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TAKSiMi 
DEl'itzltRIN 

la liayc k 
hıitün d .. 0nferansının dedikodu
nda ı Unyayı işgal ettiği bir 

~•tlcri~~ı~~.e .il~ Amerika, deni~ 
Hükumet Millet çiftliğini satzn aldı ve Y alovanzn 

llaltina dıdıne ait müzakere-
. llonaıd n~ ~vam etmektedirler. 

<tnerai ~ merika'nm Londra 
lı!<oçya• •"'.es kalı Loncira'da 
. aıı. 8~ sak.in ve serin bir kasa 

• • zmarz zczn 
' 

bir milyon liralık tahsisat verdi .. • 

~·•ler ~e :. buluşup görüşüyorlar. 
:'Ulıı en roü~:"'cn~leyh cihan siya
lı~cn bu n/" bır mevzuuna taal
~ktır> ~ak~rtlerden ne neti
?~ ı...ıa; b Haye konferansının 
~ · lltiizake~e°ıheı. te ehemmiyeti 

de ~rak bu ~derın şahsiyetler
!lıı,ı hır Şey 1~0r~şmelerden her 

1 Yeni ya.pılıyor GaziHz. Recep Bey geldi 
Yunanla muahede 

lki hükumet arasında Iogiliz 
Jcrleakdedilen ticaret mua-

Gazi Hazretleri dün 
saraydtJ istirahat buyur
muşlar ve hiç bir yere 
çıkmamışlardır. 

''· P!a~ il cagını kabul etmeıc 
~~eneral De meşhur (Davca 
tıııa~"ka alarıaa"es ~aklini beyhu

'Iııdan de . ildirgeçı.ren devlet a-
hedesine müşabih bir muka- ...,. _________ ııııııı 

veıe akdi kararıaştuıldı Buz yok! ~t g • 
•n şi d' • ' 

,ıııu'-ke~ 1
1Ye kadar cereyan e-

~ı kar 1 er neticesinde mühim ~!lNA, 27 (~P_<>yev.) • Türkiye 
t «iı.a~'d:ıt.ırılınıştır: İngiltere sefırı Yunan hancı ye nazırile !vuku 
~ lngilter ?':" kuYvetlerinin mü- buı .. ı miilikatında Yunan muvarcda-

Ytn za e nın nıhayct önüne ge tına azami tarifenin tatbik edilmesi 
~•ğe ~urebtler neticesinde ka- Yunan ticareti bahriyeıini fuara ma· 
ı "lll •.o.ıec ur old .. 
ta,ı bilir l . . ugu bu for- tuf bir tedbir olmayıp Türkiye ile ti-

ar doku !'giliz'lerin gururuna / caret muahedeleri müddeti bit~ bü-
1~ ra kad:~lştll:'! Daha yakın tün devletler muvaredatma kal'§I tat· 

' llıııdolefind ngıl':' · siyasetinin Reisicumhur Hazretltri Dahi/iye vıkili ile birlikle Yalova kaplıcalarında bik edilen umıııni bir tedbir oldugunu 
lfo "nı daiın en mrı, İngiliz do- aöylemit ve Türk muvaredatına Yu-
. Oanınaıını a en kuvvetli iki dev- y • ih rıanlatanda aeami Ulrifenin tatbiki 
~~ktı.fnm~cınuundan daha al ovanın. ımar ve yası Türkiy~e ~erin bir teair yaptığını 1-

&r ııı..rında İ giltere, onaltmcı !Svc etnriftlr. Bunun üzetine tngilte-
ı.,:ıada) sını •~anranın (Na mağ re ile Türkiye arasında aktedilen iti-
tıı. "1tıtlak b.Y ndikten sonra de- Hükumet Yalova kaplıcalarının imar lafa müşabih bir itilafın akti i in Tür

tiııı; O tarihto" ~urette hakim ol- kiye ile Yunanistan arasında müza· 
qr/•ti kıskan" ~gilne kadar, bu ve ı"hyası için bir milyon lira tahsis kerata batlanması karargir olmuştur. 

çaı.,ınıştır.ç hır surette muha- YUNAN CEV ABl HAKKINDA 

~~~İz Yollarına Ye . f'f' , yüzlerce amele ralJşıyor, yollar ATINA GAZETELERl NE 
'h:t Yollarda muhtelıf kıta- ı T DiYOR? 
~~~entngi~,~~a~ s~rv1 et!erine yapılıyor, altmış Odalt harap Otel, ATİNA, 27 (Aneks.). Yunanista· 
'>ııı. - 5•kınak ist • .enız erde k<ır nın mükabil cevabım hamil kurye 
i •d'J' ke.ndisi i emışse onu niha banyo yerleri yapılıyor dün İstanbuldan Ankaraya hareket 

~iL Ctınışr çın hır hayat m<.- etmiştir. Yunan hükumeti mukabil 
,~""'Y•t 'I ır. Feleme k F T . k. -••r .. .. "" ınan fil n , ransız cevabın iır ıyece nasıl telakki edi-

ıa,00unde ba e~lar: sıra ile İn- Reisicumhur Hz. !erinin arzu ve emirlerile, Yalovada, plajlar, lcceğine intizar ediyor. 
l"ıı,ddır, Şiınd·ş &mege mecbur kaplıcalar, oteller, gazinolar yapılmakta olduğu malfımdur. Ya· Atina matbuatı hükumet mahafi-

t i,,, • f\ıner;k~~ef·ı İngiltere'nin !ovadaki bu inşaat ve imara ta Sey risefain müdürü Sadullah B. linin hıssiyatma tercüman olarak mu· 
°'•ı t•ınaı A . ı osu var.· · · d' · ' S d il h B · t . lı.n b1aş1,q bir ,'.'.'cr~ka\ı başka bır memur edılmiştir. Mü ıı:ı umumı a u a . ınşaata nezare. kabil cevabın müzakeratın tekrar baş 

Emanet bunu 
kabul ediyor 

Fakat Kadıköyünde 50 
tonluk bir buz fabrika 
sının inşasına hemen 

başlanıyor 

/ 

bir & o..s•kso~··1•hıyet arzetmekte etınek maksadile Yalovada bulunmaktadır. Sadullah B. evelkı lama~ına musaıt.olduğu fikrindedir. 
1 Uzyu •mı!ya akşam bazı hususat dolayısile şehrimize gelmiş ve kendisile gö- Hestıya ~azetesı Yunan cev. a. bına l~-
~n. h olan A . sının mu- , . . . . y 

1 
d . . . h kk d yık oldugu ehemmıyet verılırsc daı - "'--:--:..~.ı.;;.;~;a...ı;...ı:.....ı.:;-"'a:!i 

tıo ııı~dnt•ıız ,;;:,•rtıka. geniş top ruşen bır muharnnmıze, a o v a akı ınşaat ve ımarat a m a ma uzlaşmayı arzu etmiş olan Yunan ı 
?a geıYonıu1c nure menbalan. ~u beyanatta bulunmuştur: hükumetinin hüsnü niyetinin delilleri\ b f, . ır bir h usu ile pek te ' .Wuhlllin ey 
"gıJt "~ . 1 · 1 y E kid 1 ı ·· bulunacag" ını yazıyor. 1 1 Wı ll'ı ere den ~i·~ deRildir. za- - Gazi Hz.lcrinin emır erıy e, a- s en ote o an, ve mururu za- Bu sene sıcakların ürek ı o ması 

'1ılt1ceti •ktadır. T~ı~~c Amerika i- !ovayı, bir banyo şehri haline ifrağa mania harabiye yüz tutan 60 odalı dolayıaile son günler nrlında şehrin 
. ,. olan Aınc '."'ık harikaları çalışıyoruz. Yalova dünyanın en gü- büyük bir bina vardır. 1 Madanl Lut fj bazı eemtlerinde buz bulunamamak-. · :e girişnıektık1a'ya karş ı tali zel yerlerinden biridir. Kaplıcalarının Burasını çok mükemmel bir hale l tadır. 
· ız ı.. ~kiik b' • ngiltere için fevaidi bütün etibbaca tastik olun· ifrağ ediyoruz. Kaplıcaları, dünya- Bilhassa iki gündür tehir mcrkeııi 
~·r r •çiıı i 0

1'.•crglizeşı olurdu. muştur. nın en mükrmmel kaplıcaları miikem, A l yerlerinde bile buz pulı:namıyor, bu-
'tıiıı t ~'>Pet v:ıya~ette scrguzC§I Bu çok mıikemmel yerin. halka mü meliye<inde yapmak i\ın ehemmiyet \1 fUpadan ge di !unsa da bir çok mü külatla satm a-
Ş dij n ha netıceleri evelden fit olmaması büyük bir noksandı. veriyoruz. Temin ederim ki, pek ya- M d 1 h • d k• lınabiliyor. 
ı ıı hald raketler vardır Halkım=n servet sahibi olan kısmı, kın bir zamanda, yalovayı, en mükem a am a ey 1n e 1 Dünkü akşam gazetelerinden bhi 

'1fat:• e !İınaı A boğ ki d k 1 mel Avrupa banyo şehirlerine faik o- neşrı'yatı şı'ddetle de bu vaziyet karşısında, buz inhisa-
""ı t• .. ~• d•nı' 

1 
"'Incrıka·smı da, yazın ucu sıca arm an urtu • 1 , k ' ftih h' ..,. ' z 0 k . . A b h ' 1 . arak görece , gurur ve ı ar ıs e- rını almış olan, Emanetin diğer fahri 

."--. Itıiı.' sav,· b·,' hakimiyetinde raa ıçın vrupanm anyo şe ır erıne 1 k .. k 'ft'h 1 . -...,,k kı ed' h . . d ara gorece • gurur ve ı 1 ar ıısse- redded'yor kalara buz imali için müsaade edece-
•rttte ' lngiJı r şerik olarak ka- a n ıyor ve er yaz mevsımın e, meşbuum. Şimdiye kadar mühmel 1 ğini yazmıştır 
'"~ doğan eL~e için bu günkü mühim bir servet, bu yüzden, cebimiz kalarak istifade edemediğımiz bu cen ----..-- Dün bir mırlıarririmiz buz meııele-
•· '''nin 1 ır zarurett . ı ·- den çıkarak Avrupaya akıyordu. t · h · h kkınd ki h · "'Ya , n ·ı- , ır. ngı net gibi yerleri görüp te cneden şim- rtışa adısesi a a ta ki- si hakkında Şehremını Mnhiddin bey 

1?ttııı !!asında kgı "' malıyesinin ci- Memleketimizin, banyo şehri olmağa diye kadar farkında olmadrkl• diye katın devam etmekte olduğu malum- ile görüsmüştiir . 
• ~~ ~ege başıa~';'ct ve prestijini bihakkın layik, böyle cennet gibi yer- düşünerek mütesir olmamak imkan dur. Maznunların bidayeti tevkifle- Muhiddin Bey şu izahatta bulun-
\~ bu,c lddeır ıbgı hır devirde A- !eri dururken buna göz yumulamazdı. haricindedir. rinde ismi sık sık geçen Madam J,üt- muıtur: 
~-. un,,,_,. 1 ır rakabete gı·n· . Gazi Hz. halkın bu ihtiyacını takdir fi bey ahi A d d t ....,;._ • .,, taı, :'"'11 ltıenbaı buyurdular, ve derhal in""ata batla- Yalovarun imarını, bu müstakbel . ren vrupa an av e e-......,.- «- Başka bir fabrikaya buz imali •r.... •ıs et arı deniz tes- .- ban h · · G · H ı · ı g .. rü tır. Madam Lütfi beyı·n, zevcinin tev- 1·çın· müaaade verilecegı·· dogru" deıo;L ·~•d· ltıek b .. .. k . nılması irin emir verdiler. yo şe rını azı z. enn n o • kif ,.~ 
~ ~· Çiinkü d ul.'u hır neti· r şüne. medyunuz. ıne takaddüm eden günlerde anaı· dir. Esasen böyle bir müsaade verilao 
t~•r Yat v kıı enız kuvvetle- Yalovada bulunan kaplıca, otel ve zın Avrupaya gitmesi ve Lütfi beyin bile mevcut fabrikalann bıu imali ;.. 
~ t •n iktisad· dret menbaı da buna mümasil ebniye hazinenindir. İnşaat ve imarata sarfedilmek üz- de refikasına iltihak etm~k üzr~ isti? çin 15 günden eve! faaliyete ı...a..-
~ •Sqnüd.. 1Y•tıdır. Anglo- Masarif, maliyeye aittir. İnşaata Se- re hük:Qmet tarafından bir milyon li- zaratta bulunurken tevkif edilmesı 81 da kabil olamaz. o vakta hd; 
1arııı~bt1 ti gib~'."e İngiliz-Ameri- yrisefain memur edilmiştir. Bizzat ra tahsis edilmiştir. Yalovadaki ara- mevzuu bahs irtişa hadisesile alaka-. da Kylfil girmı• ve talıil ac.alı:Ja daha 
r, ç~ı •re ııar ;•ztti nefsi koruyu- Gazi H:r:.lcri imarata nezaret buyur- ziye ilaveten «Millet çiftliği> denilen dar görülmüş ve o zaman bir haylı azalmıt olur. :ıİiıvaki 1IOl1 ...,_,_....._ 

, ' }Ş·"'•k, .~•Arak, m. evcutla ı' k- maktadırlar. Yüzlerce amele hiç dur- çok geniş bir arazi satın alınmıştır. dedı'kod · ı tu .. ~~~ ' ., " •e . . ki f d uyu mucıp o muş . buz aarfryatr çoğaldı . .,.. __ _,.,.,. fabri-
'ııı eı~&cr llıiU ~erıka'nın izini madan, hümmalı bir fealiyetle çalış· Burada ziraatın ın şa mı a te- ....,._5 _, 

~, ı.:qd•k lng
1
.•
11
telern . istismarda makta, Seyt:isefainin bir çok gemile- ınin etmek en birinci emelimiı:dir.> Madam Lütfi beyin Avrupadan av- kaar giinde 82 ton buz imal ecHyoc 9e 

•, 'I e ka . İ detini haber alan bir m··'--'-n·rınuz· · ihtiyacı temine çalıınyor. r-en ııene-"-· ·· • ı bir . ıçın daha pra- ri, lazım olan malzemeyi taşımakta- Sadullah B. refa tinde zmit va- """' ~~ ·"'"! ~ ••yas t · · k ld · dün Madamla görüşmüştür. Gazete- !er yapılan hesaplar ""' tecrilbelett . • ij ..,_.....__ e tir. Ancak dırlar. Hümmalı fealıyetten ma sat, lisi olduğu ha e, ınşaata nezaret et- .. '-·-· " 
'' latb· ~.,,ı.. v • · d b' d K · !erin bu meeel• etrafındaki . n""rt'ya- gore ,,....un en ço .. aariolunduğu Cu-ı ":' lı.;,L_ •kat .-.... ha t ııı:ınra da bu inşaatı, banyo mevsmıı geçme en ı- mek üzre, dün saat 16 a ocaelı va- ~ .,, . d lliıı ,..., sı A 1 ı k y 1 h k tından çok müteesiİr görünenMadam ma günlerın e asam! 60--65 ton buz \ ıııu t•Ylerdi na çıkarmak tirmek ve halkı vrupa kaplıca arma puru ile te rar a ovaya are et et- L.. tıhyord 
~ •. • """•tı 

1 
r. D.eniz kuvvet· gitmekten müstağni kılmaktır. miştir. utfi bey muharririmize demiştir ki: sa u. 

ı.. "Ilı orın 1 . - Bu lıadiseıun· ~ok çirkin bi~ de- Fakat lıuıe.ne memuJiln üatünde 
~'Yctıetrika ı·r,·n u unün. İngil· •••••o••••" • ' d ed ·-'-' '-' h tı ' c dikodu mevzuu oluşuna çidden mü- cvam en ıu.,.,..ar geçen aeneA• e· 

"lı~~<akı1~, göre' ı~t:~i ;r~:;.· Son dakika • teessirim. Kocamın iş hayatının safa- ııaplan deği9tirdi. 
fL_"Qkt ı • t,te . batına vakıf olmamakla beraber. kcn Marn.fi. Emanet busene Karaağaç 
i•'"' ite a •rında bıneselenın en disinin bahsedı'len •ekilde bu rezalet- ta fazla olarak ıs tonluk yeni bir buz 
<tı •• .,. ndi kend? •rı de budur. • · · 
"· ... "' ın k. G • H H ı k d le alakadar olabilmesine imkJin yok- imalatanesi de vücude getırmıştı. 
~ ~ltdt;~d~~. c~gr-ırtafi\;;f.~~:~n ~:: azı z. a ar asın a. • • tur. Lütfi bey ya bir isnada maruz Şimdi de Kadıköyünde 50 tonlnk 

• 0 an ·• kalmı•tır, yahut 1• 8ını· yanlışlıkla bir bir buz fabrika81 vücude getimıe&e 
ı,ı· '- • .. ny•nın d'· Ya ıınperator- • ka "L . . . . .• ..., ."tr,; •• b. ort b' "M k rezalete karışmıştır. Adaletin tecelli- rar ver ...... ve tesıaat ıçm sıpan,....· 

ııı· .; •r birter; d •r tarafına Tarihi bir hatıra: era etme, onlar si bunu ispat edecektir. ta bulunduk. 
it ":'•lık ''1 ınış, ınu n ~n uzun de- . . . . Hulaaa Emanet buz me•elesini ge-
1,1•.t ıııa~tir. Muh~~~~f pa~çalar- gittiler ama, bu gelenlerin hepsi de . Bau gazetelerın ışı dedıkodu şek- lecek seneler içinde vukuu melhuz sı
p tir. l.ı 'Yettc k 1 vazıyetler, !ine sokan neşriyatından çok mütees- caldara karşı tamamile hal için icap 

'tııı ,~nlarııı UVVetlcre lüzum az zaman da bur adan gi dece ki erdir,, Bir olduğumu saklamıyacağnn. Zev- eden tedbirleri şimdiden almaktadır. 
u.. tı. •·• '" .. v• dem, Uadeletinı· eyı·ce cı·m h k'k t ·· · b'I 1 b "' •, ' 1 .a ı a en mucnm ı e o sa una Kadıköydeki buz fabrikası da vücude 

"ıiıı ; 0
• ilahi~ erde az çok Gazi Mustafa Kemal benim ismimi karıştırmak ve benim getirildikten sonra Emanetin fabrika 

'~i~d • - bıih 1 
olan diğer mı!- . . için hakaretkar neşriyatta bulunmak ı ·· d 130 t b · ı d k 

lı a uı ed· e irler . • .. k . .. . _. m a a e r. er es tir.> •-~ b asııa taht lbah İSTANBUL, 27 A. A. - Reısı-ı dur: Yıldırım orduları gurupu kuman aceba' ne an if d ede H k arı gun e on uz ıma e ece • 
hayü .. ılebilecek eaas- cumhur hazretlerı 26 Ağustos 929 danlıgmın mutare eyı muteakıp lag- gibi siz de oku olma! s . 

guç ve Çetin bir iş- pazartesi günü DolınabahÇ<'de bliMla· vi dolayısile İstanbulu teşrif bu vuran muş 1 ınız • 
it .......______ 7.,.,. rında meşğul olmuıtar ve istiNlhat bul Gazi Hazretleri vatanın halasına ça . Bulgar olduğum, cBulgar ınille- Sefirlerin seyahatı 
'll~\11.._ ~ MESUT yurmu§lardır. Akşam yemeğini müte- .

1 
tınden> kaydı altında yazıldı. Aslen 

(\Uf\' - akip mevcut davetlilerine hitaben: 
1 

hangi millete mensup olursam olayım TÜ k ui ~ 
~f,.I fthud •ıe "Arkadaşlar, bugün 26 Ağustos- ben ruhcu, hissen içinde yaşadığım f VapurC U~UIMID 
j" et ~ ı r tur. Böyle atII vakıt geçirmeğe gel- nemleketin evladıyım. Bunu boni ta- İnkişafı 

ı, erjflı~ .rllpten tahliye mez, hareket lazımdır. KaHrınız ba-, nıyanlann hepei de bilir. 
,"ıı ISfld kalım0 buyurdular. . i Sonra daha feci bir şey var: Ben 
\la~ iııhisa ll ettiler Mti"1rünileyh hazretlerı refakat- sözde Lütfi beyin metresi imiPtı . 
ı' , '•iJ0 rındaki irti !erinde dahiliye ve maliye vekilleri 1 Mıiak sahibi bir adam bunu ""'1ıl id-

'i <lijtı ltıeykuf b "1 tahkika olduğu halde saat 23 te Dolmabahçe· ıdia edebilir ki 8 yaşında bir çocouğu-
'~r; 1aı;dav~1ki!Jeri va~

1 '::""1 maz. den hareketle Tokatlıyan otelini tcş- muz vardır ve kanunen ben Lütfi be-

Ingiliz Ateşemiliteri Kara 
deniz seyahatı intibaklnnı 

anhtıyor 
l nj i 1 

• kcf le 1 sı e ver- rif etmişler ve otelde bulunan darül· yin refikaıııyını. 1 
. ;n~nı:1•nıişler:· te rapten tah fünun emini doktor Ne ... t Ömer tbyi Ben müorifmişim, eğlenceyi sever- .------

ııı·· 'dan ır. "" · · •ı~,. ijddei •kserisi sah k t de refakatlerine almışlardır. mışım. • Bunları kontrol etmeye ki-
,.,~ 1tıc Uınumi · ı s- Otelin gazinoıunda kendilerine hiz Tokatlıyan oteli min hakkı var? İşte Avrupadan dön 
l. ir. "".•kil olası Esaı bey• d.. E- h k ı · d k n v k • met edenler meyanında, umumi harp- d • ·ı · um. ger are et erım e anunun tı Un g ra tayin 1 reler ara ıgı ve ı erıde yapacag" •na . 

•tit . eç vak e • te Süriyede Cemal pa= merhumun k d' • · 1 d b menettıği noktalar varsa, yahut mev-
<sı anı te kadar bu .- arar ver ıgı sıra ar a >r gün, bir ld -

~ ~ - aşılnıaınıştır. sofracılığını yapmış ve bu vesile ile arkadaşını Tokatlıyana yemeğe davet cut o ugu farzediliyorsa ben hesap 
--- Gazi Hazretlerine de hizmet etmiş o- . b d 1 h' ve izahat vermeğe razıyım.» 

J ı:ı.th etmışler, u metr ote , ızmetlerine 
'Vinı '" f bey lan metr doteli derhal tammış ve il· şitap etmiş. Paşa ha:r:retleTi mctr do-
•r ~Ve'- · tifat etmişlerdir. teli görünce taltif etmek istemişler 

~ ' u; "•leti · · Gazi Hazretleri bir müddet istirah· 
ı lç;n ~~ daYinJ;ntıha~atı Y-lkla- atten sonra mufarakat buyuracakl'-rı ve hal hatır sormuşlar: 
llı~liri ;kurnetç: Vekaletin~ in- sırada otelin yemek salonuna girdiler Metr dotel hikayeye başlarken t!e-

AFGAN SEFiRİ 
Afgan sefiri AAl<aradan golmi~tir. 

Bu gün İtalyaya gidecektir. 

MALiYE VEK.lLt 

Memleketi demir ağla 
· örmek mefküresi 
Cumhuriyetin hedefi
dir. Bu mutlaka tahak-

kuk edecek! 
Nafia vekili Recep bey dünkü ti-ı 

renle Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Vekil beyi Pendik istaayonunda Baı 
vekil İsmet ııata hazretlerinin yaver
leri istikbal etmiş ve vekil bey Pcn
dikte tirenden inerek doiruca İemct 
pap hazretlerinin kii§klcrinc gitmi§
lerdir. Recep bey saat dört buçuğa 
kadar Baş vekilimizin netıdinde kal
mıftrr. Saat dört buçukta 1ıımet pa'l'I 
hazretleri Recep beyle birlikte oto
mobille lstaıyona &clmit w orada ha
zır bulunan bir otodirizinle Haydar 
paşaya inmişlerdir. 

Nafia vekilimiz Recep bey Pcndik
te kendisile görü§en bir muharriri
mize şu beyanatta bnhınnıuştur. 

- 400 milyon lira sermaye ile iş 
yapmak üzre müracaat ettiği ııöyle
nen Amerikan grubunun müracaatı 
hususi bir mahiyeti haiz değildir. Bu 
nun gibi bir çok Amerikalı ve Avru
palı gruplar iş görmek için müraca
at e~ek<edirler. Bunların hepei de 
tetkik edilmek üıre doayaJanna kon
maktadır. Mevzuu bahis Amerikalı 
grup hakkındaki havadisin ajans ta
rafından verildiği doğru değildir. Bu 
nu tekzip ediniz. 

Su1am . 
1 

• • . . . . bir Nafia vekili Recep b4!yefenoı 
a '! eı:ımn tallZ1DU açuı . . . • , . 

çok müteh-ler çağırdık. Bu me. ~dü_ler sıyaaeti~ bilıyon;~-
yanda bir İtalyan mütchueis gelerdt ~ua ki tanaını edilen program dahı
tetkikat yaptı. Tetk:ikatmı bitircuk ~ muntazaman devam etmekte • 
gitti. Raporunu gönderecek. Şimdi de dir. lllcmlelreti çelik bir ağla örmek 
bir Holandalı miltebal6is tetkibt ~i Cumhuriyet idaresinin !1•· 
Jl.apmaktadır. Yapılacak ııuJmm i91e- defidir. 
nndc bu ındtelıauiaların raporiarm. B mutlaka tahakkuk cdecelitır. 
dan istifade edeceğiz. Lakin ana hat- Buraya gelince Bat vekil paşa 
!ar üzerinde asıl karar ..uccdt mu- hazretlerini gördüm. Gazı Haıretle
tahaaaiolar değil bizi' z. rint de ara tazimat cdeGeğim. 

~ ;( ' *1 ' -.. 

/ 
p 

., 

Muvaffakiyetin şaheseri 
Zeplin Bahri n1uhiti kebiri geçti, 
Los Angelostan itibaren volıına 

devam etmektediı: • 
LOS ANGELOS, 27. A. A. - Ze- tanlmatıı artık dünya etrafındaki ha· 

pelin gece yanar, (büyük ok1anos vai eey.ıuıthtrda ilttiham edilm:ııc 
aaatile saat 14 te) Lakchu&t istika· cek bös bir -ni kalmadığını, amıı 
metinde harelret etmiştir. be'erin önünde tabiatin Graf Zeplin, 

[Milliyet: Alman balonunu Gibery- Fridri~fenckn kalkarak hiç bir yer
ayı ve tlmdi.Ye kadac JMç bir -.yyare de tc '' wf ctnıelnıirln buzlu Sibery 
ciniot kat'edemedi~i koca Belwı -.ai- antn llaerinde geçerek Tokyoya var
ti kebiri iki merhalede apuk Loa dılrtıta sonra bir hamle de Bahri mü
Angelosa ıallmen vasıl olmnı ;ı,..ıi hrti kebiri geÇ<'rek Kalifornyada l.o• 
fen ve tayyarecilik için emoalBiz bir Angelos şehrime gelmiştir. , 
muvaffakıyettir. Bu muazııam d<Wli Balon Bahrı milhiti atlasiyi gesc· 
alem aeya hatmm muvaffalı:i}'etle ba- rek Almenyaya dönecektir. 

etmişlerdir. Bu seyahata oefirlerin re
fikaları ve İngiliz ateşemiliteri M. 
Wood iftirak etmişlerdir. M. Wood 
dün kendisile göriifen bir muharriri
mize seyahattan hakkında 9U maıtl
matı vermi~tir: 

naya kadar otomobil ile gittik. 

TORK VAPURLARINDA 
MÜKEMMELiYET 

t Ilı •thi be namzet olarak bu vesile ile mütareke zamanındaki di ki: "Paşam, efendimiz işte bu ma
lı~eit{;' Ali :Ri?a v~lah~t Mali- sözlerini hatırlıyarak 0 zaman buna sada oturuyordunuz. Yanınızda bir 

•ld;1 beyleri~ u.skirat mü- muhatap olan metr dotele 0 sözleri de uzunca boylu, esmer bir misafir 
• goatcrilrne·ı· b d ., 

Şehrimizde bulunan maliye vekili 
Saraçoğlu Şükrü Beyin cuma günü 
İzınire hareket edeceği haber alın
mıştır-

- Seyahatıınız 11 gün devam et
miştir. Zonguldaktan itibaren, Fatsa, 
Ünyeden maada, bütün Kara Deniz 
limanlarına çıktık. Seyahatrınız Rize. 
ye kadar devam etmiştir. Samsuna 
~Iktığımız gün trenle Amasyaya ka-

M .. Kslark . . M. . Gro;v dar gidip geldik. Giresunda Vali ve 
~mer~a v~ İngıliz sefırlen Kara belediye reisi tarafından Kulak kaya 

Denız sahillerınde .Y.ap!'klarr seyahat mevkiinde şerefimize aamiml bir zi· 
tan son derece eyı ıntibalarla avdet yafet verilmittir. Trabzondan Ziga-

~ aynen söylemesini emrettiler. ey var ı. 

Bahsin mevzuu olan vaziyet ~u- f Mabadi 2 /nci sahifede j 
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HARİÇTEN ALDIGIM;ım:IZ_H_A_B-ER_L_E_R_11 1 ber\et 

~------------------1-'..1 AsRerı oareaı ıaıınıaınal11 

MiniJelin tarihi lelrikası : 1 

Napoıeon Istanbul yolunda .. Fedakarlık Kızıl ordu manevrala
rına başladı 

•1~0-., .. ,1. 1\kkaA zaı)tedilseydi Fransızlar böyle 
l:ı '- MOSKOVA, 27. A. A. - Kızıl 

b L, b v bir~ey dÜŞÜDÜyOr ordunun her sene yapılan mancvrala-

Ftl.l.sUn.d.e 

Yahudiler ... 
Katli am mı 
ediliyorlar? 

-~+·-......--\ aı)ol eo {} J_' ransız a yr. agını J - . rma Lcningrat, Tiflis ve daha b'7I 

l k M. ttriand ın teminatı şehirlerd~E~1~ş~RAR Amerikadahi Yahu-
stiri.iyiip ge ece İl.. kat'İ addedilmektedir M~SKOVA, ~7 · ~· A. - Halk diler protesto ettiler/ 

koınıserler heyeti mueascsat ve teşe- • rbl 
1 hat .. zan Yedi\di ismindeki Elçisine vererek . PARİS, .26. A. A. - ~c.ho.d~ Pa- bbüsatı sınaiyenin başl•yaca!c yeni se- Araplarla Yahudıleri bi -

Fransız ma~ a. guk al- Fransaya yolluyordu. rıs gazetesı nazırlar mcclisı ıçtımaı- nesinde amele için fasılasu hafta u- rine katan /ngilizler mi? 
1 kuleye sevkedıldı. v_u ~atın ~ . daki nm nihayetinde M. Briand tarafın- sulüriü kabul ettirmek kararını ver- NEV-YORK, 26 (A. A. - Kadın 
dığı bu cereyan netıcesı .~~ak Babıalı ıle 14'.raı;ısa arasın ~ La H~ye deki hat_tı .. ~ek~tin; miştir. Bu karan t~tbik etı:ıek üzre erkek 7 bin Yahudi, bugün Filistin
şarkta Fransaya karşı Turkiy~, , su~ mua?edesı nıhay~t 18?2 se dair ~.alemı mahs~s ~uduru va••t:>"- hiikıiı>:1et .ta~afından bir komısyon teş de Yahudiler ~l~yhindcki ~a 
I. .1 Rusya arasında bır nesı Hazırarurun 25 ınde ımza yle hülcfunete venlmış olan teınına- kıl edilmıştır. ka• ... protesto ıçın yapılaıt numayı~e 
ngı tere ve , ita .. Id - · tihba ı 'O ·.- ' . .. 11 kkül ediyor edilmiştir tın t ı o ugunu ıs ratına at- M. R K F iştirak etmişlerdir. 

ıttıfakı muse es teşe _ • . .. k _ Fran- fen yazmaktadır.. . . · •. MOSKOVA, 27. A. A. - Komi- Hatipler, Araplarla Yahudiler ara-
du. Sadrazam, M~s~rdan Fran \ Bu .~uahede 1.le Tur . . _ Fr~nsanm vazıyetı kat'ıyen dcgış- serler heyeti reisi M. Rikof, .n1e~u- sındaki ihtilafı tesviye için müessir 
!:tzlan çıkarmak ıçın ~adol~ sız munasebatı ıade edilı.yo~, e me~ış ve .ne ~oung plarund:ı n~ de niyetinden avdet etmiş ve vazılesıne tetbirler ittihaz etmemiş olmalarm
., ~ Suryeden iki ordu teşkıl ettı. ı velce Fransızlara ~şedı~ş o Renın ~ahlı.yesı _?us~sı:nda M. B':'3~d başlamıştır. , dan dolayı bu kıyamlarda mcsuliyet 

EHRAMLAR ONONDE lan imtiyazlar yemden venl~y~r bu vaı;ıyctı a~~a tagyır etmemışu:. TAYYARE NEREDE ... ~ hissel.eri bulunan İngiliz mem.urlan-
• Eh l n idi. Bundan başka her hangı bır Mumaıleyh, dort devl~t~ Dawes pla- MOSKOVA, 27. A. A. - Dun sa- run şıddetle muaheze ve takbih cdıl-

Memlukler, Mı~ır ram a b .1 k imti- nı bakayasr~~~ tenzilat yapılması at 4 te hareket eden (Sovy~tlc~ mr.m meleri lazım geldiğini beyan ctmiş-
önünde Napoleon ıl~ cereyan e- , Devlet te aasına ven ece km- h_ususunda ı~;.f etmı~sc d~ ~". t~nzı- ı:keti tayyaresi) Novosibırike ınmış- !erdir. 
elen muharebede penşan olmuş- yazat aynen F~~sızlar hak !at Young .planının _?.un.yesını ihtil ;- tır. Hariciye nezareti, Kudusteki A-

·d M artık Fransızların e- da da kabul edilıyordu. Napole- decek ınahıyette degıldir ve mezkur L h d merikan cencral konsolosundan Ame· 
.1 · 

1
• ıs~ b l du Napo on Fransanın Karadenizde de planm ahkimı olduğu gibi kalmakta e istan a rika tebasmı ve Aınerikalılann enı-

lıne geçmış u unuyor b. ti f . ·n1c·şaf ettiımeğe faz- dir. M. Briand,M.Stresemann ile yap • • val ve emlakini himaye etmesi rica 
leon Mısın aldı, fakat urasını l carhe mı _ı 1 d""' . . B b tığr mülakatlarda tamirat me- Sanayı kongresı .. edilmiş olduğunu bildirmiştir. Harici
muhafaza etmek, zaptetmek ka- a e emınıyet ver ıgı ıçı~. a .~- selesi bir sureti tesviyeye r:ır , .. . ye nazın Amerika hükfunetinin Fi
dar kolay değildi. Çünkü çok aliı bu hususta da teshırat gos edilmedikçe Renin vaktinden e- VA~ŞOVA, 26 A.A. - tur~ye listin sul~rma bir harp gemisi gön-

ed İngı.liz donanması ye' terecekti. vel tahliyesi için bir tariin tes- Yunanıatan, Ronı:ı-nya, ~kos ova ya dermek niyetinde olmadığını beyan 
geçm en •t d · ğini ·· ı · ld - · Yugoslavya Lehıstan tıc:aret ve sana . . . . . • 
ti.,,.rek Ebukır önünde Fransız ı Buna mukabil Napoleon da pı etcınıl yecektadısoy emış o ugu n- yi odaları k~ngresi bugun·· saat 10 da c~ış!"'· Hancıye nezareti erkim, .,,- ı . - . d - · · ad'" va ye o unma r. . . · Fılıstınde cereyan etmekte olan vu-
donarunasmı yaktı. Selimi himaye e ~egını v u Paris, 26. 26. A. A. Nazırla< mec- açılnuştır. Tıcaret ve sanayı nczarctı ku t b''yük' b' a1·1ta il taki etmek 

' ... ' di rd be ··d·· 1 · d M D b •kı bır a 1 u ır 3 e P Artık Napoleon için UDU<11t tenun e yo u. lisi Cenevreye gidecek Fransız hey- şu m.u ur cnn en · a ro. · tedir. Fakat bu yüzden İngiltereyi 
kuvveti gelmesine i.mkiıı kalma\ Napoleon 1802 de Brune'yi heti murahhasası riyasetini M. Eri- nutuk ırat •~erek ~urahhaslar~ be}:· takbih etmek ve onu Araplarla Ya-

~ · - ·· d diği 18 ak ll dı. and a tevdi etmeğe ve M Loucheur anı hotamedı etmış ve yukarı zı- h dil · b' b' · kata dini kıy 
mıştı. Babıfilinin gon er Iııtanbula sefir olar yo a ·· 'ki · hha.s . · 1 - . krcdılen mcınlcketlcrin mümessilleri u. en ır ırıne n . .am 
bin kişilik kuvvet Mısıra çıka- Fransız Elçisine Istanbul'da ~f~kl:c•k:~~a vermiltatk ey cmege ıt- arasında doğrudan doğruya vaki olan vdeğil':'yanldir aUrdan n;ıekasul tuttmİa~;:~ndde 

N 1 ikin• ı bi h.. .. kabul .. b h . . d h c . mumı naa n,.- or u 
rıldı. Fakat genç apo eon pek parlak r usnu gos-- INGILIZLER D YORLAR Ki.. u temasın • emmıyetın .en oa se- ve donanmasının süratlc vaziyete ha-
ci bir muharebeyi de kazandı. I terildi· Bu vesile ile Fransa' ya LA HA YE, 26. A. A. - İngiltere ~er:!, ~ı:'ı';ah~.a~ı~ Le!.:ta::ıc ta;;:- kim ve yeniden kan dökülmesine ma-
Oradan bu muvaffakıyetle, Su-1

1 

karşı beslenen dostluk izhar edil tarafından dört alacaklı devlete ver- ?'1 'tı. sal ~ .. al ':
1 

~ ke - ni olacağı merkezindedir. 
• . d . . , . .. il .. . 1 ~'-! F rı en ne cc en goz en e gorme ve LONDRA 27 A A 1ık ,_ . 

n·yeye g,.,.tı. Fransız or usunu di Brune de Pans teki Turk El- en cevap uzennc sawıuyettar ran- k da t ·ı dil ·ıı ti ı ' . . . - ta ... ıye -s • "-LL- H . h ongra crrw. c en mı e er e k .. d _ r·ı· . 

ile maarif kadroları 
' ...... ' 1 J 

Ak ( t ~~ n ara, 27 Milliyet) - Askeri barem tallma n ·ıd~ l 
edllmlşttr. Maarifin de bareme göre kadroları ikmal cdı 
mucibi alınacak ve mulhakata tebliğ olunacaktır. 

Ahimesut civarında~1 

Bent ikmal ediliyor 
ııı•' rındakl araziyi ıııl• Ankara, 27 ( M.llllvet ) -

Ahlmesnt clvanndr lstaobul bo-
ğazında yapılmakta olan bendin 
inşasına devam edllmektodlr. 
Bendin uzunluğu ( t 10) metro 
olacaktır. Şimdiye kadar yapı
lan kısım bendin dllrtte birini 
teşkil etmektedir. Bendin tema-
men ikmali tetrlnlsanl sonlann
da kAbil olacaktır. Bend cıva-

!çap eden suyu tedarlk.,ıt 
gibi tabtezzemln akad 
vklf ederek bendin çok 
rlndeld su seviyesini 1 
mek suretlle clvannd•~eıııJ 
lann sulannı bolca d~' 
suyun yllkselmesl sure,. 
nlerln tabll surette sn~1,ı 
temin edecektir. Aın• k 
sen kusur bin liraya ~ 

Kud üsteki karışıklıkl8r . . .... . . ~ 

Yalnız bir gün içinde musevilerdetl 
maktul So kişi mecruh düşmüştd! 

Lgodra, 27 (A.A.) - M.Bstemllkat nezared tarafınd .. 
nan bir tebliğde denlllyoakl , Cumartesi gllııl Habrc• f 
tarafeyln arasında adeta bir meydan mubarebMI vka lı~ 

,Bu mOsademcde mıuıavUer'5 maktaı ve 50 kadar ili 
Araplar ise 8 11111 Ye 11 kadar yarab Yermlflordlr. 

Umum sigortalar tarifeleri lastik edfi 
Ankara, 27 (Milliyet) Umum sigortalar tarifeleri 

1 
vekaleti tarafından tastlk edllml\I ve mahallerlac tcblll 0 

tur. Tarife derhal tatbik edilecektir. 
ollarda helik eden vebaya rağ- çisi Galip Efendinin hararetli ·~z. m"'""":'."'51

' avas a~ı mu a- Lehiatan arasındaki münasebeti tak- ıtaatı?In vuru. una ragmen 1 ıstın-
y .. . k .... ı.,, •. .. ı • F d ld v •• bmne bugun cereyan etmış olan vu- . had. !mak f t td de vazıyet vahım olmakta berdevam- Maliye memurları lı banka11 ı. 
men çollen geçere ~ onu- bır ransız ostu o ugunu soy kluatm fransız heyetinde elim bir hay vıyeye . un ° . ırsa ıru ~ •. °: dır. >""~ 
ne geldi. Eğer Akld bir kere e- 1 lüyordu. ret hissi tevlit etmiş olduğunu be- ~cceldc':~e~ d~ayı ~d".~ıyetıru LONDRA, 27. A. A. - Amerika- Ankara, 27 (Milliyet) - Ma- İSPARTA, 27 (A . 
le g,.,.seydi artık hiç bir kuvvet DAHiLDEKi TEHLiKE yan eylemiştir. Mumaileyh, Fransa- t eklayan te kiı§tır.I ". ".u B 1 ıger nu- run Londra sefiri jeneral Dawes, İn- llye memurlannın terfi ~e tayin- kasmm İsparta şuııes' 

"" d - •• Y •• t bilri' · u r a P ey emıştır. un ar meya- ·ı h"'-" · d F·ı· · d ki A 1 1 1 h 1 1 tlb ·mı 1 Napoleonu Istanbula ogru yu- Dahildeki tehlike zail olma- nın oun_!: p .. ~n ayne~ at. nı nında Türki e mümessili Cemil be gı t~rc wrnmetın en ı ıstm e - eri ç n azır anan m an merası e açı mıştır· 
.. kt kif ed · ekti . . f talep etıruş oldugunu İngiltercrun de . Y. . . Y mcrikan tebaasının hayat ve menfaa- talimatnamesi katlyot kospet- Şehir telefoD11 / rume en tev emıy~ • mışa. Selım ıle onun etra ında- 1928 E ıın· da C d .ttih de bır nutuk ırat ctmıştır. ti . . h' • . . çil ••-,_,_,, .. .. d Türkl 1 . .. y un enevre e ı az e- ennın ımayesı ıçın a en ...,,ımge- miştlr. İSPARTA, 27 (A.P. 

Fakat A&&<t onun e . ~- kı zumreye karşı beslenen hu- dilmiş olan karar mücibince buna i;ı- BiR TAYYARE DENiZE DÜŞTO len tedbirlerin ittihaz edilmesini ta- I · k • 
rin şiddetli bir mukavemeti ıle sumet devam ediyordu. Dahil tirak eylemiş bulunduğunu söyledik- MOSKOVA, 26. A. A. - Tas A- lep ctınştir. Ankara mahkUm annm ıır ~1 hir telefonu tesisaun# 
karşılaştL Fransız ordusu artıkl deki tehlike Yeniçeri tehlikesiy- ten s?nra ~üte~";ssıslar konferar.sı- jan .. bildiriyor: Bir tayyare Sotçü • ANKARA, 27 - Bura hapıs mıştır. · 
son der~e müşkül bir hale düş-1 di. Zaten mevcut olan bu korku nın bir tarihçesıru Y':PDlIJ ~· bu ko~- ya~:"'n.~a .denize düşmÜ§tİİ:'·. Uç yol- Gazı halk arasında hanesindeki mevkuflardan ba- yeni bir t~ 
muş·· tü. Karşılarında karada Tü-lıru ille Hüse . p 1803 sene- f~ransmın devamı m~~dctınc.e 1?~- cu olmuştur bunlardan. ~Kafkas . ztlan aralarında bir şirket teş- İZMİR, 27 (A.A _. 

. İ . . l ardı. . Ç yın aşa . lız mütehassısların dıgcr refıklennın ordusu kumandan muavınıdir. ı inci sahl'fı'edtn mabat ki ed k k ı.<: - dı pmak L-. -'-""'~ 
rkler, denızde ngıliz er v • sınde vefat eder etmez bır kat noktai nazar\anru kayit ve prtsız ka- YENi TAHTELBAHiR .. . . . l ere ese ..... gı • ?"" .. b~sı.,fazla IWIIUaT~ 
Bunların arasından Napoleon ı- daha arttı bir kat daha kendini bul eylemiş olduklarını beyan etmif- 1 . Bunun uzerıne Gazı Hazrctlen ken ve bazı evrak basmak ıçın musa tahsil elinde kaJınaS11ı1 .. 

. k l . k F • · ---- İ ..:ı • . apetçya, 26. A. A. - Y:nı tah- dilerinin de pek eyi hatırladıkları o d alrnışl dır B ti" · · --'--·'"' alı ,,e ,.. 
Çtn UrtU UŞ çare&l yo tU. r&n- duyurmağa başladı. tır .. r......,., n.,~tcrenın 90D ta\ebl Ü- tcJbahrm tecrübeleri memnunivet- . til turd··'-'· a e ar • unun ne cesı. Çlfi UMUU>\Ud.tm Cl 

d d zerıne La Haye konferansının inki . masaya gıt er•• o zaman o ....,.. l ak k ı-"' - d . asındaki ii ...... 
sız or usunun mevcu uyan ya- Bunu gören Nakşidil Napo- da F . . _ - baht bit surette cereyan etıniı<tir. n yere oturdular Metrdotel denm- o ar ese ...... gı mm pıyasası r m tevaıısn-::~ 

tük ' tı" S - kalanların tam ransa ıçm değil cihan sulbu CESET - · (35) k tan (30) kuruşa duş-- le 1 dan ibra teııı'.'• nya e~ş · ~ • . leon'dan yardnn isteıneği düşün için vahim tehlikeler tevlit edeceğini NERDE BULUNDU? la:" • .. .. uruşa ma cmı , · 
da cesaretı, kuvveı manevıyesı dü. Filhakika Selim tarafından anlanuıbr. Bu sebebe binaen diğer a- ROMA,.27. A. A. - Yüz~ı Mot .. - Bendenıze: çocuk. nasıl- muştur. lamış ve bu malrsatla :· 
kalmamıştı... Napoleon'a hitaben hususi bir lacalılı devletlerle bilitilM ln~ me ta ~m •• ~' Garda gölünün 50 metre sın, eyi misini' ne. yapıyorsun Viti fahri konaolosluğu depo kiralamıştır. -'li~) 

Napoleon, birden bire .ve kim mektup yazıldı gönedrildi. Na- talibini im!'in nisbetinde tatınin_ et- dennligmde bulunmuştur. buyurdunuz. Bendeniz de Paşa ANKARA 27 _ Vişi Türk mallarından 40 gün aı~'. 
seye sezdirmeden Fransaya sa-ı poleon da buna' karşılık olarak :'~~('~ m~~ckautboı1up ~~dıMgmr BO ll,OOO KOLERA! Hazretleri, Cemal paştı. memlc- fahri konsol;slug· una, Vio.ili ta- nuyacak ve yüzde bir f _.;ti, 

l b ld O rdu e ey emegı u etmıştir. ura MBAY, 27. A. A. - Eombay k . t' B d . d k ~ la "~fa olunacaktır ı•~ 
vuşmanın yo unu ,.u u. • Legion d'honneur (Lejiyon dö- lılıu, İngiltercye iki teklifte bulun- viliyetinin muhtelif yerlerinde Ha::i- etten gıt 1• en v enız e .. te ;ar cir M. Moriye tayin edilmiştir. >Au .. • _,.tc 
yu Cene~al Kleber ın kuman?°- nör) nişanının sahibini yolladı. ulmuş .olduğı:nu .ha~rlatmııtır. ~- ranın son haftasındanberi ıı,ooo ko- bur~ya garsonlu~um.a dondum, Rize takilerinin tenkili babı bu teşebbüsten !i"' 
sı.ı;ıa ~.es~ ~erek Fransa!~ Fakat Seliınin düşnıanlan, bah~eyın t~vdı. cdıl~ış olan son teklif icra vak' ası ~~h~r ~~ muııaplar- dedım. !lunun uzerıne. buyur- R1 E _ M-h nun bulunmaktadır • ./ 
dondu. Çünku Fransada talihi "bi kaf lil dişahm ··- .. İngilterenm hıssesı İtalya tarafından dan 4,272 kişı olmuştur. Hükilmet dunuz ki· (Merak etme onlar Z • 27 ~.,..ur çete re- • •' • f111 
ona başka §eyler vadediyordu. r takılmasır e e pa • gogs_u- Y";Pılan fazla ~ir gay~ctlc tezyit. edil- tıbbiye ve sıhhiye memurlannda al- gittiler a~a. bu gelenle; in hep- i~ ~k oğlu İsmail~ ötedenbe Zafer bayrtJ 
Kl be M tahli · · İn · ne haç 1 caız olmadıgı- mıt veFransa ile Belçıkarun vazıyet!~ tısı bu mahallerde çal.qmaktadırlar. . . n takibınde bulunan Jandarma-
. e r. ıs~ .. ye ıçın .~- ru,, ileri sürerek tahrikat yap- rinde tebeddül vukua gelmemi! ol- AZALIYOR MO? • sı de az.zamanda buradan gıde- mız tarafından ölü olarak iati· ..r.ıOJ 
l~z Arruralıİ ıl~ ~uzakereye gını mağa başladılar. ~ğunu ~rı~mi§tir. Bu teklif, lngi- SYDNAY, 27. A. A. _ 30 Haziran ceklerdır.) sal edilmi tir Arkad larmdan Hazırhklar gör11 ~ 
tı. Fakat ngilizler, Fransız la- fu: matalibmın % 60 mı kapatnıakta- 1929 da hitam bulan sene zarfında Gazi Hazretleri bu hatırayı dinle- • . ş • . . aş d f "I • • t '"~ 
taatınm silihlanndan tecrit o- SELİMİN ANASI ÖLDO dır. M- Snovden ise bunun ancak Avuatralyaya muhaceret ed 1 . _ dikten sonra, yemek salonundan çık- Ali ıle Kaya din olarak yaka- avet 1 erıçın fi 
dilerek şerefsiz bir surette av- Selimin anası 1805 senesi met:a!'lıatınm % 57 is~ kapabnakta dedinde mühim tenaküs v:~:r':' .;u mak üzre iken kendilerine arzı tazi- lanmışlardır. 30 A zaf ~ 
kini ileri sürdüler. Kleber bunu Teşrinievvelinin on altııımda ve olduı~u ııö!lemektcdir. Hakikiti seneki muhacirlerin adedi 89,646 dır. ~a~~·n ve umumi harpte ihtiyat ~a: Bir Ermeninin Yatandatlıktaa ramına '.:ı:'dif c~ ıtP.' I 
reddetti fat etti. Islahat taraftarlannm hal böyle değil~ de alac.ıkl:' devlet- Halbuki ı:;eçcn sene 110,628 idi. Mu- bitligı. yapmı.t old~~an anlqılan ilci iskatı cak aslııert merulaı r~ 

• ı.. •• -.ı~ bul bu kadının ler bu farkı tavıı: etmeğe müteınayil- hacirlerin yil.zde 84 dü İng-ilizdir ecnebi efendıye ıltıfat buyurdular. ANKARA 27 İ . • l ,___ P ı 
Sadrazam kumandası altmda- ~- ,';1'1&'1 •• . V~ dirler. F~ıwz murahluuu, alacaklı -- · Bu manzara, o ekme! inaarun ruhun- -· ' •. -.- zınsııı: O a zır........,.,~.r.. t 91, 

ki ordu ile Kleber'le Mwrda bir fatıle bu zumre en mühım eır dev~e~ı·~ M. Snovdeni tabnin için Kadastro işleri dan taşan ali cenaphğa, demokratlt- rak tabııyet degıştıren İstanbul 1 ~·: r.ud .. ~cı.ıı' 
muharebe daha yapmağa tqeb- •kuvvetini kaybediyor demekti. lıalriki bır gay.ret sarfet:mif olduklar.. ğa müstesna bir nümune idi. lu Ermeni Pol Mamkofun va- ı°"ııatuı ~ or k:· 
büs etti. Fakat bu sırada bir fo- Bunların hepsini tehdit etmekte n~ beyan .•tmif .ve .m~zkil.r .devletler Reisi Rüştü beyin Gui ~uretleri .Tokathya_ru. kapı- tandaşlıktan ıskatına Heyeti ı Saat ı~ :e T~btm - ~ 

lan ·· k h"L- S limin" bir çok mılletlenn iimitlennı bota çı- ya tehacum eden hmlerce müştakları- - . . • _wıf· j 
dai tarafından han,. .. rlenen Kle- o muştere te ......., e kannamag·ı du····· . 1 __ ,_ dı muharrı"r"ımı"ze yür kt el k "dd tli Vekilece karar venlmiştir· aıkert merulm yapdaCP"-11 r 

• • Y- alid . bu ti .. 1.. - ,unmcıruı o .....,r run c en g en ço tı c ve .. 1 • d it danı aake t kıt-' 
benn yenne geçen kumandan v CSl aure e o uvennce konferam çoktan hitam bulurdu. • • • sürekli alkıtlan arasında terkettil~r Turk oca_dan binası u .~ . r . ıJ 
mağlup olarak 1801 de Mısın ~ta. Se~ olduğu hal~e. N~- fr~z heyet! 90n gayretini sarfet- Verdığı izahat Ve bir ?.'~.d~~ çok sevdiği halkın ar:~ ANKARA, 27 - Yeni y~pı- tc~~d.:e!,~~~:t·ıır~.d 
tahliye etti. şı.dil ile oglu Mahmut ıçın bır ~~~· Mezkur heyet, Fransaya ye sınd': yuruduktc~ sonra ot~obnıerı- lan Türk ocakları merkez bina- kıdemsiz zabit tanfrncı-ıı . 

Bundan ııonra Paria'te kalmlf kat daha kendini hissettinneğe butun ddün>'.a>'.a karftM -~~~~esin! yap- İstanbul Kadastro reisi Rü!tii bey nttile. bmeBreahk Tdabki~m bahçesınlaı teşrif smm dahili aksamı bitmiş gibi- harbi hakkında bir nutlltı: . .J 
lan • . . firi , "'••'·-·•a tıUfbr CDllftır. ur .... ..,. netice o- kadastro · !eri hakkında bir muhat- e er. çe e numara rın son di cektir , 

o ~abıalinin. SC . Ali Eeat ""'T~ • _ • t-:rak;\'.oung planının tabii olarak tat- ririmize 1~ izahati vcrmiftir kısunlannı tcınap buyurdular, ve nu r.. • Backbu Kolordu ~ 
Efendi Fransa ile bır sulh mu- Yusuf Aga hacca gıtmek be- bik edilmesi lizım geldiğini zira B' k mahalli ka · maralann hitamından evci çok lcala- Bına Gazi ve İsmet paşa haz· b"tabe . t d kt" 
ahedesi akdi için müzakereye hanesile Istanbuldan uzaklaştı. plan taclil edildiği takdirde içinden~·- 1 ~ ço lıa§l :U y ela.•~- balık seyircilerin şiddetli alktşlan ara retlerinin avdetinden sonra cwn 'lılute~~ıı:n•~i:~ • ...,ı . 
.,.irişiyordu. Tehlikeden kaçtı. Bu suretle ıs- kılma.z bir aergüzctte atılılacağı ve ~e. ~me hd";:::"' ır. 1 ı:,.n; e- sında bahçeyi terk ile Tarabyadalci huriyet bayramı günü büyük Ye kıtaat Beyazıt& kadat ~r 
"' NAPOLEONDAN lahat taraftarlarının biri daha ~ransanın bu tahrip işine girifmek ennın ita Adı 1 ene,~• ·ı ş anılan bu Tokathyan otelini saat birde teşrif et- merasimle açılacaktır Geceai de fener ala)'• ıe .ti 

. . . ıstemcdiğini söylemiştir muame c a ar usu u ı c yapılmq .-e tiler · .ıV'~ 
MEKTUP faaliyetten çekilmış oluyordu. HAVA KONGRESi mahallatın tahdidi her adanın mer- Müşarünileyh hazretleri hafif bir Ferit B. Ank.arada cak°;.AKSİMDE TRtlll1" IJ~ 

Napole~~ yaverlerinden zeki MUST ~F ~NIN ANAS~ .!--A HAYE, 27, A. A .. - Ifava but ka!~ğı mahall~ler. ~dastro ~ha- s~~Yf, müte~~p if~dc .~~>:urduklan ANKARA, 27 - Londra se- 30 Ağustos zafer ba)'...,ıı~IJ'.J 
ve şayanı ıtımat bulduğu Sebas- Bundan ıstifade eden diğer munakalitı h~klanda tet~katta bulu- sı dahilinde a~dcd~mıttı~. Bu müna- gıbı: Mcvk~ı~ .güzclligıru ve hava- firi Ferit B. geldi. Müdafaai mil simde yapılacak geçit ~1,f. tiani isminde bir genci Istanb _ taraf çalışmaktan geri durmu- nan ~ynelmilcl kongrcrun 22 inci sebetle saha!" faalı.yc.t bir çok ma- sının lctafetını bızzat tecrübe etmek r kil' .1 H • . kT re gelen zevat ve halk iç• 

h ~ • . . . devresı açılnuftır. Bu kongreye bir halleye taalluk etmııtır. Fakat k:adas- ve tabnak üzre" geçeyi Tarabya ot~- ıye. ".e 1 1 : ancıye ve 1 1 ve . . kur. , // 
la murah '.l5 olarak yollamağa yordu. Yeruçenlenn kuvvetıne çok memleketler ittirak etmiştir tronun ikmali için her mahallenin a- !inde geçirmişler ve ertesi günü öğle hancıye erkanı tarafından kar- 4 ~b'i:'u Y:~~.~d~cad n bifİl'f~ 
karar verdi. Paris'te Esat Efen- istinat eden geri fikirli, ıslah-• SNOWDEN ALEYHiNDE. yn ayn ikmal ettirilmesi icap ettiğin yemeğini yemek üzre motörle saraya ştlandı. beez 1 r rdı.ğunrier be itlere•. f. 
d . 'I d .. .. PARİS 27 A d b la da 1 H uı y ere ı e za ıı •;1 ı ~ e ~ereyan e en müzakere duşmanı adamlar şehzade Mus- •. · . A. - Gazeteler, M. en un r n c ~e~m ~apaşa, Şc- avdet buyurmuşlardır. Ferit Bey Ankara palasta ha- sü hükfunct ve şehreıııaJI•~ ~ 
netıcesınde hazırlanan sulh mu- tafanm anası olan kadına tabi Sno".den 10 hattı ha.reketini şiddetle Y.h. Mehmet geylanı, yenı. mahallele- MUDANY ADA BİR GENÇ FECİ riciye vekili ile bir saat kadar !arma dördüncüsü ise bal;tl'"' 
ahedesi de Sebastiani ile latan- bulunuyorlardı. Mustafanın a- te~ık·ı: •:n•~teh ve .?~r. ak~et.ten te- n.ıun senet ve çapları tevzı ~d~mekte· BİR SURETTE BOCULDU görüşmüştür. rniyet v~e banka müıtt•" 
bula g .. nderiliyordu N 1 b" k. . 'kalar . k ve u e ece ertur u mes ulıyetlcr- dır. Bunların esas dcfterlenru ve tal:ı M da d k f olacaktır 

. 0 . • ~ eon n~ı ır ç~ ıntın çevırere den beri olan Franaarun hüsnü niyet rir evrakını tapu idaresine tevdiden u nya a ço cci bir deniz ita- İstanbul - Ankara telefonu · zf,!I 
Selime hıtaben yazılmış bir de nufuzu elınde bulunduruyordu. inden bahscylemektedirlcr. sonra ikinci parti olarak Yeni cami zası ol.du: . .. ANKARA 27 -Ankara - İs SEYLAP VE HARİS 
mektup veriyordu ki bu doğru- Hatta bu kadının intirikalan sa LA HA YE, 27. A. A. - M. Snov- civanm, Hubyar mahallesi ile Bin bir Deruzc gınnek uzre. Mudanyaya f ' . . di . tANE .. 
dan doğruya bizzat padişaha 1 yesinde bazı ıslahat düşmanları den, .~ransa, İtalya ve Belçikanm direk Molla fcnari, Kumkapıda Ni- g·cl~n B~;aanın !u';;'dı~e ma~~lc- tan~ul t~le o~ç!nh tem t ~l- Of ve Sürmendilcr '~ti~,.. 
takdim edilecekti Sarayın teşri- 1 Devletin idaresinde mühim ma- - mutale"':tınıı_ı % 60 şıru tatmine- şancı mahallerinin defter ve evrakı- ··~~ . yab':ıa .~n dura.cı ·~· me te ~an . cı at on gune dar 7,714 lira A_nkıU'• ıaııı9'.J 

. · • · · . den - teldıflcnru reddettiğinden bu nm kezalik Tapu idaresine devri mu- sa. eym. ar şı 1 e enıze gır- kadar bıtecektir. için de 675 lira ıll.ne toP 
fat usullenne ı:nu~ayır olmakla kamlara ge~n_liyord~. üç devlet yeni tekliflerde bulunamı- karrcrdir. Bunlardan başka daha yir- mış. ve e~ı .. açı~dıktan son:a taka~~ ı 
beraber Sebastıanı Istanbula Bu kadın ıçm yegane takip e- yacaklarını beyan etmi9lerdir. mi otu.: mahallede kadaıtro tatbikatı k~sılcre~. Boguluyorum, ımdat ı. - M a• k a /! 
geldikten sonra mektubu bizzat dilen emel şu idi: Selimi tahttan BU iŞ YOROMIYECEK! başlamıt ve hayli parçalar teıpit e- dıyBe ~~~"':,~ ~lamdanıştır ... d I av na mu n a as ;} 

eli ah af d k b 1 di k di ·1 h LA HAYE 27 A A dilmj• olmakla beraber h b' . . u 11 un enar ııı en er ~ pa Ş tar m an a u e le- indirip yerine en og u şe - d, M • • · · - M. Bri- . ~ . ~r ınnın işi Lltifc zannetmi9ler çocuğun dibe de 
k • ti af • k an · Jaspara yazdığı b. ktu ıkınali senet ve dcftcrlcnnın devri sı- . . . . • . . 

re vennış r. zade Must ayı geçınne . • • • ta diyor ki ... ş .. ha ır me . P- rail taki dil lrti gıdışını likayt, aeyretmışlerdır. Hat J t b } L • • ketı" Jl 
1801 .~e~esi ~anunuevvelinin Selimin anası öldükten sonra en makul harc:e~~ a~:'i ~~=da c P e ece r. t~ se!irciler arasında bulu~." an~e- S QD U IIDQD Şlr . ·J~~ 

6 ncı gunu Selım Napoleonun ha tl l bo l k d h 1 k d' . kılmaz bir hal imi -b·ç .... çı TAKDiRi KIYMET sı, oglunun pka yaptığını 90ylemı1- l l . 00·1 x-t 1 
. • . . . . s o an şu er a en ıru . . c ge ş ~ .• gorunen KOMiSYONU tir. Bartın ve A ap ıda ınşa 1 ec;,e,ı:.- ,, 

Elçısını kabul ~~ş. Sebastıanı hissettirmişti. Fakat diğer ta- vazıyete nihayet ve~elı ı~m. altı d<'V yeniden teıJr:i.1 edilecek dört takdi- Fakat Rıza ikinci defa dibe inip _ • • b J11e , 
r.e son derce~ ıl~fat göstermiş- rafın günden güne bariz bir şe- le\ m;:~a~~afru :çılen IÇtimaa da- ri kıymet komiıyonunclan ikisi Epir çıktıktan sonra, boğuk bir feryadı olunan mavna munakasası ıçın ~ te~ 
tır. Arada hıç bır şey olmamış kil alan faaliyeti karşısında baş- ~e e h~if 0 ub.u ";?"atınday?"· Şa ve Salinikte cahıacaktir. müteakip uzun müddet görünmeyin k'I h • • d k• l d d • şa jçıll ,, 
gibi fırtına gelip geçmiş Babı . alın A • san, ma ır mutalearun ısabeti - ce ve bir aralık çocuğun yalnız elle- l er arıcın e l yer er e e ın 'ft .:er 
-r ·j p . d • - ka tetbırler ak lazım gelıyor tahakkuk edinciye kadar, saat 18 de den M. Jaspardan murahhaalan saat ri görününce kıyıda annenin feryadı l'f k• l k b l ed'l ~ ta"ZI 'ffı 
l l 1 e ans arasın a ge~e ~os.t- du. bir içtima aktedilmeainin faydalı o- 15,10 da içtima& davet etmeeini ta- ile beraber tel!§ başlamış ve hemen 1 va 1 o ursa a u 1 ece..,. . t e 
~k· ?aşlaın~tı .. _ ~ebastıanı'~n 1 Nakşidil buna karar verdi ve lacağıru zannediyorum." l~P. etmiş fakat M . .Jas~ i~tima saa- sürülen bir sandalla yardıma kotu!- linde ilan ve şerait hakkında şırke _,.e 
aırs ten getırdigı muahede ım harekete geçti. M. Jaapar, .bu mektubu alınca ıa- tını 17 olarak tesbıt Ctmiftır. mUftur. Fakat Rızanın ancak morar • • • • eJev-
alanmamıştı. Fakat Sebastiani Genç kadının ellerinde liiznn zı?'~elc~ ~ert~batı İalacağmı •öyle- M. Bri~d. ~talebi üzerine Ren mıı ceııedi çıkarıla~ilmiıtir. heyetıne müracaat edıfmesı ıcap 
ckrar Paris'e döndükten az son .. .. mıştır. ümailcyh: ~yanın konfe- mesel°'.'! ile ıftıpl edecek olan aiya- Yapılan biltiln müdavata rağmen be l , 

. , . gelen azmu kuvvet vardı.Donen ransın saat 16 da ıçtımaa davet edil- ar komıte toplanmıyacalrtır. M Snov- çocuk kendine gelmcmİf celbedilen yan O unur. Ü~ 
'.l SeI;m ~e Napoleon a ~u:abc~• intirikalarla mücadele edecekti. mcıi tale.bi~dc bulunmuı olduğunu i- den yann sabah bir heyeti u,;,umiye doktor Rıaanın öldilfllnİi oöylemiı- UMUMİ MüDüRL 
~.zdıgı bır mektubu Galıp Efen BITMEDl llvc etmi§tır. Saat 11,4$ te M. Snov- içtimaı aktcdllmcılni talep etrDİftlı. tir. 



E,konoml 

Blöf mü, inkıta mı? 
Umrıi IZtl ) - ı ah• • • ....__ ı ;apıa geçen aınlngi.tiz maliye nazın, L ıyı ıra....,.-

1evt:tı: etti. Konferansın müessisleri (Rig - Six) denilen altı 
•ld.,, ~sy~nu.na verdiğı nota, pe kala müsait cevapla karşı
lp al~ _alde, ıhtıy r İngiliz talebinin yaln111yü:!de otuzınıa ce-
~Yetı~ını s~yüyor, konfe~ı yürütmüyor. 

~ Alnı Ey e kadar ga · Ynung plarunı kabul etmezler
~' bılınc~~~ ~_tarihten aonra hangi plana göre borç vereceği
Soııra Y ıgı gıbı, Dawes planına ve işgal masrafına da bundan 

Ne 1anaşmak istemiyor. 
,... o acak? 
<>ır g 

Snowd atıp tecellidirki, mağlup Stresemann, galip BFiand'la 
karanıı~ arası~~a musalih vaziyetini aldı. Aleni bir nutukla ve 
~or. Lik_oda mulakatlarile mağlup, galipleri itilafa teşvik edi
ası k ın zafc~ çelengini taşıyanlar, milyarlık ganimetin şaşa
llıctı~S:da ~ır §~Y görebiliyorlar mı? Ve fazla olarak hükU-

Bütü ?;ası vazıyetleri ne halde? 
}'ii~ü ~~ ~ruyor, ihtiyar İngitiz, istediğinin tam yüzde 
1nditnıek. .1?.11 blöf mü y~, yoksa muhafazakar fırkaya 
taa nu 

8 
.. 1.~e~ıgı darbeyi tamam indirnıek için konferansı inkı-

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi r 
' 

ı Emanette -
ı---;.;;:~~~ml Kimsesizleryurdu --- -Cemiyeti belediyeden 

para istenecektir Jenicaıni~e cer~ 

Memlekette 

Adana ne yapıyor'? 
~~---------~~ 

Yer )'iizüncle c~nrı<'1 ara\Ta11lar 
iciıı :\ıındolu bir ct·ıın<"t1<'ı.ı batık: 

> 

J)i r., ey değildir 

Felaketzedeler 
Vazıyet va_!ılm 

Feyezan ve heyelAn 
felaketi nasıl oldu, 
muallinılerin izahı -

S
llh H b l . Dahiliye Vekal~tinin tebliği muci- ADANA. 23 (Mılliyet) - Vila- kadar behemehal bitirilm Btnİ k 

Of ve Sürmene feyezan ve heye- uuUDCll asan ama bınce Şe~_rema~etı .A.yasofya medr~- yette bir teftiş ve tetldk seyahatına makamlığıa eheınmıyetle teblig 
Janlanrun sebebini tetkik etmek ve s~sınde gund~l!kle~ını kazanan kımseı çıkan Vali Vekili B. avdet etti. Ken tim. Adi yen iskfin muamdesi ı, 
istikbal hakkında bir bükün istihııal nsnıanı an tt l'ıil SIZ çocuklar ıçın ~ır yurt açı!. . ,. dilerile görüşerek intibalarını ve A- bitirilmemiş .. 
etmek için Derülfünun tarafından u ylf Sllre c Jara uU Fakat ~urttaki memurlar ıç~n pa- dana için neler dü§ündükluini ••Mil Vali bey bir de Saim beyli k. 
mezkiir bavaliye gönderilen Hamit r~ ol?'adıgı c~etle yuıt adeta ıdare- liyet" karilerine bildirmek istedim. makamından bahsediyorlar ve 1 
Nafiz ve Ahmet Malik .!l~yler ra~r- Dün sabah saat dokw-bu~ukta Ka sız bır haldedır. . . Vali Beyi makamında ziyaret et- pan nahiyesi miıdllrliniın vekale. 
!arını hazırlayarak Darullünun emı.n- ragllmrükte Sultan mahallesinde &tu- Bu se.bep~e Ema.net'. bu ?afta •çı_n- tim. Muhtelif suallerime kaı-tı il' Saim beyliye gönderilme&İ muva 
liğine ve Dahiliye vekaletine vermış- ran hamal Osman srrtındaki yükk de Cemıy'.tı ~le~ıyeyı !çtımaa çagı- cevapları vermiştir: olacaiı hakkındaki fikirlerini birı 
lerdir. Hamit ve !tfalik beyler_~ S: Yenicami meydanından geçerken yo- rarak tahsısat ıstıyecektır. - Vilayetimizin beş kazası var: söylüyorlardı. 
yabatlarında tetkikatlarından ıyı bir rulm"§ ve yükünü camün merdiven- ÇOCUK-BAHÇESl Kozan, Kadirli, Feke, Saim beyli, Bir şey olup olmadığını sordL 
netice istihsal edebilmek için çok yo- !erine indirerek biraz dinlenmek ıste- Gülhane parkında yapılmakta o- Kar~y~lı: · · Bu, se!er b11Dlard~n dilr - İşten el çektirildi ... 
rulmuş, çok ahmete katlanmıtlar- mııtır.. lan çocuk bahçesi bir haftaya kadar dunu gıdıp gordum. Mü~asıp_ ~r Dediler. Niç>n olduğunu &orunc 

Urükluyor? N. dır. Bilhassa yolların temamiyle ael· Lakin bu cıınada orada sabun sa- biterek acdaçaktır. vakıtta da ~ray~!ıya gıdeceg"".'. . - Buraya gelecek. O~n söy 
Pil.iM CE • • • !erden harap olmaSI yüzünden büyük t'.1" aH~n Osnıanm yükünü indirme PEŞTE -MODORO Ka~ların vazıye~ı~ı maltıaıl tı auı-ı nm ... Dedıler.. Tefekkür eder, 

ili Şiııat ıııu TVELLERl lvadı hqebiyeoiıı tabi tutulacağı güm mütkülata maruz kalmı9lardır. Ma- sın manı olmağa çalıtmııtır. . . . . ye ıtıbarıle çok ıyı buldlUll. Halk ayrıldım . 
. tlttar1ar, elle8eıere verilea prim rtık resmi ye sair rüıum hakkında lk- mafih iyi, hem ameli, hem ilmi bir Bu suretle sabuncu ile hamal ara- . Şehhkkınrınııdze dav~t olunarak ıtfapıye- çok nttmmın .. Sline haşereai bu ka- Yanından çıktıktan sonra mekt 

Çın b vekfiletce tayın· ·"'--'- • . '-"' . Pi Atı" ba .. . it b k'k h ili h lk da k ınız a a tetkikatta bulunan ..,_ h ı· .. .. d f h' bir Ra"f B ba k• 'b" S ,__ . u tııueı; e~ ,. tilat VC&<Uetine re ve na ş &On netice a nmış, u tet ı nıa a a sın avga başlamıştır Nihayet sa- bel di . f , .. d .. ,. d:;r za ma su ah ustnn e e11a ıç çu ı . ! .. tı ı ırrı ucye 
~ncı•tilıniş:lata prim emelleri solo&luğumu.dan malfunat gelmİ§tir. tarabndan büyük bir alaka ile karş:- buncu Hasan belinden ·çıkardığı bir t~ . e. yesı en. heyetı mu uru uo tesir yapamamış. . Adanadan Saim yordu ki: 

l . 1~iııc 1ıaı1a· Cetveller Ağuatoa n> B11 rapora göre Pire Selinik ve Yu- lanmıştır. Dün bir muharririmiz mu- kama ile Osmanı bacag'mdan kaaıkla gıtınışbtır.bMkumailey1h~ ~manet na- lıeyhye kadar o'omobille &ittilı:. Yol, - Umuru hukukiye müdürü 
ı "'·~- r doldurul mali ....... • d,,... h' 1 . k • B 1 . h 1 d kl r ---'~ ğı • mma ır u et ven mıştır K nd . "-- 1 . ük ,,_ .. .,_,_ be ı· k k h kk iti '"""!erin . up ye ...., nanıstaoın .,.er ııe ır enne sev e- allim ey enn azır a ı arı rapo m.....,. a ~ ~"!rete yaralanmıştır. Me ____, · oza an ıt,,,.ren ..- Cl m e ... : gor, ~· Y. ı ayma. amı. a ' 

._1•.te Cônd:r:•tilı: ettirilerek ve ye- dilecek Türkiye kermeleri Yunanis· hakkında kendileri ile görii§müştür. crtıiı tedavısı ıçin Cerrah paşa hasta- EMANETTE ASANSÖR feye yaptırılmıı. Dar ve bazı yerlerı 4a tcvirif muzekkeresı ke&ılecek 
li Yırı •dilce k ec_ek ve ~ue-ta tanla ticaret muahedesi akdetmiş olan Muallim beylerin izahatı hulasatan şu nesine kaldml~tır. Carih kaçllll§tır. Emanet binasm~a ~·~nsör yaptı- ıyi te_svixe edilmediğinden seyahat- MUZAFFER 
Ct llı~atneJe :e Pnm ~ktan 928 sene- milletler müvaridatına tatbik edilen dur: KATIL MEHME' T LIM nlmasına karar venlmı,tır. ta rnuşkulit var. Bu seneki amele! İNHİSAR MÜFETTİŞİ NURİ 
~-lctır. Ceıv 11 rg~l~rile_ nıahsup edile- aegaıi tarife ve rüsuma tabi tutula- cVukua gelmiş olan jeolojik hadi- T ES MENBA SULARI mükellefe ile bu yolun ffllsh bir su BEYİ NASIL BOGMUŞLAR 
""C k d e erını Agust iha akt 1 k b'" ··k "k ata I u•tur OLDU rette iııl§hına '-"l"'acag·ız Gel·~·k K"'--" inh" lif · J • d l ~, a ar ö . oa n ye- c ır. se er pe uyu mı ya om • . Kasım pa98da Pi J"d b h . n Menba suları başlarına Emanet Ad ,..h ., . -- ı.,.ıt ıaar m ettış erın en 
'lııı• den ~1 nderınıyen müessesat * Bakkallarm yağ fabrikatı - Bak Bir kerre gezdiğimiz saha tamamile · · ya 1 e d çıva ··be ·ı · · · · · sene analılar ava, su ve maru:ara ri be Ge · ı M ara nda 1 

1) -.wruın kal kti ,__ . f • B" 1 h h d" . .. Lazannın bostaninda Arnavut Dur- no tçı erı ıçın şundiye kadar 8 ku- itibarile mHıli hu'..mmıyıuı bu erle- .. y, !'ç .ı e u§ .. ·~ .. l:c.ı etiler ridi aca r. ....nar cemıyeti. te&is edeceği yağ alı volkaniktır. ınaena ey a ıseyı mu suı:ıu su mcs."ele~indcn zuhur •den lübe yaptmlmı1tır. 1 O kulübe daha re az zamanda gid~rek iatirab!t ede tiı~?.yde frcı bır surette oldllrulm: 
en ilcc.1c h;un lo~ - Ruayaya ııey. rikası için bilfiil teıebbüslerde bu- teakip beyeHinlara ait yapılan neşri- munazaa netıcesınde cerh ve katleden yaptırılacaktır. bileceklerdir N . be b 'k' k 
lalı llliş deride enden ~9400 kilo i§· lunmıya lıatlamıf, ezcümle Haliç fe- yatta görüldüğü veçhile meyilli kil y naş M h d S . .. . . I · . . urı y u ı ı asaba ara•ın 
Cd' •dctııanıeı~ .264~5 1?Jo tetkik ve nerinde vasi bir arsanın teşvila sana- tabaka11 üzerinde mevzu kabili nufuz a ma, . e me ı uataaı . anrı d~m YAŞ MEYVALARIN TEM ZIJCl Feke kazası merkeeıntn Belenköye bir köye para bozdurmak ilı:ıe ujl 
riJ ilerek §•hadrı verılmı9tir. Muayene yı kanunu mucibince meccanen veril- bir çok tabakaların kaymaBI bu mın- sab'!11.Kasım paşa merkezıne teslim Meyvacı dükkanların meyvalann nakli hususu meclisi ıunumide mü- mıştır. • 
~ ".•Puriar etn~mel:ri verilen de- mesi için VilSyete istida verilmiştir. taka için mevzu baha olamaz, zira etmıınr. _ 1 muhafaza altına alınmayarak açıkta zakere edilmiş fakat meclis dağıldı- Köylülerden bir kaç ki§i Nuri b 

l&ıııı &,. banı.: 1Ükletilmelı:tedlr. Arsa verilir verilmes hıbrikanın inşa- ııolkanik arazide tabaka yoktur. Sah- .. SEKTEDEN ~LDO , ve dükkanın sok~k ~e~an.ı:ıa .. yakın ğındıın. bu hususun bir ne~iceye .rap de fazla pa<a olduğunu ~ahmin et 
l\aJc ~de ve Dlllt - ~an~ Motoıaip IR>a başlanacaktx. Fabrika için getir- ralanıvn başlıcalarını andezit, volI<:t- Dun sabah saat sekiz ı-addelerindc yerlerınde satddıgr gorulmuştur. tı encumene bırakılmıf. Bu: tetkılıa- rek soyınıya kar.ir vermışler ve k 
•çrıı liyat şirketi lııczı • Holaad.dıl bir cılleeek malzeme gümrük resminden nik tüf ve bireşler tetkil etmektedir. elma ~a.ğmda Şehit Mühtar bey ma- Bunun sıhhi mahzurları naun dik tımı~ı y~ptık; Dah!liye vekaletine den biraz uzaklqtıktan sonra bird 
Yu~ ve le&ci! ,ı:=1trımiede bir Ş4lile -f olacaktır. Bu sahralar iklimin hususiyeti dola· ballesının tramvay tevakkuf mahallin kate alırunr~ -~e ya? meyvalarm taş lreyfıyetı arzc~eceğız. : . . . bi.-e ünrine btloum etmişler, pa· 

~l'itsı-AK llln .. ar. * Sigorta tarifeleri _ Sigorta şir· yısile yani fazla hararet ve fazla ru- d~ ~anlıo kalp sektesinden vefat et- t~praktan mu~eessı_r o~yacak temiz . Fekeden Saı.m beyhye gıdılırkeo larını almı9lar, kendisini de civar 
hub'l'&rkiyeden A lttRACA TtfıllZ lted~iııin tatbik edecekleri harik ve tubet müvacehesinde 0 derece şiddet mıştir. bir yerde teşhır edilmesıne karar ver- ıJUlll.ll öyle tabı! manzaralarla karşı- ki bir auya abp boğmuşlardır 
a.ıU::bat ile 111a1ı llCvkediicn bil'- aeldiye sigortalarına ait tarifeler Ti- le ve pek derinlere kadar taballül ve BiR KA"'VıKBATTI miştir. taşıyor ki tasviri imkansız.· gökııu ALAlYJCDE B1R TALEBE 
ıu..:;un 11ıenfe nıı.ıı«.e ıaadott .-.. -et umum müdürü Naki beyin riya- tecezzi etıni§tir ki artık oralarda ta- Gelibolu ~nun yükli l:ıir kayıklı- EMANETTE BAREM NASIL ırmağı &ağda kaya, dağ ve tatlara MANYAS SITMADAN 
•:'"'tııa"acag'ı ~ det. M-.iee ı.IH ......_de toplana• bir '--'syon ·-~- hallül hadisesinden müteeasic olma- •--bul ı k S çarpa, çarpa akıyor. Her yer ve her KURTULDU ..., tı , • ~- '"""" -· ~ a ge ır en ilivri aahillerine TATBiK OLUNACAK? ta f · k '-· · · ~tarttİnden '":~tanın allilııa- fınd&o tespit edllm9ti. Bu tarüeler mış sert vollı:anik sahra hemen yok evelce batmq olan bir vapura çarmq ra çam rengı ve çam O&ul\I ıçm- :Manyasta sıtma mllcadt 
tt..,,_ h>ıiş ve ., .,,;.kt ... t wkiletine İktisat vekateti tarafından tedkik u- giblt!!r. Arazi tamamile dağlık ve sat- ve parçalanmııtır. Şehremanetinde Barem kanunu de.·· kanununundaki (Küçıik sa 

ytir. e let keyfiyeti tamim !unmuş, tastik olunarak !ıtanbul Ti· hı mailler dim dik denecek derecede Ka Jrtakiler k gelecek sene tatbik edilebilecektir. . "Kısık''. denilen bir ~~azdan. geç- mükellefiyeti) civaı köylere tatl 
"'- .ullaııi cıHet üdürlllğün" t bl""' 1 sarptır Ayni amanda bur- Tür ki- yı urtarılmıttır. Barem kanunu mucibince verilecek tık ... tiri tarafınıı:ıda ıkı kC91riıı ve edilerek on"- =•ından altmıı ya•ı 
.-=-ıcı. •tanın ı.., m e e •ı;• 0 unmuı- · z BALIK TU.T ARKEN BOCULMUŞ maa•lar tesbit edildikten •Anra y•'-'- kokulu dag' yükaeliy.or. . ....,, ,., ' o~ •tiıı:ıizd reste ticıveti ve tur. yenin en fazla yağmur yağan bir ınm • - '""w . kadar olanların kiffeai beter gün \ 

tak ıııaın~n Yunanistane ilıraç Yeni tarife yibde 20 niapetiode takasıdır. Bütün bu şartlar mmtaka- Beylerbeyınde orhanye mahallesin- ve m!lfredat Cemiyeti belediyeye ar- Bu dagların yekdığerıne kavu§llfl lıştmlmak suretiyle Mürüvvetler c 
ve gayri ID&JllQI me· -mtitlıdır. dairi vadilerin iki tarafındaki dik ya- ~ oturan Emin çavutun 8 yaşında- zolunacaktır. gölg~i~de ilerlo/e.n °.to~bil ~-- n:si yatağında tam iki bin bC§y * * * maçlarının heyelana müsait bir şekil ki oğlu İrfan çöp iokeleıinde balık Cemiyeti belediye bütçenin maa- "~.hır sınemada =~.t hiuını. ven.'!or. metre tulünde ve be' metre arzın• 

rF almasını hanrlamıştır. Temmuzun be tutarken muvazenesini kaybederek ııat faalmda husule gelecek farkı tas- G~el yerler ve guzel, cazıp gulcn ıslih kane.lı açtırılmı§ ve bu llalıa 
•ıı ı~Dıblo Bonası 27 / 8/ 929 şinci günü saat yirmide ba§layarak denize dütmüı, boğulmuştur. Ce9edi dik ettiği takdirde kadro aynen Dahi- da_glar hep ~uralarda toplanmışlar. sekiz on bin dönüm arazi bataldıkt. 

'•ıı f ~""RAr:lı.A yedinci günü aaat on il<iye kadar pek aranmaktadır. !iye veldlctin'. gidc~ek, orada kabul Göksu mnagıodan başka solumuzda kurtarılarak ziraate salih bir bale F 
:~hı, :~JQ 1 11 _ •• TAHViLAT kısa faıılalarla sağnak halinde d"""" BAŞINI KÖPR-oY5 E ÇARPMIŞ olunursa heyetı vekileye arzolunacak tatlı ~ınltılarla akan pınar sulan, tirildigı· · gibi Muradiye ve Tepecik 
~ı..,, 1 , "•hhıdo 95 ~ AAMloh} ı. T. 40,- -.- k h · kil · • olukları da var Bu aular pek enfeı l•~ dt.,1t 190 so D. 1'. ıı. T 40,- pddeth yağmurlac bu hazırlanmış o- Yanyalı O..nya dü .. kaiı\ionla Or- ve ~ca eyeti _ve. ece tasdiki mil- • ktu • Ycniköy hallı:ı da mUamin bir şekil 

Y•~• 
6 

:ıo a. T: 46,- lan arazinin yer yer beyci.in etmesine '-köyde Dere boY11ndan g~en blı- tekaıp tatpık edilebilecektir. ve~~ B ~ alar balık daki .. devam eden Sıtmadan kurtarılmışt 
~, S~f:'l't.t 'Pbel flrtod 4,öf;,00 sebebiyet vemıiftir. Maatteeessüf bu pu köpriiye çarı>llllf, aiw -tte,.... Eğer cemiyeti belediye hasıl ola- kr" . \it: d~ ~~ soz- Bu sene de Yeııiköy, Haydar, Kulr 

4 
•t.- R !1-ıtt ıltttll ' 75 ,oo badiaeler lıenüz lıitaın bul.nıamııtır nı1anıım4. Beyojt. haMıı~ kaldı- c~ farla kah~ etmez!"', ~drodaki r::"~ an:ttılar~ tonra anaya ge Kayaca, Kı.uk köyleri civarındaki . 

l 't Olu denıı. 
11 75 

Rılıtıa Slıt.ıt. 16 75 ye artık baıı mallellerde heyel.inm nlmı§tır mwohallere kimse tayın edılmemek çe Adan tan . mak ve batakkklar da yine küçük s 
l ' •·~ ş 701• ııı 80 H. '• lrıua flrlıtd devam etmesi için •iddetli yağmurla- · suretile yapılacak tasarrulla daraltr- - a, ~ ~ı•~n. en zengın millı:ellefiyeti tatbiki suretiyle zir. 
ı tı, S. ~· · 7

6 00 
ra da ihtiyaç yoktur. Çilrılrii evvel.:e OTOMOBiL KURBANLAR! lacak ve maa13t faslmm tezayüt etme vek~~kanldar bır ~oııe~ı~ktır. Hdall ltı ~ ate salih bir hale getin1mek için m 

· ı~ ~rı. rteu heyelln istidadını iktisap etmi• 
0
•-- 1 - Sultanahmette Camllferif lı:lktlp aine meydan verilmiyecelrtir. ço . ,...., . · · :V~~retı 1 118 :\'eaıo 

:· 'ttıa8 '? lll.00 çrırı u baz 
1 

· d"d h • ul: hanesinde oturan yüzbap mütekait dekı gayrı tabınıgın, bu seneki pa- cadeleye girişilmiftir. 
. ı... "'\ 38 oo ühı yer ebr_§UD ~ enalıonra eBy~k lerinden Salih --'endiye dun·· gece saat- ÇEŞME SU muk bereketi ile atlatılacağı tahmin y AKALANAN VATANSIZ 
, t-.•rıııco ş, ıo 415 '-dn l-016 oo,oo Nı'lt'}'Oft M7 75,- m eyya ır vazıyet mı~tır. ır ~o . . "' LARI BU SENE ı BILECIKTE MUHAKEME 
/\. ~~' ~ 34.50 P111t ıt 19,00 Atlıı.ı ~ 86.00 köylerde gerek bizim oradaki tetki- yırnıı üçte 2195 numaralı otomobil TEMIZLENMIYECEK o ı;;ıuyor. ide I k k malt EDiLECEK 
ı. l •oto Ş. 6 oo ~ 1 47,ilO lamı 09 11,00 katmıu: esnasında ve gerek avdeti- çarpmıftu. Mecruh etraftan yetişen- Şehremaneti, geçen sene çeıpne- aulüo s;:ıen esen: :ı~cJfi:~':n.ı.da- Yunanblarla tqrilri ~ eder< 
ı. ~1<loo ~ 28 25 Blltrtt H 87,lO Aıııımduı ı 19.oo mizden eonra fazla yağmur yağmadı- ler tarafından Sıhhat yurduna kaldı- lerin haznelerini temizlediği zaman b!f. çe·sr f !ad B da alik _ memlekete ihanet eden ve oahte p; 

· tcı. ıa 50 BıtUtl 3 ""75 lotya 65 ğı halde bile heyelinlar çöküntüler nhnıısa da yolda vefat etmi§tir. cidden iğrenilecek derecede pislikler ~~! ırl mıütaha' 1 
az ıır. ':'ttin"f kı a saportla lzmire solı:oldolrtan ton . ~''~ :ı. ,,_ 90,00 ' Kaçan •oför aranmaktadır kla h 1 imi k . ...,, ar a m 1111 arın ı a var. 

' t 75 • ... 16 Ol'.SO lcılla ıı oı,50 devam etmekte bulUIUAUftur. Bura- • · ve a • aya e ge yccc mıizahre- Adanada noksan ve ihti halin- yakalanan Sadık ismindeki vatans< 
ıs on vı1.. a 38,15 !arda iki gün içinde arulnin topoğraf 2 - .M~çkapalasta oturan 22 Y~ fat çıkıııqtır. Palı:at bu aene de temlıı: de gördüğüm yolsuzluk v.':auzlulı: polislerin nezareti altında EalıiJehı 

ti • • • yasının tamaınile deği§tiği göıiilınek tında Cemıle hannn, Pangaltıda tchıt au akmadığı görüyor. tur T kl k old • aevkcdilmi§ti. Haber aldığımıza gö 
ıı.tAııcaret ve Zahire Bona•ı 27/8/oBG9 tedir. Gerek feyezan ve g~ek heye- :!;:!tar bey caddesinde t<>f~ Aptul- Yapılan tetkikat neticC9İnde temia içi~ o:! ';:11a~.:u

0

:=;aaa tmek ~ Sadık Bilecilrte ifledlği bir çok mfü ~ y ~-. lin dolayısile bu mmtakanın maddi .... ,__!3S~ numaralı otomobil altında !enen haznelerin ana su mecralarının ve fazla maarafı muciptire Son ita- aebetııi:zliklerden dolayıEsldfehir m. 
r-. 1 AZAMI ASGER Blrtııcl Mit 1240,oa 1185,00 zararları pek çoktur. Dere boylarında ~· agır surette yaralanmıştır. da cııaııh bir temizliğe ihtiyaçları ol. nım mucibince yol ~ının nıııfı kemesince on bq seneye gıyaben m 
'"'ı;';-11< 

2
.
14 

L P. L .P ltlıcl 0000,00 0000.00 ve yamaçlarda ahalinin esas gıdası- or yablaomı9, mecruh ha•taneye duğu aolal}Jlmıftır. Nafia vekaleti emrine gönderilmek- k6m edilmi9 ise de hadiae Bilecik\ 
lltt, 

00 
18,lt 17,JO Uçhct 0000,00 0000.00 ~ te'Jı;il ~n mısır tar.~n bu- bldırılmqtır. .. Ancak bu_ ~ıh tathirat için bü- te olduğundan vilayetin yol için a- ureymı ettiğinden vecaben muhak 

•ıı 0--0 -HJ -.00 = gün ı.ıı bile m~vc~.t .~·~· Burala- KENDiNİ ASMAK IST.EMlŞ ~~ ~sra!a ihtiyaç olduğundan şim- yıracaiı para yarıya inıDi§tir. meainin rüyeti Bilecikte gllrlllme. :< , Q.ş -,- -.- PMpal n gerek ~Jlenn surufdedıt! v~ . ge- Samatyada Merhaba sokağında 56 dilik hiç bır tcY yapılamıyacaktır. Su için belediye 50-60 hin lira a- tensip olunmu~r. 
' "lat l6-"0 16,'iO rek beyela~r~ ~~~~duıı:u ırı lıa- No lı eved<: oturan aHmayak,'karıııı- VıJlll yınDJ§.. Bu lrifi delildir, fakat •im EŞKlYAYA YATAKLIK ED~ 
•ıı "'•hi>ı -,- -,- Z"r' • ya parçalarile ortüludur. Bu me~ nın Mıaıra kaçmaundan müte .. ı *' 1r14pette di bir grupla muhabere ediliyor. Jıfu BfR KAYMAKAMIN TEVKlFl 
0ı,0,., • Çn4ar mevadm kal~~ğı bazı yerler~~ e~. dün evin merdiven parmaklıları• ha ı wfllı bir ıekil olur• l>aflanılacak- Kozan hevalisinde aenelerdenbc 
ta~~. -M -,oo Afpa ~~~.eye balig. olmaktadır. Zısıno ko ğladığı iple intihara tetebblis elJDİtııe darei hUSUSiyede tır. p.ka...et yaparak feçenlerde Janda 

H 2,0 192,0 Mısıı yunun eteklennden geçen ırmağın de kurtarılmı§tır * * " maıruz tarafından öldllriilmüş oL 
., liııbhbat TuW nakledip biriktirdiği taş ve toprak yı- :.. Barem ne vakıt tetbı·k Viliyetimisde islı<An iıleri bitmek metlım pki Glzilı: Durana yatak! 

00,00 00,00 
10,20 0900 
00,00 00,00 

',OQ _ 00 w K ... n tolıaıH ğıntılannın cesaıneti jeoloji litera- SICAKTAN ÖLMOŞ üzredir. Merkezde yll.ı kadar mua- etmit olduğu tutulan mektuplarmd. 
11, • Kuıycmı 20.- 2o.- Fuıtlye töründe görülmemit bir dereceye var Esham ve kambiyo bonıaııı memur olunacaktır mele kaldı. anlafrlan Saim Beyli Kaymakamı 1 

09.02 09,00 
22.00 2ll,OO 

cı11':: tt,1,, Un • M .. ctmek maktadır, bu adeta fenomenal bir ha lanndan Salih Zelı:i bey dün boTsa Yalnız Kozan kazaııında çok iş ten menolunarak hakkında tevkif n 
b••ııcı 1300.00 

1260
,
00 

-·t 31 .ııo IMO diaedir. Bu hususta yapacağımız ne§- sal~unda sıcaktan llzerine gelen bir Barem kanununa ietinaden yeni ftr. Bu işlerin de Ey161 nihayetine zekkeresi keaildiği haber alınrnııtrr 
hıııuıa& ıa.ıo.oo 1250,00 BOıöloo oo,oo oo,oa riyatm beynelmilel jeoloji mahafi- ~y~ müteakip aektei kalpten yapılan kadrolardan bazı dainlerink.i 

00,o.> 00,00 
-,00 -/10 

1380,00 1250,00 Jlaöı oo.oo oo,oo l~de de.büyük bir ehemmiyetle telSk olmu1tur. gelmiştir. Fakat bazı dairelerin yeni 
lst * • * kiolunacagınıııannetmektcyiz.> BEŞlKTAŞTA YANGJN ka~rolan henüz.gelmed~ği ciMtle E- Mahkemelerde: 

~lllrl bu[ Hagva11 BonasıZ'l /81929 DAROLBEDAYI EYLOLDE Beşikta,ta Kılıç Ali malıallesinck ~~ma~aşıru~ bi~~ç ef'!'~:~1~": 
8111 

I PROVALARA BM!I.IYOR 39 numaralı Supbi beyin evinden yan . varla ·. . k 1 
b • İ 'fl'"' k 

(_:jfl . lf ar Et ~ Darülbedayi Karadeniz vilayetle- ~m .~~I• ıirayet etmeden söndtlr- :"~ ":ı':::eğ? ~~n;~ ı:b;~~ Cfa Ve 1 a8 allUilllllUn tatbiki ffiÜnasebe-
t sı Adet Kilo nyı Clael KHo ftatı rindeki seyahattan vaz geçilmiştir. ülmuştur. yoktur ·ı Adi' d . . ı •eı; aoprı u.,.ı Mgaıl Auml temsillerinin provalarına baıı!ryacak- ÇAVUŞ BAŞI ÇiFTLi(:! şu.;diki halde Dahiliye Veldletl ti e ıye e hlf Salon lhZ3f edilmiStİf 

k:'.~.. 1 ~'.8106 ~ ~ ~_:cıı 
00

! K. br. . .. .. .. Bulgaristandan g•len muhacirler, hususi idareler memurları lı:adrolan- ' 
... ~ ~ u< --. ~ 79 76 Daı:tııbedayı reJı~oru Ertuğrul A. Hiaarr civarında Çavu,be;ı çiftli- oı tetkik ediyor. Memurlar bareme Adliye velı:iletinin yeni kanunları mryacağındao iş esbabı azami Wıl 

~,11 1627 
27 81 

aı>l.aram OO 00 Muh.sın B. bu. ~~iri eserler hakkın- ğini •tın alarak aralarıftdrı taksmı et gÖft derecelere ayrılacak ve ondan aeriaine 4 EylQlden itibaren «yeni ic- ıata mazhar olacaklardır. İcra reı 
•. • 00 42 90 4!I 60 da bır. m. ubamnmıze şu malümatı mi..ı..- ve S&n si•tem bir r"-'tlik vu" ..... sonra idarei hususiyelerde barem tat- ın• kan il ih k d lrti R filı: i•t~ .._.ft ~ o:?. KK:ı• 00 tır ,,.... •" ··~ ra ve d9> unu t a e ece r. e B. tarafından yeni kanunu' 
. .,, ...,., ..., ., ..,. 

00 00 
Oll vermış : . de getirmeğe baflaomıY..rdır. bik edilecektir • 4 EylQlden itibaren meriyete girecek nazari ve ameli hükümleri hakktn; 

·l•ıı. 000 oo 
00 

Karıyau 08 . -. Bu aen.eki ~epertuvarmıu sen- AVRUPA ŞAMP ANY A.L.ARI bu kanun eski kanundan yeni bir ta- verilmekte olan konferanslara adliy 
lt,d,. : oao

00 0010 
:.' ~1111 .... 

1 

00 gındir. Temsil edilecek eserler dlloya H . . TELGRAFLAR ,__ h"~'-' ri ibti. tm • d Ja d d .,.. oo oo oo oo nın her tiyatrosunda oynarum' 
1 

arıçten '18Jllpanya getirmek hakkı M"" 
1 

. d , . """' 11&u.uue .,.. e eaı 0 JI· e cvam olunıııaktadır. Bu ltonfera 
kqla ı d" ve a - yalmz mlltkirat inhisar idarcaine ve- u-ce mesai! en mada.Jı:i. i!Jer- aile ayrılmalı:tadır. Bu kanıma göre alardan beşincisi dün ak~am verı!mı 

10 09 09 Muda 
15 27 

B l1IDI§ es~:,:: ~: 
1 

.nd . silmiftir. Bu karar mucibloce hariç- • telıı:raf kullaoılmamaııı Dahiliye ve borçtan dolayı hapiı kabul edilmedi- tir. 
-s~- "u k~edg b. e kıp en en bilJıaıı- ten toptan JaD>panya gctirilemi-celr ldletinden lıilümwu devaire tebliğ o- iJııden hapishane ve tefkifhanede Hapishane ve teylrifbaneden ı 

.. atalık oto oo·ı· 1 1 sa ,,e apır en or as eaer temeil e- tı. ,. ıunmu•tur bo tan,__ . . bul ı _,_ tııq"'Qlteııı m 1 1 0 an ara d •· T lif r ' · . rç ..... pse i~t . unan art..,..- yeni kanunun tatbiki dolayısile tahl 
811) IDel bl ecegu:. e eııer veren yııhuz A. ~.il '-'- '-'-' "d · F liye edilec ki dir Adli · ka dil k 1 ftatıa Ve r kaide velyl markalı bir otomoblU olvpta Sırrı B isminde bir genç vardır ..,. f&Uat uuusar ı aret11 ranaadan 325 DOCUMLULARIN KUR'ASI e er · yece yem - ye e ece borçlu mahpuslar yıız 
1atı 11ne 28 

Petln para ile aatmak lateyeolerf.a Ista.abpl yeni · · lriilliyetli miktarda tampaoya getir- ÇEKlLIYOR nun~ 1'.'tbdoni temin için icap eden !iden fazladır. Bunlar Eylülun 4 unc 
nuıoe rotu kutu aclrealac tahriren mOracaatlan MORG YERiNDE KALACAK tmiftir. Sultaıa Ahmet askerlik ıubeıinden: tedabır .~tti~az ol~nmu~l';'r. Yeni ka- günü erkenden ıerbest brrakılaca• 

·ın + 1stanbul sıhhiye müdiriyeti, mor- IŞKAN iÇiN TALiMAT 325 Doğumlularin son yoklama ve nuna ıı:or~ ıcra rıyaseti ıcra memur- !ardır. 

11 m 
.. 
0 

gdaki ölülerin koktug'u hakknıda tet ık• -• '"d" .• H muayenesi hitam bolmu• oldug-undan larmın murabba makamı olduğun- KEMERBURGAZ SUI iSTiMAL 

U al ~ 
kik - ı .. n umunn mu uru aci Mela- . . . • da · · 1ıla ı DAV ASI 

aa ,
0 a"f ot' l le , ~ , 1 b •t 1 e batlamıştır. met B. İzınitten ııehrimize avdet et- 29 - ~ - 929 tarihını m!isadü per-ıen- lernd memd ul~'~apk bd 1 n ':"""k. mte ~ V ü . . .. . ftd· f> f> 1 ce l eı onız a Pi 9 arı uınuın Morgun başka yere nakline •imdi- · tir M il h b · · d . be günü saat onda şubede kur'a çeki en o ayı ..... a ar ar t• aye ı- az esını ıw ıstımal etmek cur 

1 Uq~ıılff /Ui d 
1 

O 1 11 U lik, lüzum görülmemektedir. Ancak ;:''~ v~kili":° ı:~e.::s =eke ~alıı- Jeceğinden 325 D. ve bunlarla mua- ~ bu makama m~acaat. ~dec!'~er- milnden maznun bulunan Kemer Bı 
flUyu0uftD miızadı ~affün. ilaç istimal edilerek iJeri hakkm!a icap eden t:ıli~~:CS: ~!eğe tabi tevellüdati yevmı mez- dir. ~rn;dz~ma~ •.c~ :,ı~~e::ı~~L !;e"n%t:ı:':ı·~~;r~t ~cmuru Hikmc 

1'abriı,._ ı kokunun ızalesme çalışmak imkanı a- !ataktır kurda mukayyet bulunduğu mahaDe- ~rcıı o ug~n til'"'.c~ ııla h k . un ınncı cezada muhak 
r\ıı I b"'llar 

1
,.,_ bolımci rarulacaktır. · si hey'eti ihtiyariyelerile benober u nın kaza~ ve ıh. '"" usu. n .~ - mesıne devam olundu. Memurin mı 
""' ,.. HERR NADOLNY GiDiYOR '--•- kezın· e 1 1 . il. 1 9 kında reıse muracaat halinde dıger hakemat encümeni Hikmet •fend' . 

lika! UStaıııfta mtiyaç oldu>• .. ndan arz den BiR AMERiKALI MUHARRI 1 A . . """"" geme erı an o unur. f 1 ·ı •• • .. f . .. . . . ' mı Br uınıım .. .. . .. ısw u e • R N iman sefırı Herr Nadolny bugün- tara ı ce P ı e .... e_nı mura a~ ~crasııe cresmı nızamıden fazla p r 1 ak S otödiirltıgiirıe her gou uıuracaetları il&n olunıır. TETKlKA Tl den itibaren mezun olarak İtalya ta- MEKT~BE cfRECf'.KLERE kar~rı~ .ve~ec:elrtır. B"!?u~ ıç~n adli- k?ylülerin işini tavik ttrn:k~ 
11

u~ 0 
.b e Amerika kadın ga.zetel~rini temail rikile Almanya'ya gidecektir He İatanbul llDMll ve hatıp mektebi yenm ılrinc1 katında büyuk bır salon dıyerek makbuzla P Y 
'l>C r ınak. . t . rr üd" .. ı·· - .. d M k bimi' al ,__ ibz dil k . ra parasını aldıg ~ "ı.u(Os i{ . . IOJS aranıyor eden Mis Hovlet isminde Amerikalı Nadolnü'ye ailesi efradı refakat et- m ur ugun e?: e tc • 

1
• e... ar e ece. tır. . . halde pul yapıstmnadı!ından eh 

. "lld &zıınlı Kam d . . bir kadın şehrimize gelmiş ve Türk mektedir. Sefir cevapları birinci ıeş- b.yt ve kabulüne batla~tır .ıalıp o- !ıtaı:ıb~I ıcra nyaaetıne merbut o- giren arabalarıi'ı ikin · ~ f 1 ş r 
'l l4tık~tt1~ Ca7.ogen =-.5161:

1 
eınmde bı~ bvlıar makinetl ile bü- kedınlık aleminin faaliyetini tetkik rinin ortaamda avdet edeceklerdir. ~la_':~ ş1~at a!m~ ıtı~yen- lan s~"!-" ıcr.a mem"!rluğu. ihdas ve sı vermeye sevkettiğ~'vec e~:'a':a pa~ 

•Qtıı '! e işlı:tebiJe k orıy e çalışan hır fabrika için bu maki- etıniftir. Gaybubeti esnaemda da kendilerlne . r aşagı • ~raıtı ;;• ma. §ar- ~er bırıne bır muavıo tayın edilmiş- piteyi muntazam surette t muE 
e ll. Bilfiil b ce amel!ve nazarı ma.IOmata malik bir set"ınakiıılsı: Mis Hovlet Şehrimini ve Vali ve- sefaret JDÜ!te§art M. Asehman veka- ~el~~:.: r:ye::dka r ~:r 1:,: 63

; tır. Bunların a~ .kalem. teşkilatı da gibi cürümlerinden dolayı :::;:r:;ası ıe u makin ı d kili Muhittin beyi ziyaret etmiş ııe- !et edecektiı:. a .. tlary ar me ep 1 resı yapılacaktır. Eaki ııler bir serle zarfın sinin icrasına karar ve . t• a tm 
~r .. raber 29 Alh· e. er ~ ~zun müddet çal. ışmış olanlar vesa- lırimU<delri kadın li 1 · İı k ne, muracaa ı: da tasfiye edileceğinden m l D rmış 

1
• •e k "w tos tanb k d . m eııacae en a - DONANMAMIZ MERSiNDE 1 : hüviyet cüzdan b" kı b · . . ~m"!r ~rın ünkü celeaede bu mesele etrafı· 

• V llsfi a Şanı lan 6 dan 7 :~_ed a ar her glin saat 12 den 1 re 1cm.ı:ı ~aha~ a1ım;ttır. Mis Hovlete, Doaanmımuz g~en cuma ok aını 2 : tııı mekte bade . . ır smı. u ışlerı tasfıye ıle. ı~tıgal da 40 şahit dimlenildL Şahitlerin he: 
llluessesesine Ü ye ..,. ar Galatada Kürekçilerde Meb- şehrımız.deJ? tetkikatı e~na~n~ şeb- Mersini ziyaret elmİ§tir. Mersin 'hat. 3 : atı ve .wıha': ra o:::"m<u ederek bir kısmının ?a .Ye~r !şlerle si ~ikmet efendiye isnat olunan e ' 

' · m racaaı. remaneb, vıl8yet ve polis müdürlil~ kı oamiml tezahüratla clol'l8w 4 . bilanü hal &. meşgul olnı:ılan temın edilmıştır. Bu• 1en yaptığını tekrar etm'şle d. b ;_ 
tarafuıdan tcohilit g&eterilecektir. i.dldı.I etmiılerdir. 5 ; altı adet ve':~: F~lo rai ~uretle yem lı:an~n;ıı göre yapılacak! miyen bazı şahitlerin c:lbi riçf~ m~ 

il ıc:ra takıbatı esiri ı§lerle beraber ol-, hakeme baska eüne telıi' PQ>t<li.. 
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]F:i_ki:r iza.h. ıettepliler nııııabatası r11111111~ Zafer b.a. ~ram. ı mün .. a_sebe.tiyle .. ~11111111 
İngiltere-Fransa •• - ı k -

16 inci haftanın ikinciliğini Notr :: 30 Ağustos önun1uzdekı Cun1a gunu Taksın1l e aır1 
dam dö Siyon mektebi talebesinden z: " PANORAMA ''KE "TF ~;~al Hn. kazanmıştı. Bu yuı §U- ~ '' ve j ,, 

cBu haftaıun en mtılaim haberi ln- 51 dllf i bl d eklerdlt• gilizlerin Renin tahliyesine karar ver = aile bahçeleri ,aırane ve er p r manzara arze ec lll 
:::;:.,::.;;::.:=:.~:;;;~IS~_;::.:.:.;:;-....::-.---· meleridir. Bu karar Fransızları şaşırt = Muhte,em tezyinat ve sancaklarla tezyin ·edlleceöl gibi elcktr 
- l1llf gibi görunuyoraada hakikat bö- :5 ziyalan, dalgaları içinde yUzecekler~lr. 

ASRIM l'MDısl •MIUJVIT, 1U 
28 Ağustos 19i9 

BUGÜNKÜ HA VA 
Dün hararet azami 30. ugan i2 

idi. Bu gUn ruzg1r poyraz etecelı:
tir. Hava yarı açılı:, yan lı:apalıdır. 

Kulağında küpe olsun! ~:~~~f~:::~~i~~~a!rE~~ ~ MAKSiM in Habeş orkestrası 
clıledeo.i ve intelelı:- ~kinki yoktur. Seni öyle ııeve- :z,:;.~:;:ea::!:':rik'~~r!,~::m~~.:- ~ ile beraber Uç turlU orkestra sabaha kadar icrayı tarann11111 

tliel lıadmla erlı:eCi• nm ,. " ::C 
L.. ....... U •• L di 0aın' ı'' " "-de -1..-!-: h !er İnlJİIİz maliye nazırının geçen giın - edeceklerdir • 
..... _ iı -te r, arın ust.... .....,.... a- kü beyanatı ve mütealaben Renin tah = • • • S • • l 
Erir.ek, laalı:anmadıi• retendiremeyen, ~dat~a- !iyesi kararı iti ~ütün acikliğile or- ~Numerolar-Havaı Fışenklerı- urprız er 
kadının; lıadm, ba- n ay, kadmm yuzune, bır sılle taya ~ydu harbiumuınıden. evel. İn-. FELEK 

DÜDÜK! 
Eveti parayı verenler düdüğü ça

ardı. Fakat Nasrettin Hoca devrin
le cari olan bu kaide şiındi tamamen 
ıer'akaolmuştur. Artık parayı veren 
er değil alanların düdüğü ötüyor. 

kıın.ıımadığı erkeğin, gibi yapıştı Ay gibi dilsiz giliı:lenn Alarnanyaya kar§• vazıyeti EO 
... ı.aaından, lı:abtttye- kon~tu: «s;hi bu kad~ kabili- ~~~i~}~~i~::f·~1·~rans':~: Yeni neşriyat MiLLiYETiN EGLENCEL " 

Misil mi istersiniz? İşte vapurlar 
· işte otomobiller. 
Bunların yalnız düdükleri ötınek
kalmıyor bir de şehirlileri rahat· 

tinden tiiphe eder· yetsu; mı?» . . . işi büsbütün aıevlendimıeyerelı: aiya- Vasfi Raşit 
· - S .t · • Erkek, sessız, kendı kendıne setlerinin incelilderini göatermeğe ça-

Midelerinde, dört kadeh rakı- muhaveredeydi; «Ben ondan e- lıpcaklardir. Bütün Avrupa vaziyeti Ceza muhakemeleri u ulü kanunu 
nm ateşi, dudaklarında, kahvey- min olmadığrm için onu bu ka- siyaai>:esine .mü~ssir olacak. o.lan lı:'?n- Şerb ve Sık 

· · · · · d h d · O b d feransın netıceaı ne olacağmı keıtır- ~·. 250 kuru' 
le beraber ıçtıkle~ ikişedır ka e dar :vıy~~· ··1 e~ en:;:: melı: pek müuüldür.> YENl iCRA VE iFLAS KANUNU 
kuantronun lezzetı var . em emın egı ' ne en ru Istanbul icra reisi Ahmet Refik 

ı ı ediyorlar. 
Deniz kenarında oturanlar sabah

uı bir vapur düdüğünün neye mal 
,ıduğunu pek iyi bilirler. Beyoğlu
ıun geçit caddelerinde ikamet ede~ 
erin de geçe sabaha kadar otomobıl 
lakaonu sesinden yatakta divaneye 

ıondüklerini tecrübemle bilirim. 

Karı, koca, Şişlideki apartı- sevmiyor?» l l beyin yeni kanun hakkında yazdığı 
manlarmın, aya doğru açılan Karısının kendisinden emin Şehremaneti İ an arı şerhin ikinci cildi intişar etmittir. Bu r 
penceresine dayanmışlardı . Bi- olduğunu, sevmek için bir gü- iki cilt esere nazari ve ameli cihetten 
rine, mehtap karanlık, öbürüne nahını öğreıunek arzusuyla yan Şehremanetinden: Karaküm- yazılmış İsviçrenin büyük hı;.lcuk 5-
manasız geliyordu • <lığını kavraYamıyordu- rükte kilise sokağındaki çeşme birlerinin şerhleri mehaz ittihaz olun 

'l k f d Ök u·· z du<fnndan •ok kıymetlidir. Muhtelif Susuyorlardı. Kadın şaka, la~tı'fe ederek de- ı e oca musta a paşa a s - .. - x kanun ve nizamlar bizdeki hükümler-

Gazetelerde gördüm ki vapur~arı~ 
uzumsuz düdük çalmaları men edı
ıvormuş, ne olur buçok yerindeki 

Erkek, zihninden şu mısrağı vam etti: çe cami sokağında kain su haz- le mukayeseli bir surette tetkik 'Cdil-
geçirdi: - Sevmek başka, çapkınlık nesinin tamiri pazarlıkla yapı- miş ve tatbikatta her kese lazım olan 
"Mehtabı karanlık sanırım •enden uzak- gene başka. lacağmdan taliplerin 31 ağustos nümuneler de aynen deredilmiştir. 

sam. . . " _Ben esasen çapkın değilim 929 cumartesi günü saat 15 şe Karilerimize bu müfit eseri tavsiye e-rar çoluk çocuk elind~ kay.nana 
ı rıltısına dönen otomobıl dudukle
me de teşmil edilse de bir parça 
Hele bu sıcaklarda- başımızı din
csek I 

Sonra, gene içinden konuştu: Sonra senin üstüne çapkınlık et kadar levaznn müdürlüğüne gel- deriz. 
«Ben yanında olduğum halde -~---

mehtabı karanlık buluyor!» meme imkan yoktur. . . meleri. * * * ZAYİ ASKER! VESİKASt 
Ve kansını kıskanıyordu. . . . Artık coşmuştu. Coşkun an- Cidde askerlik şübesinden alınış ol 

YENi BİR SİNİR HASTALIGI 
Bu hastalık lıtanbulda telefonla 
onuşanlara arız olmaktadır. Hasta
ıgın sebebi şudur: .. 

? !attı· l -4 Ey!Ol 929 Osman ağo duğum askerlik vesikamı kazaen •ayi 
Acaba başkasını mı düşünüyor. _·Elime fırsat geçmedi zan- 5-8 • " Cafer ağ• ettim. Yenisini çıkartacağımdan hük-
diye. H · h 1 b' 9-12 • • lbrahim ağa mü yoktur. Kantarcılarda 102 nume-

Karısr' aya endişeli bakıyor, netme. anı atır arsın ya, ır 1 M k h h · d 
l d ı 4- ı 5 ,, " Rasim paşa ro u ehmedin a ve anesın e mıı-

Birisile görüşüyorsunuz, tam la
n orta yerinde muhavereniz kesili 

or. santraldan soruyorsunuz : 

yan go .. zle kocasını süzüyordu: gece (. • .) ar a poker oyna- kim. Ciddenin Arit karibsinden 94 
ık Y d h 16-17 • • Mecidiye 

«Bugüzelgeceyimanasızbu- mışt . . anun a oturan .•. ~: 18_ 19 • " lkballye te .. ellü\tü Mehmet Oğlu mer. 

- Onlar kapadılar! Cevabını alı
yorsunuz. Hiç lakırdı edip duran ve 
•izden belki de bir şey soran adam 
elefonu kapatır mı? Yalan. Fakat 
,ızin işiniz bozuldu, hele telefonla 
izi .ararlar ve siz de görü.ştüğüniız 

luyor. Benim yanımda, on . beş mefendı, poker devam ettıgı ı:ıu 21 • " Osmaniye 
senelikkarrsının yanında elbette ddetçe, ~a sab~~.kadar, bacagı- 22- 24 • " Hasanpaşa 
manasız bulur! . . . Amma ka- ru bacagının ustune attı: . . Şa- 25-29 • • Zuhtü P"'i• 
biliyeti yok. Eğer olsaydı, bu fak s~~'.:rk~."-· hanm:ıı evıne ka- 30-S Teşrinievvel ., Tuğlacı Göz· 

yerin numarasını sormamış olursa
ız iş bitmiştir. İşte yeni sinir has

nlığı o zaman başlar. Arazi. Sövüp 
yma, telefon aletini kırmak arzu

u, ~ikiyet kalemine yani Şirketin 
Marko paşasına dert yanma. Bu has 

lık mikropln bir hastalıktır ve 
ıkroplar telefon santrallarındadır. 

gece sevdiği, hoşlandığı bir ka- d.ar gotur?uk. Sem davet et-
dınla sabahlar yarın da bana tı ve ertesı gece, pokere gelmem 6 . -9 
bir yalan uydu::Ur, falanca arka- için ban~ çok ıs~ar etti; Ne seni 
daşla sabahladık! derdi.» onun evın.e gon.de.rdim, ne de 

tepe 
ft Sahra yicedtt -

Allah cümleyi bu marazdan koru
sun! 

Kocasının aklından, nişanlılık ben, ertesı gece gıtt~. 
zamanlarının, bal aylarmm ha- - Amma o çok guzel kadın-
tıralan geçiyordu: dı. 

«0 zamanlar gözleri, aydan - Evet ••. ( ... ) hanrm da 
daha nurluydu. Şimdi benden çok güzeldi. San saçları, iri ma 
şüphe ediyor. . . Halbuki benim vi gözleri, harikulade sesile bir 

TÜKRÜK VE PUL ona ihanet etmek hatırnndan akşam adeta beni büyülemişti. 
Dün Postaya bir mektup vermek 

stedim 12, kuruş için irili ufaklı üç bile geçmez. Ona ihanet ede- - Başbaşa konuştuğunuzu 
ıul verdiler. Mektubun adres tara- mem ben· .. Fakat bunu, ona na gördüm. Sanki sen o harumı, bir 

Kozyatağı. 

10- 12 ft •• Bostancı-Suadiye 
10- 12 • " Merdivenköy 
18-16 ft .. lçerenköy 

Beygir, lı:atır, merkeplerin RUAM 
muayenesine yukarıde yazılı günlerde 
devam edileceğinden her mahallede 
mevcut h•yvanattn hlzalarindakl gün· 
de cüzdanile birlikte daire heyeti 
Baytariyesine getirilmesi ak ·i takdirde 

evaıııiri hukılmete ademi it at nokta
sından takibat yapılscağt il4n olun • · ındaki yer yetişmedi . ark~ tarafa sıl inandırayrm? daha, benden gizli görmedin 

' eçtik. Tam o sırada bır garıp b.adı- 1 mi? * * * 
'.eye şahit oldum. Yaşlıca ve tuhaf · · · · · · · · ' ' · ' ' " ' · h 
>ir adam bir mektup vermiş, kişe - Ne düşünüyorsun? - Hayır. Şehremıınetinden: Köpriı a-
nemuru da ona tamam dört tane pul Bunu kadın sordu. Erkek boy _ Peki, poker oynadığın za- sılat kutularından çıkan 130 ki-
ıermiş . .Müşteri diyor: nunu büktü: man bacağını bacağının üstüne Jo kadar mühür kurşunu pazar 

- Zarfa yapıştırsanızal _ Seni. atan hanımla da görüşmediniz lıkla satılacağından taliplerin 3 
- O bizim vazifemiz değil, işte .b. eyllll 929 salı günü saat 1 Sşe ka-

unger kendin yapıştır. Tuhaf teaa- Kansı, alay ediyormuş gı 1 mi? .. d .. 
1
..... 

1 lüf süngerde sıcaktan kurumuş, ih- görünerek, rakının, likörün, me _ Haşa!. dar levazım mu ur ugune ge -
•yar zorladı, sürdü, Sikıştırdı, pul htabın tesirinden istifade em:~k _ Benim üstüme hiç bir ka- meleri. 
slanmadı. b k k dınla k d * * * 

d. ı B k aş a a rm, ocasına uş- dınla mu··nasebette bulunmadın Ü - Efen ım u sünger uru, ya dıkl 1 Şehremanetinden: sküdarda 
>ulları yapı•tır, yahut geri ali Be- kün olup olma arına kanaat mı ? T 

• · k · t d' O d t · At pazarı civarında abaklar çe-1im dört pul yalayacak vaktım yok 1 getırme ıs e ı. an a, mesu _ Hayır. 
A- dak' ··k ··- d · ac ı k f k t k d d k şmesi su yollarının tamiri pazar-- gzınız ı tu ruge emı ı- o aca ; a a ocasmı, u a - _Yemin eder misin? 

yorsun> 1 d ·· k ff d k · !ıkla yapılacağından taliplerin 3 
- Aİ:zımda tükrük ne gezer? Sa- arın Han odi~ereal a ~ ec~~ı. b: - Senin başın için, öfünü ö- eylilJ 929 salı günü saat lSşe ka-

a hakanın ag· zı sulanır mı? - ay Y ancı. · · ırn ı- pevim ki bulunmadrm ! d ·d ·· 1 .. • ·· 1 li k. l · d.. .. .. ? ,. ar levazım mu ur ugune ge -Bu söze muhatap olan zat pekte r ım en uşunuyorsun. _Sersem budala! 
1ık olunacak gibi güzel değildi. O anda, kansının düşündük- ; * * 

* * * 
mel eri. 

saya girmek için ihale günü olan 
18 eylül 929 çarşamba günü le
vazrm müdürlüğüne gelmeleri. 

*** 
Şehremanetinden: İtfaiye için 

lüzilmu olan 100 metro ala hor
tumu kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartname 
almak için her gün levazım mü
dürlüğüne gelmeleri teklif mek
tuplarının da ihale günü olan 18 
eylUl 929 çarşamba günü saat 
15 şe kadar mezkur müdürlüğe 
vermeleri· 

* * * 
Şehrernanetinden: Bedel keşfi 1086 

lira 22 kurut olan Üsküdarda Nuh 
kuyusunda nezafet ahırın illve olu
nacak kısım kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. 

Taliplerin şartname almak keşif 
evrakını görmek için her gün levazım 
müdürlüğüne gelmeleri teklif mektup 
larında ihale günü olan 18 EyHU 929 
Çarşamba günü saat 15 şe kadar mez 
kür müdürlüğe vermeleri. 

* * * 
Şehremanetinden: Su fıçılarında 

kullanılmak üzre lüzumu olan 950000 
adet damğa kurşunu kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün Levazım 
müdürlüğüne gelmeleri teklif mektu
plannıda ihale günü olan 19 Eylül 
929 perşenbe günü saat 15 şe kadar 
mezklır müdürlüğe vermeleri. 

* * * 'liışündüm: terini anlamak için zihin yordu- On beş senelik hayatlarıncl.;> 
Aceba bizde para•ına göre tek bir ~ · ld" - ·· · ka dak' d M · b ıul yapılmıyacak mı? gunu, iızü ugunu, rşısın 1 belki birinci defa olarak, konuş- Şehremanetin en: ıi ayaa- Şehremanetinden: Tephirhaneler i-

FELEK ne hissettirmek istiyormuş gibi madan dargın olarak yatıp uyu sına lüzilm göriilen elektirik me- çin lüzumu olan ıs adet püiwrizatör 
____ T_E_Ş_E_KK __ O_R....;;..;;;.;;__ kaşlarını ç~ttı. S~nra bir~en, .se op _ u-e;:ııop - Zr;!A - zn:ııoa ·~ernp saha aleti kapalı zarfla münaka- açık .mU.naka~}'.a konmuştur:. Şartna-

Merhum babam Sabık Şurayı Ilev- ven, aşık bır kalbın safıyetıle kuz seferinde erkek karısından saya konulmuştur. Taliplerin şa meyı.gorme~.ıçın her gu,n . ınunakaı;a-
d Malı Z b · · kar be d ··pheleru'yor • ' l k . . h .. 1 ya gırmek ıçın ihale gunu olan 19 

etazasın an mut ıya eym ,ır- « rm n en şu şüphe ettiği için dargın uyumuş rtnam~ a .. m~ •. ~çın er gun. eva- Eylül 929 perşembe günü Levazım 
ihali münasebetile ailemizin elemı:ne mu» diye düşündü, ve ayni safi- · d' B' · · f · d k d k zım mudurlugune gelmelerı tek- müdürlüğüne gelmeleri 

lljtirak beyan taziyet lütfünda bulu- 1 k · k · 1 1· ınncı se erın e, a ın, o- . d 'hal .. .. 
kkü uht yet e, arısını temın etme ıste- casından şüphe etmiyor kocası lıf mektuplarını a ı e gunu * * * 

an zevata arzı tcşe re m crem di. • 1 8 l ' l 29 b ·· · d d li k f' 
~azetenizin tevassutunu rica ederim • . çapkın değil, kabiliyetsiz diye O.~ l ey u 9 çarşam a ~- Şehremıuaetin en: Be e eş 1 

fendim. - Ben, senden başka kimse- dargın uyudu. nu saat 15 şe kadar mezkur mu- 17860 lira 8 kuruştan ibaret Maden 
•• İ İ civarından ncbean eden Sultan Mus-BuRHANEDD N z YA yi düşünmem. dülüğe vermeleri. 

• tafa suyunun demir borular vasıtasi-
MEVLIDl NEBEVi KlRAErt - Sahi mi söylüyorsun? * * * * * yle Paşa Bahçeye isalesi kapalı zarf 
Hicaz valii sabıkı merhum Babary- - Elbette! Erkek, kıskandığı, şüphe et- Şehremanetinden: Bedeli ke- ll6ulile münakasaya vazedilmiştir. 

>dı Mustafa Zihni paşanın ruhuva ya - Haydi canım! . . Benden tiği için karısını seviyordu. şfi 346 lira 10 kuruş olan Salkı- 18 - 9 - 929 Çarşamba günü saat 15 
ınki perşembe günü öğle namazını habersiz kimbilir neler yapmış- Kadın, kocasını sevmeli: isti- msöküt havuzunun tamiri açık te ihalesinin icrası tekarrür eylediğin-
nüteakip .~!azıt -~amiinde mevlit sındır. yor, kıskanamadığı için sevemi- münakasaya konulmuştur. Ta- den talip olacakların şera~t ve. saire 
•anlarle bilcumle dun kardaşlarırun . . . . . . hakktnda malfunat almak uzre Şehrc-
1ebevi okunacağından merhumu tanı- - Hıç bır şey yapmadım. Se- yor, ondan nefret ediyordu. lıplenn şartnameyı keşıf evrakı- maneti Levazım müdüriyetine müra-

'fleri rica olunur. nin üstüne, hi bir ama SELAMİ İZZET nı görmek icin her "n münaka- caat e Iemeleri ilaıı olunur. 

B• rftnkQ yeni DttnkO bllmecemıılll 
bllmeceml3' halledilmiş şekil 

SOLDAN SAÖA: r YUKARDAN AŞACI ) 
1 - Memmun oluf (7) 2 - Nota (2) iyi giyinmi? (l 

2 - Konuştuğumuz aza (3) Hacı ta 
3
( 2) Lli . ılı edep . . . • - mızeye yar m 

gemılerınm oturdugu şey (3) (2) Zaman (2) 
3 -.- Cet (3) 4 _ Nida (2) Nota (2) 

4 - Bildiği şey hakktnda ifade s - Nida (2) Su (2) . 
vermek (7) 6 - İsim (2) Alfabenin ikınel 

6 - Yaktnlık p> fi (2) . Z) 
7 - Çocuk dogurtan (3) 7 _ Görülen şey (2) Nıda ( 
8 Değnek (3) At yavrusu (3) 8 - Yemek (2) Lezzet (3) 
9 - Donmak (7) ğir (2) 

Harik, hayat, kaza ve otomo,bıl sigortalarınızı 
G&lat.ada Ünyon hanında k!iıı Ünyon sigıırta kuınpanyasıol 

pyatınnız. 

Türkiyede bilafas1la icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
KuınpanyMına bir lı:ere uj!ramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 

lstanbul-Paris 
PAKE KUMPANYASI tarafından tor# 

edllmlt ğAyet mnsalt f6ralti havi gGturU ıeyahat. Her tG~ 
malOınat için karakGyde Lauraot Reboul ve şürekasına ııı 
racaat ediniz. Telefon Beyoğlv 203-204-1 

~aın~un ziraat ~antasın~an: 
Ssınsunda münfesih Kefeli zade merhum hacı Mehmet • • ıııa;) 

dumlan şirkeclne ait olup bankamıza merhun bulunan takriben 1.217_ 
iki bin yüz yetmiş üç denkte (89590) seksen dokuz bin be• ras 
doksan kilo cins ve nevi aclde muharrer tütünler Samsun hukuk ıtl,ıı 
kemesinden istihsal olunan karar üzerine bankamızca satılmasına i~dl 
verilmiş ve 2 l aıı;ustos 929 tarihinde ihale olunacağı ilin edilrıı~ 
giiriilen !uzum üzerine müzsyede müddeti 21 ey!Ul 929 tarihine k• 
te :;, edilmiştir. Tılıp olanlar yüzde on nislıctinde pey akçalarını ~~ 
bu nisbette teminat mektuplarını hamllen her giln zlıut bankasın 
muteşekkil sacış heyetin• müracaatlan ilAn olunur. 

7723 l 9!ı Çarşamba temiz işlenmiş 
9114 229 .. " 

11047 285 Samsun temiz köy denği 

ı 3604 34.1 
6432 159 

14371 3JJ 
1260 56 
2035 37 
2755 74 

981 21) 

1231 29 
15499 325 
J5J8 81 

89590 
ıs 

-217J 

• " • 
" .. • 

Samsun çarşaaba 

" • • 
• • ft 

• ft • 
" Pastal • • 

Görmez 
Y apcak vo dizi 

E)bışı baglı 
E) 
D) 
E)past•l 
~·) 

G) 
B) 

F,) 1 .,. F)ye pa. 

G) 
G.G past•l 

K. 
K.G.G 

2-:J 

"Milliyet,. in flfHbl tefrikası :14 luf;;.i~ığı~ı.~~. bir ~ıç! sı:vuk s~ızaniyeni_? alnında ki kara dam-ıyor... ıcak. Son derece acele kaydını! Ve .. bu saatlarda ihti>'ıı' 
yemış gıbı tuylenmın dıken ılı- gayı açıga vurmuştw"? .. Böyle - Beni mi?... taşıyor. ba da bir ölüm yurnrııs.~ 

AŞK GONEŞI 
ken olduğunu bilen, gören, du- bir teklifi yapmak için değil, - Evet!. . -Bari hayırlı bir şey olsa! yatağının içinde inleye ~·y 
yan yalnız bendim!Sonra da bö düşünmek için bile insanın in- Hasan saata baktı: Dedi yazmağa başladı: dönüyor, hayatının son (il 
yle bir kadının dostluğu bile sanlıgından utanması yetme~ - İki buçuk olmutl.. Bandırm• .. mu seyrediyordu: .. 
değil de hayvanlığde' karşıla- mi? .. Sonra bir de tutmuş beni Dedi ve itave etti: ZB/29 Ki. S. 1917 •Hamra tekrar eve d 

Etem Jzzel mak! evden kovuyor!. Niçin? .. Ham- - Bu saatta ne diye çağır- . . Fırlıa kumandanlığının emri: babasının elini öpüyor:_..., 
-----~ Yarapbim bu ne elim şeydir?. rayı sevdim de kendini reJclet- sm?.. · . . 1- ı ... . »inci alay lı•ınlıale - Hasanla kaçtım at"""' 

• • 1 . .. . . . • . Bea. o sefil insan mıyım ki ya- tim diye mi? .. Bu lrovuluşa ses Kalemi elinden bıraktı, siyah dedir « •••• » alayı deği§tirmek bacığrm, sana dayana 
- Oglmn ben seru areyaca-

1 

bir goz açıl·~'' ~ç~. ~r ~hm tağa düşen bir babanın karı9m- çıkarmadım. Korktum! O ihti- kaplı defterini canına en yakm için emrin vusulünü talcihen ha- gene geldim. 
ğim: · • · . . senelerce goz sW:gunüne ugra- dan gelen arzuya ayni hayvao- ;:ar y~talaktan korktum! Ölebi- bir şey gibi. özenerek, kapadı relcet ed~Jctir. Diyor. Baha ikisini de: 

Diyordu! Harbiyeye geçtik- tılması ne_ ~e~ktır? .. Bunu yal- lıkla mukabele edeyim?.. lır. Bır felç, son bir darbe, son nefere: . . Z- Edincilcte bul11nan « •.•• • yor ve: ·ıııl 
ten sonra da ayda, iki ayda bir nız ben bılınm. Çok zamanlar Ne kadar alçalmak, ne kadar bir haykırış onu mezara sürüye- - Peki geliyorum... alayın z inci. taburu da müsta- - Beni bu kadının elı 
eve gitmeme müsade edildi! oldu ki mektepte arkadaşları- insanlıktan çıkmak lazım ki bi~ bilir! Dedi. Sonra kendi kendisine: kil« .... » inci taburu değiştire- rakmayın, öldürecek.·· 
Zavallı babam l>:ni yaınu:. bu- ma: . 

1 
an~enin dudağına bir c:vlat du- Bundan korktum! Bir katile - Allah bilir amma iyi bir cektir Dil'.e yalvarıyor!: ... » 

1111 
t1;1n.ca .~l~den .a~layan gozle- - Babam var.. Evım var· dagı uzansın? .. Ve·: ınsan ne arkadaşlık etmekten ~orktunı! şey değil.... . .3- Hemen haraket edildiği- İhtıyar hasta~~ rul'.ade 
rını goı:_lenme dıkıp: . Demekten sıkıld~, korktı~m. kadar alçalmalı~.ır .. kı seneler~e Kan .. ele bulaşacak bır damla Diye söylendi, defterini kilit- ni bildiriniz nrr uyanmaz gozlc:n ııe 

- Oglum sen bana Emme- - Ben Meryemın çocugu- baba kapısını yuzune kapadrP,ı baba kanı sonra neyle yunur?. ledi, odadan çıktı! 4- U t 
1
. t . aradı, fakat acı bır te14, 

. d' , ı K d ' d b k h ' . 1 d . 1 kl'f . ? H - . . . zun a ıma ayrıca verı- k . d dal«• ııın ya ıgarısın.... yum... en ım en aş a ıç bır ev a a vısa te ı etsın . . angı kefaret onu aka çıkarır?. 1 kt' o uru ve çekık u 1' 
Der ve dert yanmak isterdi, kimsem yok!.. Ben Lutun deni çocukları ını- Hamra. Bu g ...... " ' ' · · · :. A '. • : ' • • ece ır · · · ·• K A _ rinde yayıldı. Susuzlutııı 

akat o hoyrat kadın ya odaya Dedim, onları güldür~üm ! r.~. ki ana?an gelen zinayı !J~ş . l_iasan son kelimenin ilk har- ~-:ç mulazım bi.r kaç dakıl<a Hasan telgrafr bitiri~ bitir- ~ik, derisi kalan. ~ııd~ori' 
;elır, ya ayaklarını tıkırdata Hande hayatın en kuvvetlı des- ustu edeyım?... Ben ademın fını yazarken oda kapısı vurul- so . . . . mez uzun bir· oyle kavurmuş kı. 

11 
!( 

ıkırdata dolaşır.. Babam <la teklerinden biri imişi Fakat bu isyan torunu muyum ki ihtiyar du: - Ben demedıın mı bu ış bıt- _ y 
1 

' Bir bardak su isteme~te · 
wrkııs1;1ndan susar bir şey SÖy· ~ni~ ve benim gibiler için de- baba Ezraille kovalaşırken gs- - Tık .. Tık .. Tık • • • mez . . . Çekt~, • · • tu. ~o~ra hazin hazın 
c .. ıezdı. Her halde Allah olsay- 1 gıldı. Onlar nç karısının koynuna gireyim?. - Gel... Diye kendi kendine <ıöyleııe geçırdı: dıl 
ı g ene bu kadın kadar habamı ı - Kah .. Kah... Dünyanın hangi yanında bu çir- Emir neferi. Selam verdi ve söylene elinde bir iki kağıt oda- - Demek gidiyoruz!··• - Ben böyle olacak ıı 

1cl,şcte düşüren başka bir kuv- 1 Gülerlerken çok defa beyni- kin ihtirastan örnek vardır? ... söyledi: sına döndü ve acele acele kale- Dedi!... idim Alla.hun ? ... 
1 

... ola nazdı. Bir kadın, bir söz.1 min bir toplu iğne bası g-ibi Hangi roman lavhası böyle bir - Kumandan Bey sizi isti- me sarıldı. Yeni bir şifreyi aça- ••••••• , • • • • • srrrıtf.D 



l\llLLIY&ı 

' 

~ir DOÇ kamyoniyle başladığınız işin yarıda kalmaya-
e~gına emin olabilirsiniz. , f unun her saatta, Doç kamyonu yokuş ve arızalı yol din
eıneyen bir nakil vasıtası olarak elinizde olacaktır. 

i E
1 
n Yüksek mevadı iptidaiye ... Dikkatli işçilik ve nihayet 

ş etıne masrafının azlığı Doç kamyonunu en istifadeli bir 
llakil vasıtası haline koyacaktır. 
Doç, sahibine uzun seneler asgari tamir ve işletme mas

l'afi yle çalışacak tarzda imal edilmiştir. 
~lacağınız kamyon hakkında kat'i kararınını vermeden 
eıvarınızdaki Doç kamyonlarından, bu kamyonun yük
sek hassalarını dinleyiniz. 
~ihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek 

8Ul''atini yokuş çıkma kabiliyetini ye motörününmebzul 
~ekıne kuvvetini bizzat tecrübe ediniz. · 
}{ Doç, nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yeğane 
aınyondur. 

·Türkiye için Umumi vekili: 

l<emal Halil, Mehmet 
İdarehane ve satış yeri: 1 

Rif at ve Şürekası 
Beyotlu lstlklll caddesi No 168 

Telefon Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatku 

Garaj ve tan1ir yeri: 
Ayazpaşa jandarma karakolu başında 

Telefon Beyotlu 1755 

Taşra acantalıkları • • 
Aakllı'a; Zabıtçı zade n şeı11cf 
lzıııır; Mahmut Celllettla Bey 
l<:ayaerı; Muhaddlszade Alim Bey 
Adana; Muharrem Hilmi Bey 
Oaziayıntap; GUzel beyzade Hasaa bey 
l"rabzon; Hacı Abbas ve mabdumlan 

.. laJSeri lisesi ınüdürlü~öodeu: 
~~ b ~1•ri I' . 
!;,,.. ltıata ıscsı müştcm 'ılat da ı · · ı· ı · d" ·· ıı· ı· 

Dlyarbetlr ; Plrlnççlzade Sıtln Nedim n 
.. lp Beyler 

Bursa; Nesubl Esat Be) 
Samsun; Esat efendi zade Seyit Bilal Bey 
Glreson; lsmall zade Vahit ve fllrekAsı 
Isparta; intibah flrketl 
Malatya: Badılı zade Tabir Bey 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kenun hükümlerine göre Türkiyede 

iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden Franw: tabilyetini 
haiz "La Saknez kapitalizasyon" nam şirket bı.ı kere müracaat ede-~ ·•ı,t •ın tad'ı· . . . ın n o ecegınden ta ıp erın ye ıyuz e ı ıra 

·~ ı ttı" 1 at ılaveı t · kk k da 'k I• ~ ..,.. unakasa _mşaa ve temınatı muva ata a çasını te rı rck Türkıycde tatili faaliyete karar verdiğini bildirmiş olmakla aıez-
t •İıı. Uııadif sı s. eylul 929 tari ve proje ve şartnamelerini görmek ve . . 

üc kapa~~~ar gunü. saat onbe izahat almak üzere lise müdüriyetine . kur şırketlc0 alakadar bulunanların şırkete ve l~b!flda Istanbul 
arf usulıyle icra edi müracaatları ilan olunur 1 mıntak:ısı 1 ıcaret mudurluğunc muracaat eylemelen ill9. olunur. 

2~ EJ ôl 92 larminde ~üınrüt ınületti~ muavinliği ınosa~akasıu~ 
ait ~uhui ~eraitt ile imtihan rro~ranıı 

Gümrük müfettiş muavinliği için btanbulda ve Ankarada bir müsabaka imtihanı açıla..:akar. 

imtihana duhul şeraiti şunlardır: 
1 - T urk olmak 
2 - ali mektcplerın birinden ıılezun olmak 
3 - Y ıı.~ı yirmi dörtten a~aıtı otuzdan yukarı olmamak 
4 - Namzetler illin tarihinden itibaren 15 EyltU 929 tarihine kadar Gilmrükler umum mü

dürlüğüne istidaname ile müracaat edecekler ve ven:ctklcri lstidalara a'i<!ğıdaki evrak ve ves:ıi 
kin musaddak suretlerini raptedeceklerdlr. 

1 - Nufus tezkeresi 
2 - Tercümeihal varakası 

3 - Askerlik mükellefiyetinJ ifa ettiklerine ve ya tecil edilmiş bulunduklarına dair clarak 1 
mensup oldukları askerlk şubesinden alınacak resmi vesika 

4 - Mektep şehadetname ve ya tasdıkname 
Namzetler imtihandan evvel sıhhi muayeneye tabi tutulacaklardır. L!zımgden şeraiti haiz r 

olanlar tahrir! ve şıfahl olmak Uzert icra kılınacak müsabakaya iştirak edeceklerdir. 1 
Müsabakanın birinci tahrıri kısmı Ankara ve Istanbulda ve tahrirde muvaffak olanları.n ikinci 

şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olmayanlar şifahi imtihana kabul edilmezler. 
müsabaka neticesinde kazananlar Cümrük müfettiş muavinll!tlne t.tyin olunacaklardır. 

(İmtihan programı) 
1 - Maliye ve iktisat ili'Tlleri hakkında umumi malômat 
2 - Gumrük ve Tarife kanunu ile Gümruk muamelatı umuınlyesl hakkında malilmat 
3 - Türkiyede bu gün cari olan bilumum vergi ve resimler ile tarh ve cibayet usuller~ 

usulü tah>il \'C takibatı kanuniye. 
4-:\luh s b.:i umumiye kant.nu ahkAmı Vı!bU husustaki mütalealar. Bütçe ve tabi olduğu esaslı 

kaideler. Scııci maliye ve devrei hesabiye; Mevzu kanunlar masarifin tı:diyesi ve ita emri. büt
ç.:nin murakabesi şekilleri. 

5 - Türkiyede maliye ve Gümrük teşkilatı bakında umumi malOmat. 
6 - l lukuku idare hukuk ve ceza mahkemeleri usulüne dair mal(lmat • 
7 - Basit ve mürekkep faiz he;aplan nispet ve tenasilp kaideleri satıh ve bacım mesahalan 

yeni mikyasta usulü . 
8 - Tüccari u.ulti ddteri usulü basite ve muzaaf hakkında malömat • 
9 - Coğrafya Türkiyenin tabii ve idari ve iktisadl coğrafya:;L 
ı O - Türkçe ve Fransızca kitabet (imtihanda Fransızcadan bafka lngillzce ,Almaca ve ltal

yancaya vukuf dahi ııyncanazari dikkate alınacaktır.) 

ISTANBUL VfLXYETJ 
DEFTERDARLIK ILANATI 
Maliye vekaletinden 

336 senesinden 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hüka
met bütçelerinden matlubu olanların gerek milli hükilmet ve 
gerek sakıt hükumetin bütçe emanatı ve adi emanat hesaplan 
nda mukayyet alacağı bulunanlar , Şubat 930 nihayetine kadar 
arzuhal ile bulundukları mahallin en büyük malmemuruna mü
racaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarım vererek muka 

Kaptan aranıyor 
Karadeıılz boğazı haricindolcl 

Fener lpr•t gemlJlnin ikinci kaptan• 
lığı münlı&ldlr. (86) llrı Ucreti şeh 
rlye vo 120) lir• tayın bedeli veri · 
lecek:ılr. {.Ukal esfan ltarlbe sUva
rlligi şehadetnamesi şartllr. 

Talip olanlar 29 Afustoı 929 
tarihine ltıdar istidaname ile veuikı 
ltzımeyf müstuhlbeıt Galata Rıhtı
mındaki Maritlm hanında Tahlisiye 
müdüriyetine müracaatlerl 

bilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet zarfın- Llael.,.. mubayaat komiıyonundan 
da müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettik- ~tatta ~. Oı~ paıa mekt 
leci alacak 1513 numaralı kanun mucibince katiyen hazine le- bın~e ber ~ucıbı keı~ y~pdacak ~!• 
h . kı l k Ş b "h · d h" b" tamırat eylülün onbotmcı pazar ırun ıne sa t o aca tır. u at 930 ru ayetın en sonra ıç ır ma- t ibda ihal dilın k - ı.; 
zeret kab1;1ı edilmiyeceğinden alacak iddiasında . bulun~a~~ 1 :,:, :: uıulile .::....ka=..y:k:nu 
930 senesı Martından evvel bulundukları mahallin en buyuk muıtur . Taliplerinin ~eraiti anla 
malmemuruna müracaat etmeleri ilan olunur. mak üzre komiıyon kitabetine münı 

* * * caatları. 
SATILIK MERMEER ve DUVAR TAŞLARI: Defterdar

lık bahçesinde mevcut mol ozve mermer taşlardan istinat du
varının tamirine muktezi 1563 çekisi hey'eti fenniye tarafından 
istif edilmek ve mütebaki alınacak taşların naklinden sonra ka
lacak küçük taş ve saire yine müşteri tarafından .tathir ve hari
ce naklolunınak şartile 30277 çeki mıktarındaki taşlarla 33/930 
metro murabbaı muhtelif şekil ve ebadda mermer ve iki adet 
büyük hela taşları s:atılıktır. (binanın garp cephesinde işlenmiş 
taşlar dahil değildir) muhammen bedeli 1778 liradır müzayede 
pazarlık suretiyle 4 eylül 929 Çarşamba günü saat 15te Defter-
darlıkta yapılacaktır. ( 442) • 

* * * SATILIK EV: Kumkapıda şeyh Ferhat mahallesinin ha-
vuzlu hamam caddesinde No 4 7 ;3 kattır bodrum katında odun
luk, kömürlük birinci katta 1 oda 1 hela ikinci katta ı oda 1 so
fa 1 hala üçüncü katta 1 oda 1 sofayı müştemildir muhammen 
bedeli 2000 liradır, müzayede 3 eylül 929 tarihine müsadif salı 

~~~~~~~~~~~~ 

DOKTOR 

İZZETKAMIL 
Yeni ve eski belsoğuk.luğu rm • 

razı cildiye ve frengi tedavi eder 
Babçekıpı şekerci Hacı Bekir 
karşısındılti apartmandı I • l 2 dan 
l 6/~ ya kadar· 

Doktor 

Mehmet Ali 
Belsoğukluğu ve idrar yolları 1 

hastalıkları mlltebassısı ıj 
Sirkeci tramvay tev•kkuf [i 

- ıııahılll No:4 -~ 
günü saat 15 te Defterdarlık:a /afdacaktır· (902) 15 te Defterdarlıkta yapılac~~~r 

• * * 
SATILIK DENİZDEN DOLMA ARSA: Balatta karabaş KİRALIK BAKKALİYE Yıld" 

mahallesinde Balat caddesinde bir tarafı lebiderya , ve iki tara- da Istanbul polia mektebinin, ı>eneli .. 
fı denizden dolma yer. bir tarafı İsheçonun hanesi ile mahdut No kirası 355 lira, müzayede pazarlı. 
90/67 metro murabbaındadır . Bedeli defaten verilmek şartiyle suretile 4 eyHU929 çarşamba giln 
muhammen kiymeti 464 liradır. Müzayede 2 eylül 929 tarihine saat 15 tc Defterdarlıkta 377 > 

müsadif pazartesi günü saat !5te Defterdarlıkta yapılacaktır. KİRALIK :Hı; Jnkapanında hi 
( 454) sar altı caddesinde kilfir. sendi:, k. 

raaı 200 lira, mllzayede pazarlık •u .. * * 
SATILIK ARAZİ ve EV HİSSESİ: Çengel köyünde çakal retile 11 eyıru 929 çarşamba günu sa 

dağının Bekir deresinde No 5, dört dönüm arazili 6 oda 1 mut- at 15 te Defte~da~lı~ta 385 
bah ve bir ahın müştemil evin 27 hissede 3 hissesi satılacaktır KABATAŞTAKl TAŞ tSKEI.I; 
mezkiir hissenin muhammen bedeli 100 liradır. Müzayede 9 ve HA.VUZ KİRAYA VERİLt; 
eylül 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdar- CEKTİR. senelik kinun 850 lira. mu 
lıkta yapılacaktır. (878) zayede pazarlık ıuretıle 11 eyhll n; 

• • • çarşamba günü saat ıs te Defterdar· 
lılcta 376 

KlRALlK DttKKAN. Tersanede- ka~enı, muhammen bedeli 13S,5 lira, KİRALIK TARLA Büyük dero-
be Valde kual• yan'?da ~.o. 16!1 mu miızayedc pazarlık auretile 11 eyl!U de Hacı Osman bayınnda aoulıı: aud • 
hammen bedeli 210 lira munyedepa- 929 çarşamba günü saat ı S te Def· 30 dönüm. kulübesi de vardır. Kır"' 
zarlık ıuretile 4 Eyl!U 1929 Çarşam- terdarlılrta yapılacaktır. 2112 S2 lira icar müddeti üç aenedir ım 
ba cUnll ııaat 15 tc Defterdarlıkta. • * * zayede pazarlık ıuretile 11 eylıll 92•, 

(203) SATIUK KASA Defterdarlık• çarşamba (Ünü saat 15 te Defterdar · 
* • • dairesinde mevcut üç anahtarlı mu- lılrta yapdacalıı:tır.. 309 

KİRALIK. ARSA: Kuımpaşada hammen bedeli SO lira müzayede pa- * " * 
Bedrettiıı mahallesinin ambar arku.ı zarlık auretile il eylQI 929 çarpmba SATILIK EV Kumkapıda şeyh 
ıokafında tuz amban yanında sı nu- flinü ııaat ıs te Defterdarlıkta 333 Ferhat mahallesinin havuılu sokağın-
maralı 6156 zira mıkdarmda yem am- • * • da No 49. iio; kattır. Budrum katın 
harlan arsası, senelik lıı:iraaı 200 lira KİRALIK MERA" A Silah dar ağa- da odunluk, kömürlük birinci katta ı 
müzayede pazarlık ıuretile 4 EylQJ da gümüş suyu mer'ası namile ma- oda 1 bala 1 sofa ikinci katta ı sofo 
929 Çarııamba gijnü aut ıs te Def- ruf tahminen ıooo dönüm, muham- ı hala 3 ncü katta ı oda ı sofayı mu. 
terdarlıkta (250) men bedeli 115 lira icar müddeti üç temildir, muhammen bedeli 2000 lir" 

• * • senedir. Müzayede pazarlık suretile dir müzayede 3 eyh11 929 tarihine mü 
KİRALIK TARLA: Yıl~u; ~~a- 11 eylQl929 çarşamba günü saat 15te sadif salı günü saat ıs te Defterdar· 

neai arkaımda ız dilnUm, ıçar mud- Defterdarlıkta 302 lıkta yapılacaktır. 903 
deti üç ıenedir muhammen bedeli $6 * * * * * * 
Ura SO kuruttur. 0>Uzayede pazatlık SATILilC ARSA Aksarayda bak- Kl~LIK DÜKKAN B ·k 
ıuretile 4 Eylül 929 çaqamba gfuı!i !ah kemalettin mahallesinin küçük Köçe<>ğlu mahallesinde No 9e~ıü::,!~'. 
saat 15 te Defterdarlıkta. (204) langa ııoka~nda 37-39 numaralı 179 de odaaı vardır) senelik kirası 73 fi 

* * * me~o, 111uh~en bedeli 708 lira be- ra, Müzayede temdiden 4 eylül 929 
SAT~LIK_ O_;ı'!lM~BİL LEVAZI- delj d6rt takaıtte verilecektir. Müza- çarşamba günü saat 15 te Defterdar-

MI Polis mudıınyetı deposunda 12 yede 2 cy!Ql 929 pazartesi günü saat lıkta yapılacaktır. ( S70) 
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UR~! FlBB! lll 

(,.lata Ka•aköy Pc jta~acı fırını 
ıııi 'mkkı maha ,.' icınin 

ıunde 

Hanım efendilere: 
Pardesüler kaşa) 

• h re .kte ~r moda 

14 ~ 'dlİan • ıbaren 
Pardesüler (trench-ccaı) 

h<j " l!cnerı ren•lerdc 

2 2 ~ lıradan ıubaren 
l\Iu ·amhalar <trekıı) 

h~r 131 liradan 
renkte 2 itıbaren 

Beyefendilere : 
!\ le<hur Manderberg markalı 

trench - coot_ tın lıej ve l&clvert 

Pardesüler 
24 ~ liradan itibaren 

Spor ko~tümleri 

16 ~ Ii· dan ıtibaren 
1
' ::ı1ız kostu''rnler 1 ıçimindc 

14 ~ liradan itibaren 

Çocuklara: 

~~:~ Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
ln_ııiliz M bal 
!:>içimi uşam ar 
8 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
lnı:iliz p d "1 

gal ..:-dinınd n ar esu er 
14 ~ liradan itibaren 

Tiftik Paltolar 

12~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fancazı Muşambalar 

9 :::-1 
., liradan itibaren 

ısmarlama kostö ler 
3 O liradan itibaren 

taksitle de muamele 
v:-ıpılır. 

1111!610 ~ 
l'lld, ApoUo fl Ull dDAI hf9t 
ltk•lılln91 WkJU ..... , ... .,. ' 
rtı •1-;aıı ın.allıu ufftlllCh •• ,,a 
4allk'de ,.-.ı \fr ""ç.'ta ,.,., 
el-t stM W. -~lıl•'""llr I 

"" JCfdl' ...... 

U...Acnc.tan 

ltmilbard ~ .... 1 
••• 

h'tthPC 'd· 

Doktor A. kutiel 
Elelctink m.ıctne;ertylc bcısouuıoo&a. idrar 
darlı~. pr°'tat, ade~ldar, bol f'\'ldr· 
tiğl dit ve lırenglyl a&rıtıı ledrıf w. 
i'aralcOyde 3oreJ<çı lınnı aıraamda 34; 

Mı. DE liPıZIMSIZ.U~ 
ı.i t< ı,t:, R. • GAZ LER_ 1 

\ <: •!.\ 1'1 ll(Şi U Kv• Y AMIWAillffllA 
~ .,. ($000-0ASTRİNI • -
MııslaiızanPEK rı.s/RLIDIP 

MUZMi~ Yl\RALAR 
'(l'.~\1<\!IR.IMT~NU CIBAIMRo 

SiKATRiN • 11 1 

·-----YE 
MiL E 

Ayni fiattaki lastiklerin hepsinden fazla 
dayanacağını faörikası ilan etn1ektedir . 

Lastikçilikte yeni bir PRENSiP 
Yeni bir ÇIGIR 

MiLLER fabrikası bir seneden beri yeni bir 
lastik vücude getirmeğe çalışıyor idi ve mu
vaffak oldu. 

YENi MiLLER 
Muhtelli otomobiller üzerinde cem'an 4,800,000 kllo

metro tecrübeden sonra bu lastiğin nasıl bir harika 
olduğu anlaşıldı, 

Rakiplerle Müsabaka 
ikinci bir tecrübede, aynı tipten J 4 otomobile beşer 

yolcu konuldu. Bırlne YENi MiLLER lastltl, on Oçüne 
de dOnyanın en tanınmış 13 muhtelif marka lastltı 

takıldı. Çetin ve uzun bir müsabakadan sonra şayanı 

hayret bir netice elde edildi: 

YENi iLLE 
Bütün rakipierine nispetle çuk daha 

dayanarak kafi bir zafer kazandı. 
fazla 

Yeni Miller lastikleri gelmiştir 
TOrklye umum OTO~IOBI'L 
satış mahalli n TİCARETİ T.A.Ş. 

Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında No 239, Telefon B.0.2866 

ım 

~~~ll[lill!l .... llli!lll!ll!lll--mıll!mm)ll~'llllll!ll--mll!l--•-----------------------------Şark dilberinin güzel gözlerine letafet bahf ve 30 senedenberl 
Şarkta ve bilhassa Mısırda han_!"11arın seve seve istimal ettikleri 

talid r , 
ve ıtrıyat 

tflyük s.r ,- .nu~. wltın madalyclcth. __ ,zııan 
uı ıf.Fiatı 60 ve y~deği ayrıca 20 kuruştur, Her eczane 
m ığaalannda bulunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zon~ ı~ak Detter~arh~ın~an 
Zont;uldak huktımet konağının 795 ,'.\! 3 ben narına ve mukcazi 

lşlenmi~ ve i~lenmemlş tllliları aynen verilmek suretile 521 1\1 3 

muhtelif ııırzda taş divar in~asi ve inııaat mahallindeki binanın hed

mi 29 .\j!;u~tos 929 tarihine müsadil Perşembe günü ihale olunırak 

üzre k3pa!ı zarf usulile bugiinden itibaren bir ay miidddtle mlİna
kasa} a k(Jnulmuştur keşi! bedeli 48757 liradır. Talipİcrin ve izahat 

alacakların Zonguldak DefcerJarlıjtına müracaatları ilAn olunur. ----------Nafia vekaletinden: 

Ser~esl oıü~en~is ve ınetle~len mezun len nıuınurlarına 
Şose ve köprüler ve Sular umum müdtirltiklcrinin merkez ve 

vilayetler kadrolarında muhtelit maaş ve ücretlerle kullanılmak 

üzre en yüksek derec~d~tl itibaren muhtelif kıdem ve liyakatca 

muhendis ,-e fen memurlarına ihc~ya..:ımız vardır. 

Ağnscos nihayctıne kadar müracaat edecekler ıesbit olunarak 

mevcut şarmamelerimiz daırc:;inde kendilerine teklifaıta bulunaca

ğız. Arzu edenlerin mektup ve hatta ~clgrafla mc;:un oldukları mek

teplerle haiz oJdukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekaleti mlis

teşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl veya 

musaddak suretleri vekaletçe tetkik olunacakur. 

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlarayni 

şartlarla kabul ve tetkik olunur. 

• 
imdat! ••• 

Mı11ı mıtıl uyuyan yavrularınızı sari 
hastalıklar mikroplarını taşıyan tahta Jıuru· 
tarın hücumundan vikaye ediniz , Heman 
( Fllt) i kendi tulumbasıyle sıkınız. Oiz· 
lendlkleri yuvaları tahrip, yumurtalarını ifn'°' 
ve umum ha~aratı itlaf edecektir. Sizede 
warı dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

(Fllt) 1 sair haşarat Oldürücü adi mayi· 
lerle karıştırmamalıdır • Onun daha büyük> ;.' 
ve daha kat'i tesiri sfze memnuniyelbah~ -~ 
semereler temin edecektir • f·' 

, I 

Tulumbasıyla Sıkınız 

~ 

300000 kilo tk:ek ıı~iinak-asL:ı 
l~tanbnl ınü~~ei uınunıililin~en 

Kllo Çift Lhrcmanetinin \az cylct11'' 
200000 20831!.1 Asp;ari clduğu c«a'ı "ai/. b "n.: 
200000 J 12500 A1.am! "e' i e'kmck 9~ 
{ıtanbul ve Üsküdar hapisha- ne ve tarihi ihale olan 12_-~yet' 

ne ve tevkifhaneleri için ihale- perşembe günü Istanbul ~ • ıil" 
nin taadikinden 31-5-930 tarihi- umuru hukukıye müdürıY~,,ı 
ne kadar muktezi ekmek kapalı de mübayaat komisyonu~a ıııı 
zarf uıulile ve 20 gün müddetle 15 te müracaat eylemelerı ;~ 
mevkii münakasaya vaz'edilmit saatten sonra zarf kabul edı sif 
tir. Şartnamesini görmek iıteye- 1 yeceği taliplerin ticaret od• ,ul 
nlerin cumadan maada her gün - da mukayyet bulunması n'ej 

lstanbul adliye levazım daireıi- I olduğu ilin olunur. -."-

•I I I X I I X X X:X~X:IXX % X Xl fl •~~ 

lAu Ticaret mektebi' 
müdürlüğünden: 

lc•Mu Aliyei Ticariye, Yüksok Ticaret, Orta Ticarrı namlariı 1'. 
üç kışımdan ibaret olan Alı Ticaret mektebine 2 EylOI 929 Paıartt'' 
gününden itibaren JO Eyini 929 tarihine kadn ınlcbe kayıt re kabı•· 
!üne bışlanacakıır. 

:\frkıebin bütün k1'ımlarına hanım ve elendiler yaıılabilirkr. 
tedri.at milşterektlr. 

Pı - Mektebin Ulilmu Aliye kısmına : 
1 - Tam devreli lise mczu u olanlar, 
2 - Ali mekteplerle Darulfünundan mezun bulunanlor, 
J - Ali mekteplerle Daruifünun muhtelif <ınıflmndan naklrn 

• gelenler, 
t 4 - Bu derecelerde oldog• rnu<acdak ecnebi mckteplerınd<" 

. çıkanlar, ~ 
~ , 
' Kabul olunurlar. 

B - Mektebin Yüksek Ticaret kısmı : ~ 
1- Resmi orta mekteplerden mezun olanlar, 
2 - Liselerin birinci devresin! ikmal edenler, ~ 
3 - Orta ıicareı mekteplerinden mezun bulunanlar, 
4 - l.laelertn birinci devre•lno veya ona mekteplere ve ort• 

ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdikli husu~! \'eya ecnebi mek· ~ 
tepler!le ibılsu ve meslek mekteplerinden şohadetname veya ıa~tik· 
name ile gelenler, 

Ka_rıt ve kabul olunurlar. 
o - Mektebin Orta Ticaret kısmına : 

ı - Tam sınıflı ilk mektep mezuna olanlar. 
2 - Liselerin ,-e enı mekteplerin ilk amıflanndın naklen gelenler 
3 Rcsml Uk mektepler. muadil mekteplerinden mesun bulunanlar. 
4 - HilkOmetçe muıaddık buıuı! ve meılek mekteplerinden 

naklen mUracuı edenler, 
Kabul edilirler. 

S - UIOm Allı·e tınıllannı dahli olmıık için ''' tahdit edil· 
memltdr. YUlnek dcaıet k11mına glreceklertn on altı yıf1nd•11 

ıfagı ve v!rmi bir yafından yukarı olmama ı oarnır. 
Ona dcaret k11mını kabul olunacak talebenin de on tıç yaıın· 

dan •ta~ı v~ on sekizden yukarı tllmıması luımdıt, 
S - Mektebin bUtlln kmmlanna kayıt ve kabul odllmek Jçln 
mllracaat edeceklerin &ftlıdakl veıllWar. mektep mUdUrlUğüne 
hitaben yızac•klan bir lıddaya rapı.ıltr.k gedrmelerl luımdır-

1 ~ NUfuı bU,1yet cU1:danı, 

i - A,ı ,.araka•~ 
3 - Bulqık huıalıklardan 111Jm oldugunı dair belediyelerce 

munddalc doktor raporu, 
4 - lkımetetdğl mahalleden zabıtaca taedilr edllmlf bilınUh'I 

varak11ı, 

5 -Cç adet 8Ö!terlfll fotoğraf, 
6 - Mezun olduktan mektep şahadeınameei, veya lasdlknarııe 

veyahut bunların musıddak 6uratlerl, 
Bu izahata Köre her gtın mektep mUdUrlUğOne milracuı edilm"~I 

l!An olunur. 
S - Anadoludan gelecek olanlar mektupla müracaat ederek bU 

müddet zırhnda kayıt ve kubul hakkını pzanabillrler. 

1'.%X%%XXXX%İ> 
Halis gazoz içmek arzusunda lsenlı her halde 

OLiMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

Kapsuldakl markaya dikkat edilmesi rica ········=···· .,-- ·~ .... '1 ... : 
f , '• 

;"' ' ' 
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Forcl Yeni 
kilo olınasıııa 

.kaıuyonunun tasıdığı safi yük 
işletme ınasrafı 1 toııluk .. 

_rag111en. kaııı ... 
yontııı ıııasrafıııJaıı. 1azla değildir. 

1'u kamyonun mot6r0 diba ÇO& kartellidir n dakikada 2200 deYirde 40 bey· 
girlik bir kuvvet verir. Buna mukabil yağ ve benzin sarriyalı bir tonluk kamyo· 
nunkindcn daha fazla değildir, . 
Bu kamyonun kuvvetı fazla oldu~u ı:ıbı •üreli de çoklur. Naklıyall~ •ürat 
pek ehemmiyetlidir. Onun ıc;in ytni Ford kamyonu eşyalarınızı hır yerden 

diger bir yere asgari umanda asgari masranı latır. Nakliyat i'lerınizde yeni 
Ford kamyonuna tamamile güvenebilırsıniz. çünkü Ford fııbrikalarondap çı

kan her otomobilin haız olduğu föhreı sızin için hır temınattır. 

Yeni Fon! kamyonun ıllraıi ne kader fazla ıse emnıyet tertibatı da o nispette 
kunetlidir. Dört tekerlek üzerindeki kuvvP.lli ayak frenınılen mada ıamnmile 
ayn bfr de el frenı vanlır . 

Bundan ınada ufak bir iarkı fiat •ermek ıurf!filf' yeni Ford kamyonuna tir 
muavin viles lertihalt da ilave edilebilir ki bu ıurP.tle kamyonun çekme ku~ve· 
ti hem 45 -tı niapelinde arttınlmlf Ye bam de allı vites ileri ve ilııi vitea geri eı. 
de edilmit olur • 

Nokta! nuarınıı lıer ne oluna olsun. i,ıe sıır nakliyat Alemınde pek mil· 
kemmeı; daha aeıi. daha emniyellı. daha ekonomik hır nakliyat vasıtası. 
Bioa~aleylt lı4yı. nıükernıael .e lerakkıyatı fennıyenin bütün eserlerini llze.ri· 

de toplayan bir 'luımyoa De daha aı ~ n daha-u etftıitU markalar ıruıı> : 
da neden terelldllt etmeli ? 

Ru Jahifeniıa &fa~ısında gön!Qğünllz dört çeşit karoseri Ford mamulıltından o
lup pelı ucuz fiallerle her Fon! acentasında aaltlmaktadır. Bunlar açılı ve ka;ı<
lı olmalı ırureltie anuya göre ikl tip şoför mahalli ile verilebilir. Bu karosu,. 
!er her türlü nakliyata elverifli olduklarından bllha&la Ford fabrikaaı tırafım1 .~ • 

;nıihap ve kabul edilmitlir. Eter kendi huaual nakliyatınız iç4n hususi '": 
modetdr karo•rri yaptırmıtlı iatiyonıaoıı, aiıe en yakın bulunan Ford aceııtası
na müracaat edıniz,o aıze yardım etmeAi kendisine vuife addeder. 

Yeni Ford• kamyonu elyevm piyaaada bulunan n!kil vasıtalarının en yeııi•i ve 
en mükemmelidir. Bu kamyon her ıorfo nakliyata elveritlidir ve çolı da)·•ııık
lı olup senelerce hiznıel eder.En fena" tcrait altında, her hangı boıulı bir yut üze 
riıııle oturaa olıun yeni Fonl kamyonu kolaylıkla ve mQkemınel aurelle hi&-t eder 

Ou•uı htı,.eı görmek ve anlamak için bir tecnlbe y~pmanaı kılndir . Her •ce.ııa 

bu ltuıusıalıi arzunuau derhal yerine ıetirmeğe tilap eder. ıta .. y- aM resım· 
li kataloklan ialeyiniı . 

En »•lıın Ford aceotauna mil..-at aduek arsu etUfıaia _ teflil61ı, tecnlbe )'•P. 
maıtı isteyiniz. 

YENf FORO KAl\1YONLARI ARASINDA 
Hf'r ise, ltl'r arzum giire bir model bulabilirsiniz, 

FORD MOTOR-· COMPANY EXPORTS INC ... 
ISKENDKRIV8 

MlSl&-
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

ÇARŞAMBA 
28AGUSTOS1929 , 

( 
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ı - Altıncı nl dllnllmllnll idrak glaD Anlıaradıı lıf8 edilen yeni merlıeı: binasına nalıleden it baalıaaı ertıtııı ve midir! umumi Ceıa• hy resmi kt:<:•t meraılıııl 
· mllııasebıtl le blııanta llnlnde. 2 - A nı blhada ilk tıdl e. FOTO ' Fraa<c ) IHerttn yollar~a calı.ıtlerlal kollanna aıııııt insanlara raııellY 

Sıcaklarda calı.etle ezmolı. cidden mil kili -. --

Urfa müddei uınumiliginden:' Mt;HTEREM EH ALiNİN 
~evrı ıef ııı 1 

Nazarı dikkatine 
Şehrimizin bazı tUecarlan uzun sonelerden

beri tanınmış ve takdir edilmiş markamızı taklit 
suretiyle son gllnlerde 44 markasını havi ipek 
çoraplarını getlrtm.,kte olduklarından, ancak 
M 44 markasını çorapta delikli olarak havi 
bu~unan ve aynı zamanda yukarda gllsterll
miş yaldızlı etiketi taşıyan ipek çoraplannın 

hakiki • 44 • çorapları olduğunu muhterem 

929 senesi haziranmdaııı. 93<> seneai haziranma kadar bir se
nelik merkezi vilayet hapishanesi için azami aitmiş bin kilo ek-lil Mırtez Ace&ıası; Gılııa köprU 
megin münakasa şartnamesi veçliile ve kapalı zarf usu e qtlmda . Beyoğlu iS62 Şube 
14-7-929 gününden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya acınıuı: Mahmudiye Hoıı albtdı 
vaz ve talip zuhur etmediğinden 4-9-929 çarş~ba günü saat 9 lstanbul 2740 
da ihalesi icra olunmak üzre talip olanların şeraiti anlamak ve •------------• 
pey sürmek için komisyom mahsusuna müracaat edilmesi iıa.n Trabzon ikinci postası 
olununr. 

1625 ton meşe odunu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Devlef denıirJollaaı ve limanları umumi i~aresiodeo: halinin malOmu olmak üzere nan olunur. 
Umumi deposu : 

- lstanbul ·Tahta l(ale Cedit Han numcro 48 - -19 

M k 
Münakasa 17 eylfıl 929 sair günü saat 16 da Ankarada Devlet 

Ontşar]• mu•• na asası Demiryollan i<laresinde yapılacaktır. 
J Münakasaya iştirak edeceklerin tekilf mektuplarını ve mu-

d 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi mü-

D evlet matbaası müdürlüğün en: <lürlük kalemine vermeleri ıazımdır. 
Tertip daıresile makinP. tlıoıre kasaya konulmuştur. Münaka- Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka-
~~ k 1 k f sa eylfıllün 19 uncu perşembe g rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpa11a mağazasın-
~.asına uru aca evsa ve şe- d da "k d bT ı 

ıiti fenniyesi olbaptaki 3artna- ~nü ~aa: 16hda y~pıla:kt• b Ta- an t~ kn e e ılır er. il' klelı' d 1 d 
ıede r ~ , Mo~-tş~:jm ::a:a:f a ::rf::m";yi a;~ı·~;i~ llll ara Of a ınua ıın ıne l lilÜuÜf ütünuen: 
•
1

' v : "- vaz 1 alem muna- ıırler. • _ ı Ankara orta muallim mektebi için mukte:ıi 500 Ton Ereğli 

AnKara Posla ve Tel~ral Dnıunı ınü~ürlü~ün~en: ~: ~~~1~~~c~0~~~~u~:r~u~::p=~k~~~c~~:ı~~~~g!11J:ıas~:~?~: 
P · 1 · ·d·· · · d T ı· 1 · k 1. f h. konulmuştur. Talıplenn şeraıti anlamak ve tafsılat almak uze-

osta ış en mu unyetın e a ıI? erın uvvet ı ransrzça ı- re komisyon kitabetine müracaatları. 
5 lira asıl maaşlı bir mümeyi- lmesı şarttır. Musabakada kn- ---....:..--------------·----·-----

tik münhaldir. Barem kanunu ananlar arasında hukuk me'zu..~- Denı'z sat.nalına Iroını·sıonundan·. 
mcibince k b d r 1 b _ lan tercih olunur. Talip olanla- U l U 
b 

mes en e e ıy e e rm 31 ağustos cumartesi günü 
;ı er bu maaşın mecmuu 113 öğleden eve! Istanbulda Yeni 9000 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarfla ihalei kat-

[IZ\.tlR]vııpuru 29 Ağustos 
perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop S4msun ('nye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Ri.zeye gidecek ve Of Trab
zon Polathane Gireson Ordu 
Fatsa ~amsun Sinop lneboluya 
uğrayara1<: p;elecektir. 

Kadıköy hattı 
Kadıköyünden 14.35 de kalkan 

vapur 28 ağımostan itibaren 14,30 
da kalkacaktır. 

iımir sür'at post ıs~ 
( KLkemal ) vapuru SO 

Ağustos Cuma 1 4,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar 
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirdcn hara 
ketle Pazartesi şabahı gelecektir, 

Vapurdn mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

ra tutar. Bu memuriyete bil- postahanede posta işleri mildir iyesi 18 - 9 - 929 çarşamba saat 14 te 
1üsabaka münasibi alınacaktır. muavinliğine müracaatları. 1200 ton Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei kati- ŞarınamesiPdc )37.llı evssf mu-

yesi 18-9-929 Çarşamba saat 15 te. cibince 37 auet dayaklık seren pa 
~ı kt• •k t k • • • 1000 ton Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei kati- zarlık suredyle miibayaa edilecek-
~ e ırı e nısıyenı aranıyor yesi 18-9-929 _ça11amb~ saat 15,5 ?a . . . .. tir. ihalesi 29 ağustos ?29 da i~ra 

•• •• •• •• M. M. Vekaletı denız kuvvetlen sefamı harbıye ve muessesat kılınacağındsn vermek ısteyenlerın 
De\ let matbaası mudurluğunden: içiı:ı baJada muharrer .. Rekompoza_ ve L~':'amari? mad~n kömür-· o gün ."•t 16 da. Levazım mü-

Devlet matbaası için elektı·r- k t h ·ı· · t - kt len yukarıda yazılı gun ve saatta ıhalen ıcra edılecektır. Şartna- durıyctma gclmckrı. 
n a sı mı yap ıgı me ep sa- 1 · · ·· k · n1 · h ·· k · ı · 

c nazariyatına vakıf ve ameli- hadetnamesi ile ameliyat gö;d- me ez;ı~ gorme ısteye enn er gun ve verme. ısteyen enn MWııı 
atta •ecrübe ah"b' b" ı kt ..... d · "k 1 h ·ı yevmı ıhalede muharrer saatta Kasımpaşada denız satın alma 

t k
• _ . . s .•hı' ır e e dır- u

0
gun

1
e aır vbesı a ~ . am~ en komisyor;..ına müracaatları. YELKENCi • ~ nısıyenıne ı tıyaç var ır.. ev et mat aası mudunyctıne- ---------------------------

'u ~vsafı haiz olanların elekti-lmüracaat eylemeleri. Anbar tamı·rı· 
t Nişantaş Karakol karşısındaeeeo 
•Levli ve f • L• • tam 

n;hari eyzıye ısesı devreli 
Kayıt tecdidi 'c yeni kayıt muamelesi cumartesi, pazarte<;i, 

Pcr;cmbe gunleri <;aat 1 O - 16 ya kadar 
:::ee Telefon Beyo§lu : 4039 eeeee 

KARON kltaphanesl 
Tlınel meydanında 523 

VOIGTLANDER 
ticarethanesinin yeni otomaffk 

fototraf maklnaıı 
Büyük bir sür'at ve sühuletle idare olun•n 

bu makina bütUn mUptedllerln kullanmaları 
ıazımgelen bir maklnadır. 

bir kere basmakla '·BESSA,, hazır olur. 
ikinci kere basmakla çıkaracağ;nız grup 
veya manzara tespit edllmlf olur. OçUncU 
kere basmakla resim fllm Uzerlnd çıkar. 

Tiitii11 inl1isarı umııııı l\Jd. deı1: 
İdareye ait toptaşı anbarında mevcut keşifnamesi mucibince 

bazı tamirat pazarlık suretile icra ettirilecektir. Talip olanların 
keşifnameyi almak üzre her gün müracaatları ve 31-8-929 cu· 
martesi günü saat on buçukta Galatada mübayaat komisyonun
da bulunmaları. 

Vilayet daimi enciinıeııinden: 
Bedeli keşfi bin otuz dokuz lira kırk dört kuruştan ibaret sa

ngazi köy mektebi tamiratı 18 Ey!UI 929 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur talip 
!erin encümeni vilayete müracaatları. 

Evkal uınuın ınü~ürlütün~en: 
Merkez ve müdiriyet şuabah vakfiyesi ıkllmı için lüzumu olan onseklz 

kalem kırtasiye ve sobalarda lhrak olunmak tizre dörtyüz çeki odun ayn 
a:;n aleni münakasaya vazedilerek Eylülün yedinci cumartesi günü sut 
onbeşte haleleri icra edileceğinden talip olanlann şeraiti anlamak üzre 
htr gün levazım idar<Sine ihale günü de idare encümenine müracaadan. 

...... DOKTOR MUHİP NURETTİN ...... 

l Frengi, Belsoğuklutu ve ademi iktidarın seri ve i 
kat'l tedavisini deruhte eder. Muayenehane babıallde i 

uu • ....... Sudi kütüphanesi ittisalinde u ....... u • 

lara deniz lnks ve sur'at qostası 

VATAN 
• 

YAPL' RU 

a:ı~tos Çarşamba 
günU akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken
e! hanında kAln acentasına mü 
racaat Tel. lstanbul 15 1 5 

Musevi lisesi 
Beyoğlu Kumbaracı yokuşu No 1 

Maarif vek!leti tarafınd•n musad 
dak ve Darülfünuna duhul hakkını 

bahşeden bir şehadetname veren 
yeg!ne Musevi tedrisab taliye llıesi

dir. Altıncı sınıfa k&dar dersler muh
ıelittir Albncıdan ldbaren erltekler 
ve kızlar için ayrı ayn sınıflan v11-
dır. 12 inci sınıfın biri riyaziyat 
diğeri felsefe olmak üzre iki şubesi 
vardır, Tedrisata 16 Eylül 1929 
pazartesi ıunu başlayacaktır. 

....... ~ hyıt muamelAh 11 ığ'ustosısn itiba-AT YARIŞLARI 1929·1930 sene! dersiyesi için 

.-- ---. ren cuma ve cumartesi günlerinden 

L. 30 8 929 Cuma gUnll Veli efendide maada her gün saat 9 dan 12 ye 
· 1 l<aracabey hayvanlarının lştlraklle kadar devam edecektir. 

ikmal imtihanları; 5 inci 9 uncn 

Devi el IlenıirJolları ve Liınanları fünunıi i~aresinden · ~::tA: ;~::;i!~ı'~~a~;iıa•;ı~;ceE 
e\"Vel tekrar kayd olunma~• mec
burdur. 

SADIK ZADE BiRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENJZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Firuz an 
vapuru p ft • 
2 Eyıoı aza esı 
gtınll akşamı Sirkcl nhtı· 

mıadan hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Glreeon, Trabzon, ve 
Rize lslı.elelerlne azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentahtına 

muracaat. Telefon:lstanbul 2134 

Baiçık panayırında 

Pehlivan 
güreşleri 

Atuscosun 30 ve 31 inci gün
lerinde yapıl.cak pehllvan güreşle 

rinde başa (60! bUyUk ortayı (25-) 
ve küçük ortaya (15) lbı mtikAfaı 

verilecek<ir. 

Bir Tiirk 
Baba ile oğul arasında 

• 
B. - Cevat sana bir he-

diye getirdim ne olduğunu 

tahmin et bakalım. 
O - Çokolata. 
b - Çokolatadan daha 

iyi. 
O - Kol saati. 
b - Saatten daha kıymetll 
o- Nedir o kuzum baba-

cı t1111 beni üzme. 
b - [Cebinden kumbara 

çıkararak ] tasarruf kumba
rası. Şimdiden sonra herğin 
benden ve annenden aldı

R:ın paranın bir kısmını bu 
kumbaraya atacaksın. Ay 
sonunda Kaç para topla
mışsan bir mlsllnl de ben 
llAve edecetlm. bu suretle 
bankada paran toplanmış 
olacak. işte ba,ıangıç olarak 
ben hır lira atıyorum. 

Türkiye iş bankası 
lstanbul liııeler mübayaat ko

misyonundan: lstanhul erkek mu
allim mektebinde olbaptaki ke
şifname ve şartname mucibince 
yapılacak tamirat ve inşaat ka
palı zarf usulile münaksaya ko
nulmuşhir. 8 Eylül 929 tarihine 
müsadif Pazar ıtiinü ihalesi icra 
kılınacaknr. Taliplerin şaraiti 

anlamak üzre li"eler mubsyaat 
komisyonu kitabetlne mtiracaat
ları. 

f şte kolaylık ve sür'at 
"bessa,, Voıgtlander 1:7,7 
anastigmat ile mücehhez 
Dek dakik hakiki bir Volgt-
1 ander maklnasıdır: 
Fotoğraf makinaJarı satan 

bLt.:n mağazalarda bulunua 

Haydorpaçs ve Konya ışletmeleri memur "' müetahdemlerlne ait resmi 
yazlık ve kışlık elhise palto ve serpuş kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

\lünakasa 16 eylül 1929 pazanesi gönü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryollan ldıırcsinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekıuplorınt ve mu•akkaı ıemi· 
natlarını avnı günde <aat 15.:ıo kadar Umumi :\füdürlük kalemine verme• 
leri IAçımdır. 

O 
.. k llı:~r:. klhaan.,.._b Yazı makinelerinizi 

suru şuru u Hbn almadan evel Galstada llaraci 

Talipler münsk3'& şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada, Mal
zeme daire.;nden, 1-tanbuldı Haydarpaşa majlızasındın ıtdnrik edebilirler. 

Öksürllk ve nefes darlığı sokağındı 10 nume~oda 
için pek tesirli VITALI BENBANASTE 
lill> llAçttr .... Mağazasını ziyaret ediniz. 

·····•••e••• ....... e ..... 

i TİYATRO 
ve 

SIHEMALAR .................... ~ 
•· akl"'. 

28 ağustos çarşamba gilnU . ·ı"I 
Kad.köJ ~dlll yazlık hl!Al tı) I 

Cevdet bey temsıııer eı' 
Memduh ve Salt beyler müs•~ 

mef'um izdivaç facia 4 per 
1 

Mıtteı tiyatrosunda 29 aıu,t'ı! 
,embe akşamı komik Naşit be' 
sillen. Birinci defa Sihirli heh 3 

' t~ taklitti oyun S perde sincına · 
dıııııs varyete. illtı 

--- llıiU 
Mlllet dyıtrosu Bu akşaııı ~ ~Vtllit 

Şevki bey temslll'ıl"' . k · 
Zeybekler Milli oyun 3 perd< · . İn 

Aaryete Mevki :30 duhuli~< ili, İsk 

Afyon hapishane mubayaa 
ım.yonundan : 

·nln 
Afyonkarahlsar haplsbaneıı 

1 
eylül 929 tarihinden itibaren S bO 
yıs !}30 tarihine kadar ekmek 1b,rı 
oı.n beheri Uçyilz dirhem itı 
düz harman ıablr ediletı undan ~ 
asgari 350 azami 400 adet '~ 

h mubayaa ı IO ağustos 929 ıar ·b~' 
itibaren &l ağustos ;aat 15 t< 1 ı1' 
yapılmastna ve bedeli muha~d' 

Vedi 
'§ekk 
Y~ de 
llııpa 

. c d 

I 20001ira idbarlle 20 ~ün mü si' 
ve kapalı zarf usulile ıniinak• '" 
konulmuştur. 0

/ 0 7.5 liralık ı<ı1' i 
muvakkaıe mektuplarile 1 O .~~ rl 
929 tarihinden itibaren '' 1',., 
anlamak lsdyenlerin mezkı)r k1~11· 
yona milracut etmeleri i!An v ..,..,ın... 

Belsoğnkluğu fre", 
olanların na:ıan dlkklltl- ( 

Dr. Horhoro~1, 
Fennin en son usuJile ~ w. 

~J~p·, 
olarak eski ve ytni belsoıı;u. kıiJ' 
frengi, idrar darlığı, bel gevı< r 
ve mesane ve bilcümle kadıO d 

13 ~,·<' 
al!ızlıkl•n tedavi olunur. '# 
Tokatlıyanyannda ımekt<P 
No 35 Tel: B. O. 3152 

KÖmi5AR 
)'l' 

fotoğraf makina 'ı, 
rıyle fiJimlerinİ 1~ 1\ 1 
lann1ak n1enfaatıf1 
icabatındand1r · 

·ı·•Jl Aıdminüt feıo~raflar 1 

Minoteros 
ınıt· 

kartlarını kullan 
Her yerde satılır· ıJI 

1'11<-(f 
Mesut müdürü BORJ-lı\ 


