güzellik müsabakasının 

ti · k d f kil duğum zaman mimar Sinanın tür. j İ --1 • -- CUM tevdii mukabilinde, itasına müb, 1eret 
nar.ıze erı o a ar ena çe • kıymettar CSl!'r!erinden Coban SÜTÇÜLER CEMİYETİNDE 1 SEYtD ŞEH ÜRDEMERE HİU- clunacağı, §;rketimizin 1 inci tertip 
mit idi ki kendileri de dahil ol- • İ"'TİHABAT R YET M SA S . ·ı· 

1 
·ıı · ·ı· ı K 

d • h ld •· ·· h Ik ·-r· tü Mustafa Pa•a ca.miinin somaki ·• . . _ taııvı atı ıamı erıne. ı an o unur. o· 
ugu a e utun a gu U§ 1 b• 1 . d .. Sütçüler cemiye•i idare heye Cumhurıyetın nurlanclırdıgı çanların rnkk•m sırası ile mımeroları ler .•. Bütün o güzeller araaın· taş arının azı yer erın en so- . . • . h 1 • A d 1 . .. · · 

da refikimizin idare memuru M. k'"ld'" - .. .. .k d tınde çıkan ıhti'af yüzünden bır · .e'. yer gı ıı ort:ı na o ~nıın ı;~steren çıft ııushalı ~". oordro ıle 
u. ugunu, asarı .atı a an na- kısım azanın istifan üzerine ye- 'ı şırn l-:ı~.ab:ılarından Seydışeh- bi.-liktc ibrazı muktazıdır. lstımbul, Bey yegane hal&vetli çehre sah! d d k ·· · d k' f' 

bi idi. ı e apısının ustun e ı oyma- niden intihabat yapılması tekar rinde yıl dönümü şere ıne pek 4 Teşrinisani 1929. 

RiVA YET EDiYORLAR Kİ !ardan !ir kaçının koparıldığı- rür etmiştir. parlak bir müsamere ~erilmiş- ANADOLU DEM1RYOLU 
nı, kemali esefle gördüm. Mü- TİCARET ODASI İDARE tir. Merkez ::k mııhtelıt mekte- ŞlRKETl 

Babı ali caddesinin kaldırım
lan yapılıyor, rivayete nazaran 
ziftlenecekmit te .• 

Ben bu büyük ve tarihi cad
denin kaldırımı yapıldığını bil
mem .. Vaktile bu caddenin ne
den bir türlü tamir edilmediğini 
bir Şehremininden sormuılar: 

- Tarihi kaldırımlara doku
namayız! demiş. . . Anlatılan 
Muhiddin Beyefendi bıı mutala 
ada değiller ki caddeyi tamir et 
tiriyorlar .•. Lakin neden cadde 
nin ziftlenmeaine lüzum görül-
d·· b"I ? u ı mem.... • 

FELEK 

Meklepüler rn~~a~aka11 

ezzin veya kayyumun camisi- HEYETİ bin~n minimi.r_ıileri tarr fı~.d~~ D kt'l aı· aranıyor 
·· t d" - · · · d'kk Istanbul ticaret odası idare verılen bu musamerede buyuk a 1 OgT ne gos er ıgı ıtına ve ı ate . .. G · · · c ı · · . · 

k .. · 1 k k b"l heyetı dun top:anarak odaya azmın ırşatlan, um ıurıyetın Büyük bir ticaret müessesesınde arşı muteessır o mama a ı .. - f ·· ı b ·· · f 
_. . . . mukayyet ( 4) uncu sını tucca- nur arı tc aruz etmış ır. Türkçeye mükemmelen vakıf ve ma· 

degıl~ır. ~a~a zıyade tahrıp- rın tasfiyesile meşgul oL'lluştur. Mazhar oğlu kinede sür'atle yazan bir hanım ara· 
ten vıkaye ıçın kapının buradan Henüz tetkik edilmiyen( 4,000) RİFAT nıyor. Galata 400 numerolu posta 
kaldınlması, başka hırsızlıkla- "' "' "' kutusu adresine tahriren müracaat o-
ra meydan verilmemesi hususu- ıunması. 
nda mercii aidinin ehemmiyet- /t."eırhio Borsası 41111929 

lni~KAZl.AR TAHViLAT le nazarı dikkatini celbetmeği htıkm rlanııı ""7 ,; ,oo } ı T 
bir vazife adc!eylerim efendim. ,0 Atadolu i T: 

1 l JY<U • uHhhll< 215 " 1. Y. a. 'f. 
Kocaelı mırıtakası orman müfettişi ı~ıın.J)tU lita.Jr yr~a • 10 

Tl net ~trktti 
MEHMET ALİ H1't:T!.ıı:R lld!trlk 1 ır<tıt 

55 Rıhıını ~lrkctl 

irtihali er J: t-ırıkoı1t 
Aıııdclo dcmtr )oll 

1. 'J rır:'"IJ'· Ş. 

ıo H. Y~ buıı.n flrted 

l. ı·. :;. ~lrkttt 
J. tı tbl:cd 

:t2,00 
50 

~ucı.~:~ 

'· -ıu,o.> 
ı7 ;,o 

l«ıııbııl ikinci tic"et m•hke « 
sine en; .\lüfli5 Jıkop :-.=üfusi efendiye 
ait nlup lstanbui<la Fincancılar yo
kuşunda (a\'UŞOğlu ilanı alttnda 6 

numerolu ma~azada mevcut çuha, 

Galata cümrükleri aabılı: müdürü 
Kıbnılı Faik beyin teyzeleri ve lstan 
bul paket cümrüğü muayene memur 

Fransa'da kabine !arından Sadettin beyin büyük kayın 
b 1 valdeleri ve Galata rıhbm tirketi me-

T. 11.ılc J.. \ 
J. Utfırnıc• '). 

38 
ıo tO 

a.+.50 
~5 

50 
75 
;5 
00 

Wndtı 1030 oo.on 
Paı:.J I~ Ol.00 

N'c"·york 
.AtıAJ 

0,47 ~;".50 
~tt ,,3,.)1) 

kaznür vt s:1ir emvali ticariye ikinci 

<ldı olarak e beş gün müddetle 
•çık artıcma •uretilc 9 ve 1 O teşrini 

sani 929 uncu cum•rte•l pazar ve 
anı takip edecek günlerde eıtılace· 

ğından talip ulanlınn enamı mez
klırcnin saat 10 da satış mah•lllnde 
iı;pan vücut cımtleri lüzumu il~n 

~. l.ıttirnıca ;. 
).. Çllll<DIO J. 
l. ·ı tldoa Ş. 
ş. J.ı. ıaa Ş. 

U ıranı murlarmdan Faile beyin büyijk tey-
25 inci haftanın 3 üncülüğü- ::!,7 Halile ~ankaunb . evellri recdafne vedilef~t 

nü Darüs afaka Li · d . ' ve aı eaı nıtan~ • 
ııcsın en 69. mı tir. Alleb rahmet eyl-n. 

---- ----·--- ~~ 

5 

29 
•7 
4 

ıa 

Ctn~tt: 

Bt..lı:reı 

BruUrl 
!"r&( 
\~1' .. 

1 44 25 Moma 09 OJ iJO 

25 ~J ou Amıterdıto rı 17.! s 
!' ~.23 ~oly& tS 25,00 

n 95.oo llcrU• ı ~1'.QO 

3 3().2,• olunur, 
------

nam mükemmel filmi buyUk rağbet knzanıyor. 
Bu~lin son gtinl!dür. 1 ücal cdi~iz. 
Yanoda!I itibaren yeni program 

DÜZTABAN BASTIBACAK 
YAMYAMLAR ARASINDA 

•Pek yakında j Gaıtıısaray ilse ı m''dorıııgtınde~: 
Ayda otuz lira ücreti ve hll1 

· Etual Sinenıasın~a tada ikı sa.at dersi olan ınekte 
bimiz İstenoğrafi m•ıalli..ırıllg Voyvo''' münhaldır. Talip ola.nlanıı 

• • • i baptaki ihtisas vesaiki ilt bı 
~~~~~;c:::;:~J ıı;~!l~....:;~·_;_l_ıi_kt_c_ida_r_e.:.y_e_m_u_· raca.at~~ 2..:... 

tıhadı illi 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsait 

şeraiti havidir 2 
~terkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
\<·nw~ı ulınınmayıııı ş•·blrlcrde aceııl•> arnn ıı:tktn-ıı ,· 

ııı.. Telet n: Beyol!lu · 2003 

fılllLLIYETIN 

Bu &'OokQ yeal 
bllmecemla 

SOLDAN SA~: 
1.- Bulgurlu et yemeii (6). 
2.- Ekmek yapılan ıey (2) Çiğne 

(2) Şafakta ağıran yer (3). 
3.- Yabancı olımyan (6). 
4.- Gelecek zaman (3). Çivi (3). 
5.- Cümleyi terkip eden fey (6). 
6.- Esrar (3} küçücük liman (3). 
7.- Beyaz (2) kızoğlan kız (6}. 
B.- Dört, çift (2) Tabaka (3) 
9.- Acemi (l Rabıt edati 2). 

1 

EGLENCELERI 

Dllnkll bllmeceattsla 
halledllmlf tekli 

YUKARDAN AŞA~I: 
1.- İşiten azamız (5) Arka <-')i•l 
z.- Boyun anı (2} Bir ahmak 
3.- Yükseltmek (3). c0· 
4.- Bıçakla kopar (3} Kuytt> 
5.- Cefa (3). Gönül (3) JıJIY,.. 
7.· Futbol takımı (3} Yam 
ğı (3). . 1' ç<n 

8.- Haçtan dönen ( 4) Ekın ' 
şey (4). 

9.- Son 7 . 

için canla.nnı sakınmayan kan- Yemek yediğimi de hiç haur- Dedi ilave etti: Yemekte Nihat bey anlattı. yokmuş . ı.eıı 
larını avuç avuç veren bu civan- lamıyorum. Başhekim: - Kahve ka.şığıyle ağzına bir Zavallı binbaşının hali zannet- - Aman kuzum g«~' ·e 

·•), llıiı.·• t,, in edebi tefrtlıuı: 81 

AŞK O • mertlerin acılarına çarçabuk me - Aman Hamra sen zayıfsın iki damla süt akıtabildik . Bu tiğimden çok daha tehlikeli uğra da yanındaki heınşıre~c-- G N EŞ ı rhem olmak için ne yapmak la- dikkat et . kadar ağır hasta hiç yok . : . imiş . ~~t~r d.i.y~r ki: tenbih et . ~ .. küç~. ~ir ;:'at 
_ zımsa yapıyoruz. Hastanede tek Diyor .. Bu gün bir az iyi ve Tabelesine ba.ktnn: Bınbaşı. - Yuzu, gozu hep yanmış. ~ hastayı oldure bılır · 

kimse yok ki takatinin sonuna ferahım . İsmi de Hasan . İçim sızladı. Gözleri kapalı, ya açı~r, ya açıl etsınle~ · · · . atı ~or· 
Elem izzet kadar hastalarla meşgul olma- Hakikaten gece son gelen ya- ve .. Hasan bir hayal gibi göz- maz . Fakat bunlar hır şey de- Dedi. Doktora ameliy 
~~ sın· ralılar içinde çok ağırları var. !erimi doldurdu, yaşarttı. Hem- ğil. Asıl tehlike beyninde. İki dwn: diişiiııii· 

. . . . Fakat tuhaf şey el birliğiyle Hele bir tanesi ümitsizmiş.Ope şireye: yarası var . Bir şarapnel anlaşı- - Yarın yapmayı 
İzmir bu büyük tufanda,züı:ıe .b~le bakamaml§, enmış • • gece postalanrun getirdikleri ratör: _ Aman kuzum yanından l~ .~ok yanın~a p~t~amış ki yü- yorum··.· . . unda :Jıll 

'ilk duraktır. Enını§. yaralıla_rı sa.r~ken: - lyi olması mılcize gibi bir ayrılmayın... zunu kavurdugu gıbı başında da . C_evabını ve~dı .. O~ 
2 Gün sonra. • • · · · · • • • • : . .. . . - B~r kafile da.ıa. geldi. İçle şeydir . . . Dedim, çıktım . Zavallı bin- yaralar a~ış . Yarın bi~ ~e~- fikn hep bunu ışlıyor · E Jul . .• 

- Hah .. Hah .. Hah!. Fak~t. §U İzmın ben _gormı_ye nnde agırlar var... Divor. başı. Kim bilir ne kadar iztırap yat yapacagız. Çok tehlıkeli hır 4 Y 
Bunlara ancak böyle kahka- cek mıyım?. Hast3;11eyı yenn- Denildi. Elimizdekileri çabuk Ak§am... çekiyor. Aceba bu acıyı bütün 1 ameliyat ve ümit yüzde üç dört. Gece: J"ştii-· 

~~le güliinür. Arslan postuna den kmuldatmaya imkan yok!. bitirelim de ötekilerine koşalnn. vpratör Nihadın: şiddetiyle duyuyor mu? Yoksa Bakalım. Ben çalışacağım. - Hastanın nabzı çok ( u gpı 
h~rünen efı;_ndiler hel? birden te Bense İzmire gitmek istiyo- diye beı:t k~:11~. sıkıştınyor- - ~u~ulursa mucizedir... ~ç bir şeyi hissedecek halde de- Bana da k~ndi derdim oldu. Dediler, be1!i ça.ğırdıl=~~k gi· 
slım bayragını çekmişler!. B~ rum. . . . d~. Bır m~lazımı~ yarasını.te Dedıgı hastayı gör~üm! Ak- gıl mi~ .. ~edense bu adamcağa- ~abah~~. beı:t bu. has~ya kar_şı k?r~_uşlar. ~ork.uln~I~ndc vıı:· 
ta b~.ş~umandanlan Tnkopıs .. l~ır .. İzınır. • Ah onu bır mızlerken bırden bıre alkol şışe şama doğru onu amelıyat salo- zın halı ıçıme pek dokundu. He-ı oy le buyuk bır alaka, oy le denn b~ ?egıl . İkı sanı ye ıç alİJli ı;o· 
'e .. but un ordu kumand~rı ! gorebılseydim . 1 si elimden düştü. ve .. ~en bayıl nunun yanındaki küçük odaya le isminin Hasan oluşu ve .. Ba- bir şefkat duyuyorum ki ana acı h_ı_lırd_i_. Ben hastanın h 

_Yı.ınanlılar ~dar ~~ileşen Ordunun kordona sancak çe- mışım . Murat dıyor kı: almışlar . Yalnız yatıyor . Yüzü na Hasanı hatırlatışı . Zavallı 1 sı, ana sızısı ve şefkat. Her has- rur gormez: be• ~·er· 
~ıllet :>:~kt~r. Bır kedıyı naad kme~i bir hafta bile sürmez! 1 . -Rengin balınumu sansı gi- gözü sa;gı içinde. Yalnız burun Hasan~. Bu günleri görme- taya karşı da bö~leyim ama bun -.~öbetçi doktora ba 
bılırsenız bır Yunan da o dur Dun akşamdan beri öylede bı olmuştu. Nefes alacak halde deliklerı ve dudakları dışarda. den şehıt oldu.Yapısında büyük da daha başka bır renk ve tat medınız mı? ·m: 

!-furat dağının et~klerinde he çok yaralı geliyor ki ... Baş kal- değildin. Bizi b~r saat uğraştır- Hiç kendini bilmiyor. Arada bir bir feragatın, yüksek bir iman var! Neden bilmem?. Dedim, hemen ilave cttı 111;ı. psı yakayı ele vermışler. Kema- dırrnaya fırsat yok. Gece üç ka dın. Sonra yata.gına çıkardık. inliyormuş. Yanındaki hemşire- ve şuurun hızıyla çalıştığı vatan Hele doktorun: _Nihat beyi de uyandır! ·aı 
lettin Sa~i pa~ ~u~~rı to~ar- file birden geldi. Hepsi. d_e baş 1 

Demek çok_ yo:guz;.luk ve he- ye sordum: . binasının bu yükselişini görme- - Ümit yüzde dört... Kendi hastası. Adaıncaı: 
lamış Gazı ye gotürmuş .• Trıko kumandanlık muharebesırun mu yecandan! İkı gun hıç uyku u- - Ne venyonıunuı ?. meli miydi? . • Demesi öyle fenama gitti ki ölüverirse: 
pis başını kaldınp Gazinin yü- zafferleri. Türkün kurtuluşu yumamıştım • - Hk bir sey • • . hiç heyecana da tahammülii 

;~t, 'b~fir bir D"" 
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ntos; disleri 100 sene .yasa ır. 
Çi' • k en v ikaye eder, oı,,ıeri inci gibi beyazlatır,,dls etlerini kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve dlslel"in arasınd:t kalan tefessuhah ve ufuneti izale 
eder. Dis aijrı arına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lı\tlf bir serinllk ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her tUrlU hastalıkların sirayetine 

ı olu . •rı.ıpada daima birinciliği alır ve blrlnclliği diplomalarla musaddaktır. En bUyUk mUkı\fatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almıştır. [20] kuru!fa 
ı antos diş macunu yeri!'~ IJaskrı b~ m<' rk~- veıjrlers~ !'!_mayınız. Ç~U Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dis müstahzeridlr. 

ı 1 , ı oğlu, Dol :'llıd•m Yaso "· S;>iriJyon Mosyö Di
l rı pındnıı. I ,, ı .'pl:-o .'. Spindyon, Dul :\!adam Kleopatra Pa~azo~-

' \J, • n Despına . · ıfııro ve çocuktan, lösyö ve I\lad.tm Dokton Kosı:ın
b~ · k ıJı ve ÇOC\I lan, i\fosyo Mişel Rizo ve çocuktan, Mösyö ve :\'!a
d 'Ilı J k Rızo ,.e çocukları, i\lösyö Jorj Rizo, \lösvö A. Rizo, Dul llladam 
Lrı J, 1ngıJıs ve botun akrabası gelinler', kızlan, hemşireleri ve akrabası 

SUZAN GR. PAPAZOGLU nun i 
1'İI n vcfaı cnıi~ olduğunu kemali teessürle ihbar ve 5 teşrinisani bu 

' u Sah giımi salt 11 de lkyo~luocb Panaiya Rum Ortodoks kilisesinde 
1 1 dılecck c".Daze merasimine iştirake •izleri davet ederler. 

'Vkaf mum ~urlu~un~eo: 
k ~"-tarada Çocuk sarayı caddesind~ 385 numaralı ~dm ve er 

Cl !re mahsus Sengül hamamı namile maruf vakıf çıfte hama-
ıı;:ıı ikı sene alu -aylık ican 20/10/929 tarihinden itibaren 25 
~~ l~Üddetle aleni müzayedeye konulmuş ve 16/11/9~9 c~ 
ile sı. :!Unu saat ı S te ihalesi mukarrer bulunmuştur. Taliplenn be 

lı rnuhammeni o/o 7 ,50 olan 900 lira teminat akçesile o gün ve 
0 

Saatta Ankara Evkaf müdiriyetinde müteşekkil ihale komisyo
~atları. 

Poslg ve telgraf lef azını nıfi~ürlü~ün~en: 
1 lu· telsizleri Ihm·Jct için 60.000 kilo gazoil ve 5,000 kile mazot 

4ııaı, , rf ~,u c münakusıva vazolunmu>tur. Münakasa 10 11 929 .' tarihine 
1%s~Jıf pazar ~mi ;3Jt l .J. tc icra lahnacatından t.ıliplerin bu baptaki 
1 ''tn ınıeyi gcirnıek uz.re lıer gün ve mün.:..U..ya iştirak edece'· taliplerde 
·h'-•r cıleyecc 'eri kapah ve memhur z.ırflannı yevmi me7kQrcb muayyea 
rııı; ~ , t kadaı lstanbulda yeni .postahane blnasmda lev11.ım müdirlyetinde 
~I mubayaa! komisyonu nyascnne müracaatları. 

'l'~'lanbh;h-;::,:;-Aılôye ıia...a •nn•tt..~-nun••• ... ı 
.'•t Dairesônden: i Tll'.ATROLAR 

~' t1nbulda M.a<puççularda Çarşılı ve 
'ttı n<J• 31 numcroda hırdavatçı tica- SiNEMALAR 
~~1•. muştegil Samancı Zade Ah.':"et ... • • t • • ........ • • • • • • ...... 
ıa,, ~ı ve ınabtumu şirketı ile ~urc-1 Tepebaşı ti· 
r-ıı n.: teşkil eden Ahmet Hamdi ve ŞEHREMANETi yatrosunda 
lııaır •fendilerin mahkemece iflasla- ~ buakşam saat 
l!Jı;,; 1. Teşrinisani 929 tarihinden 21,30 da yal--
il . en i.ILlsın açılmasına karar ve- nız muallimler 
'•~•r. 1 7 Mumaile>:hadan alacak le talebelere 
~, tilılı:ak ıd'a edenlerın ışbu hak-
"' tarihı ilandan bir içinde mah- 1 
ht ı: iflas idaresine müracaatla ka 
1ıı;:lırnıeıeri ve bu baptaki delille: llfl 
°"d •sıt ve ya musaddak suretlerıru 
'11 ~· •ırı.:-ıeri. 2 - Müflislere bor
<cn,ı~nların dahi keza hır ay içinde 
~ c "•ııi bildirmeleri (hilafına hare 
lıtiiil;:'"'. "'cs'uliyeti muciptir). 3 -

Zehirli kucak 
3 perde 

Cuma glinlcri 
matine saat 

11111111 

lltıa !trı ınallarını her ne auretle o- li&ılarda tenzillt 
'lııaı~I "." ~ilerinde bulunduranların 

15,30 da 
Her cumartesi 
akşamları için 

yapılmıştt·. 

~le a~ UZerindeki baltWı mahfuz Bu ak~am Millet tiyatrosu 
~ · ~artiylr l<eA bôr ay içinde if- Naşit bey Ak,f hey yahııt Sinop 
,'d«eai emrine tCTdi eylemeleri ve deniz harbi milli piyes 5 perde 
~~,•ıierse cczayi mes'uliyete uğraya 
~;ı ~ıbi makbul llllleretleri bulun -kan--to_, _v_arr_e_te_. ____ ---

ık a rubcanı haklarından mah- ---
• a<.ıcakları. DOKTOR--11 

iBSlN lHiF 
~h.._ İlk içtima 13 Teşrinisani 929 
ıı 11'"• ınU&adif Çaqamba günü aa-

1 

ltıiııe de_~hkeıne iflaı odasında alt-! 
~- cegınden alacakların yevm ve 

'h lllezkürda bilasale veya bilve-\ Cerrahpaşa, Haseki hastahaneleri 
~t azır bulunmaları ve mUflialerin BObrek, M.etıanc, idrar yollan 
~< •reı. borclan ile kefillerinin ve mütehassısı 
"oli.:.u telceffül eden sair kimselerin Cağaloğlu Bch& bey apartımanı 
fıı~ hulı•nınata haklan bulundu .. __ Tel. be 2440 ---

-....;;.;:,ı n. ilin olunur. ---·-----------
lıt.uı B.ııçe ~da Eczacı Huan Beı· 

IUrıu- bul vilayeti Onma Ba; 4 ıuafından taldltç!Hk serllvlıasultıa1a s:unden· 
· 'azetelore verilen illn U:ılbi Hasın 

it • n-ma -mut Haliç ie-
'&ıııcıe -Wu.z 350 adet ~imar tah Bey tıınfından tekzihl: 
~ ~~e l16Q adet kayın fıçı tahtau Kolonya etiketi erimi Ülküdarda 
lın tdet kayın hamut ve 4 çeki lı:a- şekerci n kolonyacı Hasan Efendi 
lıı 'Od >•ki meşe ve 76 çeki mahlııt tarafından taklit edlldlğinl ilin etmlf 
') • llııu Wt: 1776 atik lııyye mab- lıemde yapılan tahkikattan bnnma 
\ lo • 500 adet kayın aemertahtaaı ootru olmadığı anl~ılaralı: bu yüzden 
)t i~ !l~t kızılcık kamçı nplrğı rencide etuıım Hasan Efendinin kal
~''t a<1et köknar lata ve 262 adet bini kendisine tarziye verınek suretile 
~Çıfte dolap ve 9 demet kestane me ... tleve nihayet verilerek muhıkeme-
'l'ı\ ı.· ve 72 adet kızılcık çubuğu ve . 
~o ıneşe kömürü ve 2936 adet I mtzden sarfınazar edildiği ilin ol onur. 

Or. hııan Sami -

Gonokok Asısı 
Belsoğuklu~ ve lh~ltatına 
brşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısında No l 89 

~tk SUbuğıı ve 2000 adet §İmşirl 
~t k~·e 445 adet mahlut saplık ve 6 
l "<lt0 knar seren ve 73 adet kayın, 1 •ı.ıı.. l lceatane direği ve 26 adet 1 

,.~ lre il adet meşe kereıteai ki I 
'lııi~1/ Skalem orman emvali 7/teı 1 
'\~~929 perşembe gilnil ihale; 
~tır ıızre münyede)'C plı:arıl
\ la\ İıahat almak isteyen taliple
~ ~e anbuı orman bat mildlrlyetine 
•ıı,;ınil ihalede saat üç buçukda lllanbul ikinci ticaret mıbkeme
"ıı~n darlık binasında ihale komla- ılndet Ml1flla Fratelli Sera namı dı· 
~Üracatları ilAn olunur. fer [mpreza M:arltima şirketinde 
lıto, alacalJnı kayıt ettlrmı, olan alacak• 

'ıt.,:~ııl ciördÜllcİİ icra memurlıı-ı blana ti!dlkl doyun için tayin olu
\ ~ ~' · nan ili teşrinisani 929 tarihine mu
it bey;•Ye laaaim, Melıınet Necaet- sadlf çarşamba günü snt 14 ta bll-
t. ~,,. 1 e alacağı için aatilma11na ka- d 
"idil •ben mal tepede bapbüyiik kö- ctımla ve>alk ve mUstena at Ue blr-
~'lti n "Yük yali mevkünde 842/70 lllae lstanbul Asliye c.tncı tlc•ret 
lıor 11 tnarah boıtanm yarinı hisse- mahkemes1nde müteşekkil lflls ma

~i ~n ~erilmemesinden dolayı bi- saaına llizumu milrac .. tlan ve ak•I 
\dtt1:1•sı yapılmak wre otuz gün takdirde icabın kanunlyenln ifı lı:ılı
'· he~ tnüzayedeye konularak iki 
~l•a; •ile talibi uhdesinde olup kati nacağı iltn olunnr. 
? ~~ra kılınmak üzre ve yüzde 
~il)~ a on be§ gün müddetle mev- Zayi: 1044 namerolu arabacı eb
~~r~Y•deye vaz olmuşdur. Hudu- liyetoameml gaip ettim. Ytnisini ala
' ho;n Yol, Garben dere, timalon cağımdan eskisinin hUkmü yoktur. 

t,h" 1•nı, cenuben hatce hanimin o 
.. . .... ~-hd · .\il .man 
-~ d~~u ..... . ut ber mucıbi kayıt -.,------------
~ ~ıktarında üç bin lira ta- latanbul Aıliye Mahkelllfli Birin
ı.. ~a -rmeti mubammenesidir. ci Hukuk dairesinden: 
~ •ki bp boatan dolabı tamire muh- 1 Mukaddema mukemece ül.isı ilan 
;:"iırı.ı .;:atan kuyulu mezru iki dutj edilen Anaıtas ve Aleko Cenevejo ef
' l\Iııı.,k~tevi olup. Ali ağa kir~cı- 1 •ndilcrin Gala tada tramvay :adde•iu
ı~lfıına ıstcyenlerın ve daha zıya-; de Metro hanı karşısında kaın 3 N:ı. 
~t Cd t •ln:a!. isteyenler hisaeye4 lu Bıravo kundura mağaz;.,ıında mev 

9 
c 0~n k~yme? muhammenesinin, cut terlik iskarpin v < fotinlerdeıi bir 

1. aG/gı~ ll1'Letınde pey akçasini 1 kısmı 7/ 11 / 929 Peqembe günii ·~
."lbiıı d' S doıya numaraaını alarak nt 9 da bilmüzayede ve kabil olama-
'lı~leri ~rduncu icra me~u;tuğuna dığı taktirde pazarlık suretile furuht 
?ıı dört; 25/11/929 tarıhınde sa- olunacağından talip olanların yevm 

llill" Voigt!aen • er ~~ ollfilmli yeni otomatik fotoğraf makinesi .... 

.\naatigmat 

1 : 7;7 

Objektifini 
havi 

öX9 

5 

Bessa blltlln arzulan tatmin edecek bir malı:lnedlr. Fotoğraf 
levazımını satan iyi m8.ğualarda bulunan Bessayı bir kere 
tecrllbe ettiriniz. Muhakkak onu alacaksınız. Zira zerafetl sa
yesinde bir hanımın elinde fevka!Ade yakıştğı gibi sadeliği sa
yesinde bir çocuk tarAfından kolaylıkla ve kemali muvaffakiyet-
le idare edileblllr. Bu makine o kadar itina ile imal edilmiştir ki 
en mDşknıpesent amatoru bile memnun eder. Fiatının ucuılu~u 

uygun gelir. 

• Yüksek mühendis ıne~te~i mü~aJaat komisJonun~an: 
Mektep için lüzumu olan dört bin kilo yerli şeker aleni münakasaya konulmuştur. Teşrinisaninin 

13 ncii çarşamba günü saat 12 de münakasası yapılacaktır. Taliplerin şer&iti anlamak üzere müraca
atlan ilA n olunur. 

Odol bütün dünyada tanıomıt
tır. Odolün istihlaki sair her 
lıangi bir diş ~uyun un istihlıiki
ae faiktir. Ondan fazla teminat
lı bir diş suyu bıflunama7.; zira 
Odol fennin en son kavait ve 
eeraltine nazaran ağız ve dişle• 
ri muhafa:ı:R edecek en lyh as1o' 
tadır. 

Her yerde satılır 

Avosturva fabrihlan he>aran .mcl1.llvelerf umumi sanş depos;lsıanbuldıw 
Katırcı oııu hanıncb 46-47 numaralı joz. N. Acıman telefon lst•nbol 2409 
Hamiş; aynı dep(,da envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantu 
kumaşlar, mütenewi ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 
eriler!, piriç korniş ma.<if pirinç ve lalıe karyolalar ile çocuk karyoll.lan fabilta 
fiatına ıoptan ve pa.rakende sınlmalaaclır. Fiat maktudur. Hında asansor vardır 

Kartal malmüdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı Clıısi RılıJumı Kıymeti Müştemelltı 

ebvabı muhımmenesi 

kartal HükOmet ~ap 25 650 lira tahtanı (2) ocb ( 1 ) ahır ( 2 ı 
caddesi Hane hela "(I) mutbak ( 2 ) lncikat, 

(4) oda (1) hela ufak bir sofa. (3) üncü kat, natamam 
tavan ara., (I!) oda. ·300 ı 7.ira bahçe.. 

Baltda cinsi ve kıymeti muharrer ve emvali metrukeye ait bir bap ahşap 
hanenin mülkiyeti sekiz senede ve sekiz müsavi t•ksltte ödenmek üzere 
23 teşrlnievcl 929 tarıhlnden itibaren (21) gün müddetle müzayedeye çıka

rılmış ve h;tamı müzayede 12 teşrinisani 929 tarihine müsıdlf salı güoU 
saat (!3)ten (IS) şe kadar Kartal malmü<lürlüj!;ünde müteşekkil müzayede 
komisyonunca bedeli haddllayık görüld!iğtı takrlirde ihalesinin keşide<! mu
karrer olduğundan talip olanların yevmi m•zkQr la kıymeti muhammenennı 
01,de 7/5 nlsbetlnde temınadarivle beraber komisyona müracaatlan ilAn 
o!unur. • 

Devlet ~Rnıiryolları ve liınnnları umumi i~aresin~en 
Samsuna gönderilecek yetmiş vagonun nakli pazarlıkla ihale e 

dilecektir. 
Taliplerin 1000 liralık teminat akçelerile 6. XI. 29 Çarşamba 

gi.ınü saat 15 te Haydarpaşa İşletme müfettişliğine müracaat et
meleri lazımdır. Fazla malilrnat almak isteyenler Ankarada Mal 
zeme dairesine Istanbulda IJaydarpaşa mağazasına müracaat e
debilirler. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları unınmi i~aresin~en: 
Pekdemir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprü de

montajı yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19/12/29 Perşembe günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve mu

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

Taüpler münakasa şartnamelerini yirmi lira mukabilinde 
Anknrada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler. 

Mireillee Perre~ İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
.aJtCe!. Umum müdürlüğünden: 

idarenin Kabataş anbarında tahminen 20,000, Paşababçe anba-

m ~ rında 70,1100 kilo tahta sandık ankazı ile 50 tane sağlam ve 2 

U e tane köhne çuval ve 200 tane gaz tenekesi vardır. Bunlar ilin as q tarihinden itibaren bir halta zarfında satılacağından taliplerin n o u 9 e kı iezkfır anbara müracaatları. 

V/n~~~Phl~ 
~ atiJ[i;_-~ 

• ., • ;ı.._ ~ • ~ ., f • 

··.~ v-./,.:::...4.~ ı · . . . •• ; . : . ~. 

~~; 
!fi/tefi~ 

•• Rakıdan anıayan; r ... f(, içmesini bilen 

BAKÜS içer 
Anlamayan propaga·dayan kapılır, getirilen ralııyı iyi dlya 

iç~r. Halbuki o rakıyı ı:ı~ <ntle lç.oe 

B A K Ü S 
Kadar iyi olmadıOını kolaylıkla anlar 

BAK ÜS 
en nefis, en kibar ve en az zararlı bir ralııdlr. ÇUn" fıçılarda 
dinlendirmeden •lfelere koauımıu. Beyoğluadald birahaneler 
ve ekseri bakkallar muılrren talep etmedikçe size BakUı 

vermezler. Rumlar Rumlan, Ermeniler, Ermenllerl zengin etme
ye çalışırlar. Biz TGrklerdo bllmeyerek kOrll kOrllae arkala
rın dan ko~anz. 

Teoasllf, tee11lf, 'mlfyoelarcıı teueUf 1 

CEM AI~ 

io'n en on altıya kadar ikinci ve uktı mezkurda huır bulunmal•-
-oı ·ağı ilii'1 olunur. n lil?umu ilan olunur. 1 

Devlet neıniryolları ve limanları umumi inaresi ııleıı: 
Eskişehir - Konya hattı üzerinde saray önü ve pınar başı is 

tasyonlan arasında \·e 395 inı;i km. civarındaki ocaktan çıkanla· 
cak 15,CıOO m balast tekrar kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
muştur. Münakasa 24 Teşrinisani pazar günü saat 15 te Malze· 
me dairesinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muval 
kat teminat akçeleriııi ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mii 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartna
melerini 2 lira mukabilinde Ankara Maliye ve Muhasebe işler: 
dairesi reisliğinden Istanbulda Haydarpaşa veznesinden ve Kon 
yaı !:ı Kor..y:ı ve:mesinden tedarik edebilirler. 

,,. • 1'. • • 
-,,... ...... : ""' .. 

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makinası 

bükQmetln!n dahi takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
H ·h • hh'" l ve taksitle er cı etı taa l!t o unur. dahi verilir 

Umumr acentesi ; 
Y. Ş:'\ORKYA"il Sıclıkıyc han 30-33 hıanbul 

-~ ,,.~ 

BDJDK TAJJARE PiYANG~~U 
4. 

YEDiNCi TERTİP 
ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Püyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca : 

20,000' 
15,000, 
12,000 
10,000 Lirahk ikramiyeler 

ve 10,000 B~r mükafat 

Devlet ~eınwJollan ve linııBları Baı~arııaıa 
Mağazasın~u : 

Zird. yazılı eşyanın 7/11/929 tarihfne ma.dJf peqembe gl> 
nü saat 14 te Haydarpaşada aleni mtlR}'Q U. latllacaft Ulı 

2 Adet Saat 
1 c Tahta karyola 
6 c Koltuk 

26 c Tabure 
8 c Sandalye muhtelif 
6 c Kanape; c 

22 c kornİf 
5 « Pencere tenteli 
l c İstor perde 
7 c Perde 

10 c Perde mesnedi 
109 « Perde çengeli m+t W 

ı 7 « Perde saçağı c 
1 • Perük 
g - « Puı-

18 « Kağıt sepeti tlıhta 
23 c Masa muhtelif 

1 « Masa ve ayna 
1 « Konsol 
1 « Komodin 
2 « Dolap 
7 « Anahtar tablOla 
4 « Elbise askısı 
8 c Etajer 
4 « Pencere kasa111 
3 c Kapı 

Resim masan 

10 
8 
2 
1 
1 
7 
1 

Panjur 
~ Merdiven pıırrrsHıtl 
« Sıgara tablaııı 

1 
18 

9 
4 

20 
13 
18 

1 
1 

12 
4 
1 

Z5 

« Lavabo 
« Kova 
« Leğen 
~ Teneke 
c Et makinetıl. 

Muhtelif mutfak ıtw n 
« Baromctro 
« Matra 
c Teneke güftım 
« Çinko ve tahta çea'll"' ' ... , •• 
« Sandık tahta 
~ Bakır kazan 

Kilo Hurda muşaınb!l 
Adet Dikiş makinetıi 

« 
« 
« 

« « ayafl 
Su fıçısı 
Sandal küreği ve diretf 
Yangın dolabı 
Alı.pp bilet dolabı 



• 

Bİ"J SÖZ 
BİR RESİM 

-· . 

Fatıhten gelirken Saraçhane ba,ında eski bir sebil vardır ki, tramvay yoluna çıkıntı teşkil eder. 
Cemiyeti belediye bu sebil ile civarındaki bazı emlakin lştlmlAk edilerek yıkılmasına karar vermlşltlr 

!11111 ................................. . 

YELKENCİ 
Şark Ma't hülilsası 

~eJriseiain 
le- ı , l ;,ıst1 k6pr•I 

• ·~ fa. ,., 23112 Şubo 
er ı-.ı: Jı ,., ' o ilanı alnı fa 
: tan l · ) 

Tra~zon iKiqci ~os\as\ 
7.\llR 

rir ,,ını p r 
v C)Ur.J 7 Tq

"')JC akşamı 

ca· u 1 rıhtmımtm ~arek .. de 
Z la'· 1 ebdu aıop 

un t ~·nv Fat!a Ordu 
( · r r~ ızo11 Rlzeye glde

~c' v.: Uf fral:-zon Polathane 
Cırefün Ordu ~·atsa . amsnn 
Sinop lncboluya u~ravarak 

l\elcct k! r 

ypaıı'ı sür' al poslasi 
ı :\fer inJ \'apum 5 te~rini<ani 

"alı r 7 de Sirkeci rıhtımından 
hartkctlc Gelibolu, Çanakkale, 
Kuçukkuyu, ~:dremlt Burha
niye, Ayvalı~a gidecek Ye 

dönlişte mezkllr iskelelerle bir
ilkte A1ııınnlu~;ı uğrayacaktır. 

Gelıboln için yalnı1. ynku 
alınır, yuk alınmaz. 

9 ıe~rinisanı cumartc~iden 

ltibar.n Bandırma, Karabiğa 

Pnsıaları lstanbuldan akşam

ları saat 1 fi .• 10 da hareket 
edeceklerdir. 

Halat ınünatasası 
Şartnamcsırdı: ya/.ılı ev~af 

muctbince 88 roda lif halat 
milnakasJ ile mubayaa oluna
caktır. Kafi ihak•i 2 kamı 

nuen c: 929 tarihinde icra 
kılı naca~ tır Taliplerin şart

na:neyı gormek için her gıin 
vı• ır nakasaya iştirak eyle
mek ~1.cre tarihi mezkOrde 
saat l 6 ,•a levazım mlidur
lüjtilne mııracaatiarı ilAn olunur. 

iUOYÇE LEVA;\T LL ' IYE 
Ifambıırg, Brem, Anvers, 
ı,tanbıı I ve Uahri Siyah ara. 
rnıda azimet ve avdet munıa 

zam posta~ı. llambıırır, Brem 
Stelın, Anver~ vo Roterdam, 
dan limanımıza mnvaseleti 
beklenen vaporlar ; 

1
KRETA • vapuru limanımızda 
ŞIOS • lı ıcşrinsanlyc do..,.u 1 • b' 

PO:'llERN • 1 J • 

Burgaz, V arnı, Köstence, Kalas 
ve lbrıi 1 ıçın llmınımızdın 

hareket edecek vapurlar: 

KRET \ vapuru limanımızda 

Hımburg, Brem, Anven, Ro:erdım 
ve Dançlg için yakındı llmınımız-

dan hareket edecek vapurlar: 
Androa vapuru limanımızda 

GALlLF..\ • 1.1-1 ~ • 
" ŞIO • 6 ıo • " 

.GER :!:-; " I '.' 18 • " 
l Fazla laf il~t •çin Galatad:ı 
. Ovakinıyaıı 11.ırıında kain 
1t1murnl areııteli~ıııe ınıirar:1at 
1 TP'rfoıı: Bcyoğlıı641 -674 

lan deniz lüb 1e sUr'I poslrn 
VATAN 

VAPlRU 
6•e • b 
ni ""11 çarşam a 

"- ımı P.k ımı 
dan l>are 'tie 
,ıu lncbolu. 

trk,d •ı tı"'ltn 

Jop;r , ( l o. ,._.: 
·om un, Ordu 

Glrcsoıı, Trabzc n, '>crmt-.c ve 

Rlze ) ye gl •'~Ktlr. 

Tal-L \ı için l'!rkc~ tlij ycıken
d harı:"da k!! B cnta ın ı mlİ· 

raC1at. fd. 'stınbul 151 S 
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lştilııı, kuvvcı ve sıhhat !çili' 
en m!ics<ir de\ adır. Bl!Omum 
eczahanelerde bulunur; Umumi 
depoları: Bomontl fabrikası. 
Tdefon Beyojtlu 58.l, ve lstan
bulda Ekrem Necip ecza deposu. 
Telefon: Istnnbul 78 • 

l ler akşan1 saat 18-:24 <' kadar 

lstanbııl uliye mahkemesi 1 inci 
hukuk dıire<iuden: . 

MüdJel milli oto şirketinin mud
dea alevhler J Ja;aıı Fehmi el, ile 
Akaaray kilrkcl başı mahalle,; tıram
vay caddesinde 17.l ııo.d• Ümer ef. 
aleyhine ikame eylediği davanın 

neılcesinde mahkı'\mın bih ( 140 ) 
liranın 29 mırı 929 tarihinden itiba
ren °/05 !alt. ve •ı,s Ucr.ıl vekllet 
ve masarif tah$illne mütedair hük· 
mü gıyablnln mumaileyh Ömer ef . 
nln elyevm ikametkhhmın mechııliye· 
tine binaen ilAnen tebllgine karar 
Hrilmiş olduğundan hukuk u<ul umu
hakemeleri kanununun 141 ve ani 
veli eden lmevadına tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak U?.tre il:ln 
olunur. 

Galata Karaköy 
Poğaçacı fırını 

lttisallrdcki 
maha!J~ "1lcl ıln 

iist• ·de 

) 
ı 

ı 

Hanını efendilere: 

.. 

Pardesüler <kaı•) 
be renKte Sl n noda 

14 ~ ı: ... ı n !tıl>aren 

Pardesüler <tren•h erat> 

t ej 'c lkivert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

IMusamhalar cırüıı) .... 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Bev efondilere: 
J 

Spor kostümleri 

16 ~ llrndn itibaren 

lngillz k ·• l 
biçiminde ostum er 

14 ~ liradan lıibaren 

Çocuklara: 

~~f;~~ Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
Muşambalar 

SALI 
5 T. SANİ 1929 

BÜYÜK 
ELBİSE 4 

.1 F ABRiKASI 

Erkeklere: 
ln~ıliı p d .. } 

g "·di ''"~ , ar esu eı 

14 ı 
- lirn«an 
2 

iılhren 

·riftik Paltolar 

I 2 4 liradan ltibarcn 

Kadınlara: 

Fantazı Muşambalar 

9 ! liradan itibaren 
2 

lsınarlaına kostümler 

ISTANBUL 

KURSLAR 
TERTiP 
TASHiH 
TIPOôRAfl 
LITOôRAfl 
ÇiNKOGRAFi 


