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EC~OBE ve DERS 
lliı· 
r iyiıırı çok fena bir itlyadımız Tar: 

tıı, ~yl, acı tecrübelerden geçir
ra 1 ır çok zararlar gördükten 
. tı;:;;ı:•ını ~ola.yor, kabul edil"o
dc , . 'roelı ki bu haleti ruhiye 

t ,1ı::,:evıyenin yü\sekliğlne d~li'
!lara ~· Çoğumuz iline, yeni me
rıl'lıl ; e hasıl yeni bayatın yeni icap
''ha nanıyoruz da onlan kendi hu
İİdderatımu:da tatbik etmekte uıun 

tereddüt ediyoruz. 

· ~a Y•ngıru, yeni hayatta çok 
tı mecbur olduğumuz bir haki-

. zorlu bir • b li d 'd ııe iht ,amar a n e yeru en 
ar etti 

Unutuyor• ... ki t db' 1 . . . k 
tıı yü .. - e ır erımızın no -
lıııı, zunden heba olan servetler 
it tahıalarımıza ait değildir. Şa

rvetlerim; "'•tin b' z, ayru zamanda milli 
ttldir 1~r_kısmıdır, memleketin ser

#tt- · · gıltere, Fransa Ameika 
,""'lnya 'b. • ' 

ıtiyorua bgı 1 devletlere zengindir, 
hıı d u demek deiildir ki saydı
ıloı~dur eviıetlerin hazineleri altın ile 
ltıltiı d• nların zenglnlig· i milleti 
l •ener dın ' • ~ ra ayn ayn zengin 

tın dandır 
Derler k' · 

llııiJılııı 1 
1 Para kazanmak ne kadar 

~it v:-~ ~anılan parayı eyi ııak
thCııın:ıiyeıı~ kullanmak ta o kadar 
"'111) ... kla lr. lı!uasrr hayat paranm 
~lacağınr~~~nı, nasıl nümalan
~'1 tespit ~ ~tu!' bunlara ait usul
• ~ltetıerı tınıştrr. Bankalar, sigor

'ltıi bi!enı ' onlardan istifade etmf' 
llıU er için ih '••iseıerid' tlyat ve tasarruf 

Si•L_ ır. 
~· ....... lİıııizi h 

Abone n llr.n tlere&leri 
Gazetemiııde ~ JHılanıa b.ııluıkıı mr.hftudur 

.lbone tartlan 1 İlan t.arifesl 
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lı' ga na1r1 ın ~ıt~klara karp koru-

d 
~r cllzu ota ec ur ısek, milli servetin 
A. 00dişe ile~ tahıl servetimizi de ay-
li nkarada vu:rumak ta vazifemizdir. 
i~rtaya hi u bulan son yangın, 

:lıı &Ölter:ıl ~'llınılyet vermediği-o 
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lb,•evat ile gö . ağazaıan yanan ba
ırıe::'kı e ... aen ~~t!ik. Bunlardan bir 
IÔD 

1 •rlııJ b' annı Gigorta ettir--.;Orta .' 1r !Q 
dit · k •ttirın;11 •nu da geçen sene 
!arı ırıı anını ve ·:•e de bu aene tec
!löy~· mazeret tıı ;; ... tını bulamadık
çoı, e .. lılr ınaa: a arııında söylediler. 

ıııuşı.uldo" er ti lldafaa etmek 
ıı· r, 

ler ır felaftet b. 
' A.nJrara ın dersten lyidlr, der

fkın1 bir mi Yangını bu hakikat için 
dtrai al aaı verdi. Bu misalden şu 

1 •• At . lnalıyız: 
~~ Ya~lın §iddetine ve binaya o 
•~~in apa •Jıı:ıasına rağmen - ... efe
t--.dı hen:bmanı yanmadı, lıem ya
'~-•irayet' de ateşin başka mahalle
~'tat~ ııı~ne tnanl oldu. Bu netice 
~Yet " lanete, beton armeye ehe
~"f, Attıkrınek lüzumunu ihtar edi-
dı~ ıı. ev namı altında haymeleri 

P•fae •tıuı,r•kalarda değil, insandaki 
;:ı.ce lıtiıet hissini kuvvetlendiren 
!ııı- llleslt ar manzarası gösteren me 
~ tlrure~lerde yerleşmeyi hayatın 
• l!ıı!Ytt saymalıyu:. Muasır me-
•C"- ' illetin h d ı..;"" ıııes1t ' ra at ayru zaman a 
-"'111\ııtur en yapmak usullerini de 

2 . 
ııı. - Eınıaın · <ıı ıııuıı ?'ızl, eşyamızı, hayatı-
:lıırda b alt sıgorta ettirmeliyiz. Bu 

1 l.dar er "'!'e vereceğimiz paranın 
t•tta •ık ~ennde sarfedildiğinl, ha
rı 1 '1~altığı it rastgelinen felaketlerle 
'- mız zaman daha iyi anla-

sıı.:•çıni§le 
, :"'Ilı. 'l re esef etmekten bir ıty 

llıı.;;; fttr:;:ı yolun neresinden dö-

MAHMUT 
Siirt meb'uıu 

Mektepliler 
llıiisabakası 

14üncü hafta 
ı-ca 

lı nca haftanın en mQhlmı 
•berı b nedir ? milsabakaı 
~1•rıııştır. 

Oeıecek 
cov•pı IJortuatoa cu
•lt arı martesl ınno 

tarııın k tiz, 14 a adar kabul edece-
lıab Onca haftanın enmilhlm 

erı için alınacak netice 
Atustoa Pazar ıünil· 

la llAnedıtecektlr. Cevap 
rınızı Mili 

nıe lyet müsabaka 
lllurıutuna gönderiniz. 

!Vot :~Usabakamıza haftama 
Oldut illUhlm haberinin ne 
bab uou bildirmek ve niçin o 

Ctlo t I 
ttıııekı ere h edildiğini izah 

0 1Vtltak edilmelidir. 

lstanbullular Gaziyi emsalsiz tezahüratla karşılad 
Bütün halk, Gazinin yoluna dökülmüş ve onu alkışlamı tır. 

Kaz!m ve İsmet paşalar Gaziyi Pendikte istikbal etmişlerdir. Reisicumhu 
Hz.Ismet Paşanın köşküne giderek yarım saat kadar istirahat etmişlerdi 
Gazi beşuş, zinde ve pürsıhhat görünüyor, halkın samimi tezahüratın 
mütemadiyen selam vermek suretile iltifatta bulunuyordu. lzmitten Dolm 
bahçeye kadar yapılan istikbalin tafsilatı ve muhabirlerimizin müşahedatı 

Büyük Gazinin Eskişehirde hakimlere 
gazetecilere mühim bir hitabesi 
·----------------1>•1>----- -----------

ve 

''Türk milletinin içtimai nizamını ihlale müteveccih didin-
meler boğulmağa mahkümdur ,, _____ ....;:;. _________________ _ 

Türk mllletlnln büyük haklarını müdafaa ederken bu noktalar 
'·-----.-.ehemmiyetle hartırda tutulmalıdır 
İSTANBUL, 6 (A.A.) - Reisi fından şiddetle ezildiğini ve bilhassa dur. Bunda köylü amele ve biJ- l zırunun hissiyatına ve efkarına t 

cümhur Gazi Muatafa Kemal hazret- halk fukalllllll1 tetkilinde ve memle- halla kahraman ~rdwnuz can- cüman olarak ıu cümle ile cevap 
!eri, dün nıafulleydeıı oonra lstanbu- ket halkım takip eden köylü, amele, d be be d' B d ki di: 
Ju teırif etmelı: ilzre Eakif"hirden geç esnaf, velhaaıl bilumum milletin ali ~ ,, ra ~ ır. un~ a mse- "Türk milleti halaskar rehberi 
tiler. lataayonda Temyiz Mahkemesi menfaatim kurumak esasıru takip et- nın fUpbeaı olmaaın. nurdan hüzmelenmiş yollarinda s 
heyeti, Vali, Ricali askeriye, Viliiyet tiklerini ve binaenaleyh, evvelce ol- C" I ) . . h h sılmaz bir iyman ve satvetle yörü 
erkinı, Halk }in-kası, ve heyetler ta- duğu gibi bademada milletin bu gibJ • um e ennı ~ırunuı;ı e em- cek, önüne geçen engelleri parça 
rafından ıeJSmlandılar. Vaktın geç fesatkh faaliyetleri fiddetle ezeceği- mıyetle nazarı dıkkatlerıne çarp caktrr. 
olmasına rağmen Gazi hazretleri ti- ni ve buna ne halkın ve ne de bilhaa- bnyordu. ·--------------! 

/_ 
renden inerek mllatakbilin ile hasbi- sa ordunun asli müsaade etmiyeceği- BU GÜN 
halde bulundular. Müşarünileyhe tak ni beyan buyurdular. Gazi Hazretleri hitabesinin 
dim edilenler araamda Sakarya Gazf' ıonunda Temyiz heyetine te-
tesi sermulıarrlrine: Sakarya gazete- Bilhassa: veccüble: 
ıi. • . Ciizel bir iıim. buyurdular ve 

1..1 d muharrire teveccühle ilive ettiler: "Türk milletinin içtimai ni-nay arpaşada .. ,.. __ t ;ı .. d"kl · · d" .. ...,,_ 
.......,, ec er gor u enm, uıun ...... - zammı ihlale müteveccih didin-

lstanbul Türk milletinin göz be-j Bir muharririmlı:, Gazi Hazretle- terini, bildiklerini samimiyetle yaz- meler bog"ulmag"a mahkiimdur. 
beği ve büyük kurtarıcısı <'.az.i ~az- rinin .~stikbal~~ ait intibala~ı ka~de~- malıdır.'' 
retlerine bir seneye yakın bır ıftır.ak- mek ~re eve!. akşam ~z!°ıte. gıtmış Bu sırada Milli mücadele esnasın- Türk milleti kendinin ve mem
tan sonra dlln kavuştu. Büyük mısa- ve dun Gazi Hazretle~. rükupla- da Eskişehir Müdafaai hukuk Reisi leketinin yükıek mcnfaatları a
firimiz masarife sebep olacak her nna. ~sus trenle şehnmıze avdet bulunmuş olan mcb'us Ali Ulvi beyi )eyhine çalışmak isteyen müf
hangi bir merasim icrasından ~e.ragat etmıştır. gördüler ve ona hitaben ve fakat yük- sit, ıefil vatansız ve milliyetsiz 
edilmesini arzu buyurduklan ıçın l.s- ız.M. ITIE RESMi. IST.IKBAL sek ve gönülleri teshir eden vakur 

R mh H h 1 1 aebükmaazlarm hezeyanların· tanbulumuza taze hayat veren teşrıf- . eı~ıcu ur z. nı ""!' 0 an tre ahenkdar bir sesle beyanatta bulun-
leri pek sade bir surette vukubuldu. nın .dun sabah ~at c7> yı 11 ı:e~e dular. Ezcümle, Müdafaai hukuk ce- daki gizli ve kirli emelleri an
HALKIN SAMiMi TEZAHORA 1:1 lzmıtten ~eçece~ı anlaşılmış ve ıst~~ miyetinin ve daha sonra Cumhuriyet layamayacak ve onlara müsa-

Mamafi, büyük kurtarıcının teşrü bal me~ası~lne. aı_t hazı~lıkl:"' ona go- halk fırkasırun teşekkül ve taazuvu maha edecek bir heyet değildir. 
edecekleri gün ve saati gazeteler va- re tcspıt cdılm~~tı. lzmıt, yı_n~ en şen sıralarında bu milll ve vatani teşek- O, ıimdiye kadar olduğu gibi 
aıtasile haber alan binlerce kişi İz- ve en mesut g~.nleri.nden ~·~·~1 yaşı- küllerin faaliyetlerini sektedar etme- doğru yolu görür. Onu yolun
ınitten Haydarpaşaya kadar bütün ve en mes~t gunlerınde bı~ı yaşı- ğe çalışan bazı fesat zumerelerine ge 

«Hakim efendiler, dedi, siz, 
kanun adamlarısınız. Ellerinize 
milletin Vatanın her türlü hak 
ve menfaatlarının vikaye eden 
kanunlar tevdi edilmiştir. ltaret 
ettiğim noktalan işittiniz. Türk 
milletinin büyük haklarını mü
dafaa edereken bu noktalar e
hemmiyetle hatırda tutulmah

drı. 

Büyük halbk§rin herkes üzerinde 
fevkal§de tesir bırakan bu beyanatı 
azim heyecan ve intibah uyandırmış 
ve çok alkışlanmıştır. 

ı inci sahifemizde: 

ı- Avrupada çılgın bir lptıl,,; Çir 
kinlik modası 

2- Son haberler 

3 uncll sahifemizde: 
ı- lktlsaı vcllll Şakir B. in lı<)a 

'2- Ekonomi 

4 Uncll ııahifemlzdc: 

1- Hava raporu 
i- Felek 
3 -· :ı.ıemlcketimlze nasıl 

prrblllr 
4 - ~taarU bartlctlerJ - -

5- Hlk.Aye, roman 

5 inci sahifede 
ı - Hariçte neler oluyor 

pa. a 

demiryolu güzergihına toplanmışlar- yordu. Şehır .başt~n başa l;'eşıl defne ne bu istasyonda işaret ettiklerini dan saptırmak isteyenler ezil
dı. [Mabadı 2 ıncl sahifede J ve bu menfi faaliyetlerin IJ1İ)lct tara- meye, kahredilmeğe mahkum- Sakarya gazetesi Başmuharriri ha 1_2"---!\ ... l.-•m.,ı.,•t.-•-.'-h;;.;••b.;ı;;;l•;.;.ri;._ __ ~ 
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Bütün halk, Gazinin yoluna dö- rf' HARiÇTEN ALDIGıMız HABERLER ] il ::.:,::evekıl 
külmüş ve onu alkışlamıştır.. \..l · - .• ~t:;t:;.;;,/~~·~ 

[ Birinci salıifeden maba! ] j 
dallan ve sevimli bayralı:larımızla do-
narunıstı. 

Vali Eıref B. ile belediye reisi ve 
fırka kumandanı Aşır Paşa Gazi Hz. 
...,\ vilayet hududundan kartılamak 
üzre Ariliyeyc gitmi§lcrdi. htasyon 
önünde erkenden üssübahri ümera 
ve zabıtanından bir grup ile bahriye 
mıizikası, izçiler, muhtelif mektepler 
talebesi, bir bölük asker ve bir poliı 
müfrezesi ahzı mevki etmişti. Bir kaç 

' yere ve bu meyanda istasyon önü ile, 
Bahriye dairesi kartısma iki zarif 
tak kurulmuştu. 

GAZI HZ. IZM1TTE 
Tam saat altıyı 22 keçe kılağuz 

tireninin düdük seai duyuldu. Bu ti
r..::'.'lle Reisicumhur Hazretlerinin An-

GAZETECİLER GAZININ bir tabur asker gelerek istasyonda 
SALONUNDA ahzı mevkı etmiştir. 

Biraz sonra Gazi Hz. Tuzlada ilti- Mektep talebesi de istasyon hari-
hat eden heyetle birlikte kompartı- cinde dizilmişti. İstasyon civarında 
manlamıa binmişler ve bir lütfu mah binlerce halk toplanmıştı. 
sus olarak bu meyanda gazetecileri BÜYÜK MİSAFİRE İNTİZAR 
de oturdukları salona kabul eylemiş- DAKİKALARI 
!erdir. Bu esnada nezdlerinde, Vali Gazi Hazretlerinin rakip oldukla-
Muhiddin, Kılıç Ali, Recep Zühdü, rı trenin saat 11 de Haydarpaşaya 
Salih (Bozok), Nuri (Kütahya), Saf- muvasalatı mukarrerdi. 
fct (Kocaeli), Moskova sefirimiz HU Trenin gelme zamanı yaklaıtık
scyin Ragıp, Katibi umumilcri ça herkeste bir an evci sevgili Gazi
Tcvfik matbuat umumi müdürü Er- sine !<avutmak için sabırsızlık ali
cümcnt Ekrem, beyler ve diğer bazı metleri görülüyordu. Nihayet tam 
zevat bulunuyorlardı. Gazi Hz. ev- 11 de hususi trenin Haydarpllf'ldaki 
veli Muhiddin beye hitap ederek: makasa girdiğini ilin eden bir dü-

- En nihayet beni lstanbula gc- dük sesi işidildi. Bunu mütcakıp ia
tirdiniz ! demişlerdir. Muhiddin bey, tasyondaki bütün makinalar düdük
bu iltifata şehir namma münasip tar- !erini çalmağa başladılar. Artık tren 
zda mukabele ctmi§tir. Bu esnada görünmüştü. Yavaş yavaş geliyor 
gazeteciler de Gazi Hazretlerinin il- bir taraftan da fırka muzikası istik
tifatlarma mazhar oldular ve bir iki lal marşı çalıyordu. 
poz resim almak için foto muhabirle- Gazi Hazretlerinin bulundukları 
rinc müsaade verdiler. en son vagon mebusların önünde 

Bir aralık havanın aıcaltlığından durdu. 
bahsedildi. Moskova sefirimiz Hüsc- ŞEHİR NAMINA BUKET 
yin Ragıp bey bu münasebetle Gazi Gazi Hazretleri vagondan iner in
Hz. ne arzctti: mcz kendilerine Ercnköy lisesi talc-

- Bir kaç gün evci tqrif buyru- besinden Mcriyyct Ziya hanım tara
laydı havayı daha sıcak bulacaktınır fından tehir namına bir buket tak-
Papm. dim olundu. 

PENDIKTE iSTiKBAL Meziyyct Hanım buketi takdim c-
Pcnd.iğe kadar Gazi Hz. istirahat derken: 

Jielemenkte n .. .. ls msktubu ruç ve birecik kazalarını ~.# 
ruı. ten sonra Gazi Ayintaba " 

Konferans to01an~ı Çirkinlik modası ! mişMuğlada şidded 
p sıcaklar eı#: 

M 8 d' d' d ilk d bı !' ut•• 1 

• kı MUGLA, 5. A. A.-~ 
. rıanu ın nezuıoue Paris şim i ır zencı aş taşı- t~~=~t ~~~~ih:;d:·3l~ 

i~liına Japıl~ı yor ve o aşk içinde yaşıyor! k~~~r~::
0

~:;: 
LA HAYE, 5 (A.A.) - Franaa, PARİS.- İhtiyar Avrupa, ağ~: arttı: Ylnız çocuklar değil, cambazha myiz etmiılerdir. i Of 

Almanya, Belçika, İngiltere, İtalya nın tadı kaybolmut bir bunak gıbı nelerde hallı:a tqir edilen Fok balık- A ifa g gel U 
ve Japonya mümessilleri Fransa mu- müthiş bir müvazcneıizlilı: içinde yu- !arı bile Çarleston figürleri yapıyor- lzmir , 6. A. A.- !zınir ~ 
rahhas hcy'etinin ikamet ettiği otel- varlarup gitmektedir. Bu bunak h~ !ar.Bunu gör~~.kte~ sonra A_vrupanı~ nu altay takımı, lıtanbul .-~ 
de M. Briand m nezdinde toplanımt- rif çirkinliğe tapmaktan vahşi b.ır v:ı1'şetpe~.•s.~gınc ıman ettim. 1'.a.n- Galatasaray ve Fenerbahç• ~· 
~dırM.urahhİçtimaaslariki,· ysaaartmdsacvbaham :~:; zevk duyuyor; bunun musikisi çirkin sdınb~~ .. buby~\~ağa~a~nda~ı:~~~- • ~ S p p ._ ı.-~ 

raksı çirkin, önünde diz çöktüğü su- e utün ır C:OZ ~ ~u~ı - puru ile bu ıı-ün İıtanbula b 
toplanmağa karar vermişlerdir. M. ratlar çirkindir. ı tının satışma tahsıs edil~ştır. Ban- miıtir. 
Briand, başvekilin nutkuna cevap ve 

0 
d kuz srrn varisi zerafet ka cesametinde bir kaç mıiessese d~n ___ ......,_,..... __ 

rcccktir. · Bilfiil akdedilecek ilk celse n 1 ~ ı:r'ğcu a "ddida eden yir- yanın dört köşesinden gelen sıparıJ- Junanlılara C~f~ 
hususi mahiyette olacak ve öğleden ve_ a~ c 0 . u unu. ı !er üzerine cazbant takımları tcdank 
sonra vuku bulacaktır. mıncı asır hır zencı aşkı taşıyor ve d k ·· d ki milyonlar ka-

zcnci zevkleri içinde yaşryor. Bu ha- e ere 1ı:ı!:: erm~ c b" bant ta 
LA .HA YE, ~ (A.A.) - Baş.v~kil ille manevi Avrupa çoluk çocuk ınaa- zanma . ; mc_ş. ur ır c

1
az ha -

M. Brıand ı sclimlamış ve kendısıylc k im b' ' - dınyor kımrnı dinlemek ıçın koşan ann te -
kısa bir müddet görüfmüştür. A~rası 0 

.. uş ır ~gı ı:"pan geç: !iki meseli Sesil Sorcli dinlemeie gi-
LA HA YE, 5 (A.A.) - 18 Birin- . eşe, ~eı~ v~ ~ c dcnlerin heyecanından daha aşağı de-

' 
Hükumetiıniı1 

cevabı uzun •1 

müdelleldit 
ci Tqrin 928 tarihli Cenevre muka- mış .ncsıllcr çırlı:in~ğc tapan A.vrupa ğildir; fişkin dudaklı ve patlak göz
velcnameeini imza ctmİf olan 6 dev- n~dı:_n daha aşagı. mıdır, ~ilmem ili bir zenci muailı:itinaaa en yilksck 
!et mümessilleri ıaat ı 9,5 da Fran- ~ ·; Ege~ ?'oda denilen ~y bır_z~- ıeviyeli kadınlar lltık oluyor ve Jo
ıız hey'cti murabhasasınm işgal et- kin ıfadca.ı. ı~ pmatacr. ~ır muaıki ı- zefin Beykcrin yolunda bir kaç deli
tifi binada yarı reaınt surette topla- le lı:ınk dokük ~!ar. ı~dc sa~ lı:anlı aziz canrna lı:ıyabiliyor. • · Yunanistanın son tcklif•ıı" 
nacalı:lardır. kadar kcyf çatan yırmıneı asrın dort (Mulenruj) bu sene Pariain en kabil hllkilmetimiz tarafırı.ıll' i, lıuyurmUf, TC Pcndikte trenden ine- <- İstanbulluların tazimatını bü

rck Baıvckil İsmet Pı. Hz. nm kötk- yük Reisicumhurumuz Gazi Hazret-

r
lerine yarım saat misafir olmuılar- !erine arzcderim.• dedi. 
dır. Gazi Hazretleri iltifat buyurdu-

Bqvekil İsmet ve B. M. M. Reisi !ar. 

LA HA YE, 5 (A.A.) - Franaız el ile sanldığı bu çirkinlik moda:"?• çok rağbet gören ve en fazla para derilen cevabi notanın Atİfl' 
hey'eti murahhasasr saat 18 de gel- bakarak bilatcredüt hülı:medebiliri~ kazanan eğlence yeridir. Çünkü Af- miz tarafından Yunan hari~iy;,_ 
miştir. ki zevkler nasır bağlamı§, hisler sa- rilı:adan bir zenci kumpanyası cctir- nna nihayet bugün tevdi • ,JJ 

PARİS, 6 (A.A.) _Gazeteler, La ğır olmuıtur. Süslü fraklar içinde !~- miş, bütün de~orlan?ı .ve n~rala- kuvvetle muhtemeldir. Ald~g!P'/ 
Hayc de tetkik edilecek meeelelerin aılaaız çırpınan ve haykıran bugun rmı buna tah11s ctmıştir. Zcncı zev- l<lmata göre hükiımctimizıtl .~ 
ortaya çıkaracağı guçlüldcri takdir lı:ü eğlence neslinin çakıllı bir yolda kınm buğünkü tasallutu aleyhine notası bütün mübadele me~ 
etmekle beraber konferansın muvaffa koıturulan bir teneke arabadan farkı yazı~ş bir piyes . oynayan (Mar_i- temas etmekte ve noktai ~· 
kiyetle neticeleneceğinden şüphe et- yoktur. yı) tıyatroau bu pıycsten sonra hır müdellel bir sürettc izah edil"• /sfanbul yolunda 

karadan celbettirdiklcri 12 binek oto
mobili Uc iki binek atı, nakledilmek
te idL Artılı: sabah olmuştu, şehir ha
kiki bir bayram manzarası arzediyor
du.Ussübahri, askeri kumandanlık, 
hük<lmct konağı, istasyon civarı er
kenden binlerce insanla dolmuştu. 

Gazi Hz. nin hususi trenleri, bay
raklar ve defne yapraklarile donan
mış olduğu halde, tam muayyen vak
tinde - saat 7,15 - İzmite vasıl 
olmuştur. Hususi tren, 9 vagonda? 
mürekkepti. Reisicumhur Hazrctlerı, 
en arkadaki vagonda bulunuyorlar
dı. Diğer vagonlar refakatlerindeki 
zevata ve maiyet mcmurlanna tahsis 
edilmişti. Vakit çok erken olduğun
dan Gazi Hz. henüz uyanmamışlar
dı. Reisicumhur Hz. run kudumunu 
sellmlıyan donanmamızın top scsle
rilc tren istasyondan hareket ettik
ten biraz sonra uyanmışlar ve refa
katlerinde Salih (Bozok), Recep 
Zühdü (Sinop) ve Kılıç Ali beyler 
olduğu halde bir müddet hususi kom 
partimanın salonunda istirahat buyur 
muşlardır. 

lZMlTTEN HAREKET 
İzmitten sonra trenin uğradı~ bü

tün istasyonlar, hıncahınçtı. Büyük 
Reisi selamlamak için ağaçlara, evle
rin damlarına çıkarak ordan mendil 
sallayan, «Yaşa Gazi I> diye bağıran
lar vardı. Reisicumhur Hz. candan 
gelen tezahürata vağonun pencerele
rinde görünerek mültefit selamlarla 
mukabele ediyorlardı. Gazi Hz. kül 
rengi ince bir yazlık elbise ve koyu 
kahve rengi iskarpin giyinmişlerdi. 
Çok neş'eli ve pürsihhat görünüyor
lardı. 

Derincede istasyon önünde topla
nan ahalinin alkışlarına pek samimi 
surette mukabelede bulundu. Kezalik 
Tavşancıl, Dil iskelesi, Tütün çifliği 
istasyonlarında da yüzlerce kadın er
kek halaskarrmızı dakikalarca alkış
lamış ve iltifata mazhar olmuılardır. 

VlLA YET HUDUDUNDA 
iSTiKBAL 

Kizrm pt. Hz. Gazi Hz. ni istaıyon- Bu andan itibaren sinemalar ve fo 
'da istikbal etmİflerdir. Reisicumhur toğr1flar almmağa bafladı. 
Hz. İsmet pt. Hz. le kucaklaşmıı: GAZI Hz. NİN İLTİFATLARI 

- Nasılsın ağabey? Diyerek ilti- Gazi Hazretleri hem yavaı ya-
fatta bulunmU§ Klzım pap ile mu- vaş yürüyor ve hem de mebusların 
safaha etınigtir. ayrı ayrı ellerini sıkarak kendilcri-

Gazi Hazretlerine istaıyonda bir ne iltifat buyuruyor, <Nasılsınız• di 
heyet namına Pcndiklücrdcn bir zat ye hatırlarını soruyordu. Mebusla
tarafrndan kısa bir hitabe ile arzr ta- rın eafı geçildikten sonra erkin ve 
zimat edilmiı, Gazi Hz. bu zate tcşek ümcrayı askeriyenin teşkil ettiği saf 
kür etmişlerdir. başlamıştı. Gazi Hazretleri rüesayı 

iSMET PAŞANIN KÖŞKÜNDE askeriyeye de ayni iltifatta bulun
Müşarünileyh, mütealı:ıben İsmet dular. 

ve Kazrm Paşaları refakatlerine ala- Cevdet paşanın elini sıkarken: 
ralı: otomobille Başvekilimizin köşkü- - Askerlik arkadaşım nasılsın: 
ne gitmitlerdir. Köşkte Gazi Hz. bir dediler. İstikbalde hazır bulunan.di 
kahve almıılar ve bir müddet IUzrm ğer zevata da bezli iltifat eylediler. 
ve İsmet Paplarla görüşmüşlerdir. Birinci fırkaya mensup kıt'ai aske
Biraz sonra Paris sefirimiz Fethi bey riyenin önüne geldikleri zaman: 
de kötkte Gazi Hz. ne iltihak etmiş- - cMcrhaba askeri• Nasılsınız? 
tir. Köşkte 35 dakika kadar kalan Hıtabrnda bulundular. Askerde: 
Gazi Hz. yine otomobille istasyona - cMcrhaba. Sağ olun.• Mukabe
avdet etmiş ve yolunun üstiinde top- lesinde bulundu. Haydar paşa rıh
lanan halk tarafından alkışlanarak tımına Söğütlü yatı yanaşmış bekli
kompartimanlarma yerletmişlcrdir. yordu. Meydanda da İnönü tehir ya 
HAYDARPAŞAYA DOCRU tı mektebi talebesi ahzı mevki et-
Pendiktcn sonraki istasyonlarda, mişti. 

ve demir yoluna nazır köşklerde Bü- Halk ve mektepliler Gazi Hazret
yük Reisi hasretle seliimlamağa ko-! !erini candan alkışlıyordu. 

miyorlar. Yirminci asrın eşiğinden bu tene- kaç zenci raksı ve cazbant yaptır- dir. Hük<lmetimizin cevabı dôl',,ı 
INGILlZ GAZETELERi NE ke araba nasıl geçti? Köylerine bile mak mecburiyeti altında kalmıştır. fa kadar tutmaktadır. YunP"· 

DİYORLAR? asfalt caddeler döşeyen bugünkü ce- Kabil olsa operanın baletlerini ve teklifatı ise iki sahife kadarı!ıl 
LONDRA, 5 (A..A.) - Morning miyet bu teneke gürültüsüne neden Komedi Frans~zin perde aralarına d.a nan hariciye nazırına verildi~ 

Post gazetesi, La Haye konferansı tahammül ediyor? Bu zevk niçin bu cazbant sıkıştıracaklar. Bu sene hı- ra neıredilecektir. I~ 
hakkında yazmış olduğu bir makale- kadar dal budak saldı? Bu n.>ktala- lmem hangi pilajda bir dans mual- GARBİ TRAKYADA VA~ 
de Fransa ile Belçikanın M. Snowden n tetkik edecek değilin\. Yalnız bü-, !imi çarleston figürlerilc deniz ban- Diğer taraftan öğrendiğ~ 
in mutalebatına karşı İngiltere Al- tün ıeyahatımda gördüm ki ~ir. ba- yos~ almak usul.ünü. kc'f et~ş. bu Mübadele komisyonu müŞ"''f11 
manya hakkında müsaadckiranc ha- taklığm görünmeyen suları gıbı bu kc~fın çok. eh~mıyetli. hır hadise o!- den Muvaffak Bey Garbi iıl 
reket etmek arzusunda ise bu yüz- zevk ve içtimai varlığın her tarafını dugunu mısafır kaldıgrm otelin ag- Türklerinin vaziyeti hakkında 
den katlanılması lizrm gelen feda- istili etmiş, emniyetle ayak basılabi-' ır başlı dircktoru da itiraf ediyordu. por hazırlamıştır. / 
karlık kendisinin ik:tiham etmesi it- Iecek kuru ve sağlam bir karış yer 1 Zevklerimizin yeşil renkli ağaçlar • ou • ___..-
zım geleceği suretinde cevap verme- brakmamıştır. Bu, yalnız bir moda ve 1 ma arız olan bu kara b~caklı tırtıl- Imlg!I•ered.~ 
)eri ihtimalinden dolayı endişe göa- yahut bir zevk olmakla kalmıyor; bir !ar daha nakadar zaman ıcrayı nufu• 11.4 •t "l '°'Jı 
terrncktcdir. Şurası muhakkaktır ki terbiye, bir hayat bilgisi şekline giri- ve ~altanat ed~cck? .. Veremle, ha~a- ır.LISlr l l ar 
sör Austen Chambcrlain müzakcratc yor. Henüz yürümeğe başlayan ço- 1 rat _ile, Sıtma ile mucadelc eden .ın- ______ , , 
mukaddime olmak Uzrc M. Snowden cukların ilk adımından titrek bacak-~ sanıyet ~u çarpık çu~.puk Afrık.a lll _ I //f e ,, 
nin Fransanm dostluğuna ehemmi- lı ihtiyarların hatvelerine kadar her mahlukatıle ne va~ıt mucad~le~e gı: ır~ISIT .Lng eri ,.f 
yet vermemek tarzındaki hatasrm ir- harekette bu zevk, bu terb.iyc, bu bil recek? yo~sa Afrıka zencıler_ı eskı /jjfl hangi esas/lf 
tikap eylememiştir. gi amildir. Berlinden Paris! gider- esaret ıntıkamınr çıkarmak ıçın .mı lı~ 

Daily Mail, Almanya büyük bir ken önünden geçtiğimiz tarlalarda, beyazlara ~u~t oldu!ar? Egcr dah/finde O/BC81' 
refah içinde olduğundan Almanyanın Çarleaton havaları işittiğim ve zenci Avrupada gorduğüm şekil ve ehem- y,of 
mükellifiyetlerini İngilterenin üstüne raksları ile oynadıklarını gördüğüm' miyetle bu kara mahlukat bizi de is- LONDRA,. 5 (A.~.) İ- j]ıeı' 
alması suretinde bir sureti halli der- kı J kJ b" · B ' tila ederse kendi hesabıma bundan Post gazetesı Mısır ile ng _,,' 

z arı ıksa:;-mda kia t kıtılır~meh':'d· d ten' feci bir talisizlik tasavvur edemem lafının aşağıda zikredilen esıı.,..· piş eylemekten imtina etmektedir. mem e etım e aş ın ga ı e c- · tinat ede .. · . JJ 
Daily Hcralt gazetesi, Snowden in derdim, halbuki mektebine ve ya i- • • 

1 
Kce~ı':'11 yazıylor · akıl"' 

1939 · k d t ı· t . . k . . b' beh . • un 0 , - apıtu asyon arın y senesıne a ar aynen es ıma a şıne gıtmeme ıçın ın ane ıcat 

devam hususuna azimkhane muhale- ettiği halde mahallenin barına git- A.merika da ga2sı, K 1 hk -eli' 
f t d - · · Al bo ı k . . . . . . . - onso osane ma e.-
de et ece·r~nı.. mani.anın 

1 
rç 1ı:;rn,·me ıçın geceıerı hır hırsız gıbı evı~· Zeplinin seyahatı kapatııması, jıl 

1 
an e.?zı at ıcraki~ıru arfaret

1 
e akış- den ~ıvışan delık~nlılar Avrupada lıı- 3 _ Fevkalade komiserıiğ 

ayaca.gını v: ra p men aa~ ere ar- ze nısbetle hadsız hesapsızdrr. Ba- LAKEHURST, 6. A. A.- New- dmlması 
şı İngılterenın hukukunu mudafaa e- caklarma masaj yaptırmadan uyuya- 1 York Times gazetesinin muhabiri 4 K• h' d k' 1 ·ı· ... ıa' 
d • · · · b ı · Jd • • - a ıre e ı ngı ız .., eccgını ıs at ey emış o ugunu yaz mryan öyle yaşlı kadınlar gördüm ki• Zeplinin herbiri 9 000 dolar veren 18 · lı Aı 

ktad M k h h 1 . d b h 1 • gen a nması. .,1,.. ma . ır. . . . . onmarter a ve ane erın e s• ." . a 1 yolcu ve mühim bir posta ile yapaca- ZEPPELlN BEKLEN!' f 
Daily Telgraf, İngilız h.azı~esı mu kadar sıçramışla~dır. Kavalyew11nl ğı bir devri alem seyahatinde malol- LAKHURST, 5 (A.A.) Z~ef 

rahhaslarının Londra nakıt pıyasası kolunda baygın du~unccy• kadar o'f! duı<u paran n k • ·· p ·· ·· 2
1 8 

kala · · · labil k b" k d - ı 6 ı yarısını çı aracagı mu- azar gunu saat e ~ 
ıçın muzır o ece ır mer ez e nıyan bir Klaksonun kar!;T3tnd? sal-' ... . . . . ~ hafv 
beynelmilel bir tediyat piyasasının yası ;kacak kadar kendi~den e en talaasını s~rde_dı.yor. M. Eckner, gele mıştır. Zeppelın ··~ederchs i 9ı' 
ihdasını Jakaydane kabul edemiyecek · 1 b .. k . . kil~ ç d' · cek sene şımdıkı balondan daha kısa, Lakhurst arasmdakı seyahat 

. . . ınsan ar ugun e serıyetı teş e ı ı daha kaim ve daha süratli bir ze !in 40 dakikada ikmal etmiştir. ' 
lerıru kaydetmektedir. yarlar. . . . • P .. lŞ VERECEKLER t.tf · .1 

LA HA YE, 6. A.A.- Bu sabah ak- Afrika çöllerinden esen bu kızgın ınşa ~tmck nıy_etınde bulundugunu so patf" 
dedilen umumi içtimad": Felemenk Sam rüzgarı acaba göğüsler üzerinde Y!emışh~ .. Yenı balonun beş yerine se LONDRA'. 5 (A.A.) - b~.J' 
murahhası konferansa iştırak eden de nasıl bir tesir yapryor ki bunun tc- kiz motoru olacak ve atlas olı:yanosu- rrn .ameleye ış ver_memek blfı' 

1 ti · ·· sili · be h · 12 d h k k dakı kararının tatbıkına bu v e erın mumes erıne yanı oşa- masıle herkes cezbeye tutulmuş Ru- nu saat a a er en geçece , 24 yol h . ,,.. . .. . dil' .0 r. 
d . tın' ti" M B · d k nf f , d · · · · . ki d k f k 1 ayet venlecegı umıt e ıj mc ı e ış r. . nan o eransa aı ervıılcrı haline gmyor? Duman- cu na e ece ve a at yo culardan b' k k ı~ı<' 

ait tertibatta gösterilen yardımdan dan göz gözü görmeyen dansingler- daha ziyade menfaat temin eden pos- f ı~ r~~ağı ve 1 ~t~n. t~ra çı~,aıl 
dolay teşekkür etmiştir. Bilfiil müza- de, teneffüsü güçleştiren o izdiham- ta için daha çok yeri olacaktır M ~ _rı alan. sa ııp eıyd e dınilrııişO 
kere e sa t 16 d b lanacakt" 1 .. d b h 1 k bb" Eckn . . . gırışmc erınc musaa e e o~ y a a aş ır. ar ıçın e u ne ayranı tır yara ıl er, netıce olarak, kabili sevk ba- • 1 .. ,_ ti -d ·· de 

Pe11dlkte LA J:I'."'~E, .6. A. A.- M. Bria?d Hiç bir d.i~ ~endi saliklcriı;ıe b? ~- !onlarla nakliyat teşebbüsünün inki- ~:~d=~~e ~:n:il~t _°aY:..asınl 1 
şan bdm erkek binlerce r.ıtandaıı, DOLMABAHÇEYE HAREKET ;"~ tekl.~ı üz~ınJ m~~ğ s.lar, ~cısf- dar gaşyu ıstıgrak vermemıı, hiç hır şafının eyi bir verim temin edeceğini etmemekte ısrar elec~k 0 Jurf' 
milşarünileyhi tren gözden kaybolun Gazi Hazretlerine Ankaradan iti- ~rmalaın munavke e ye ·şıı edi~ıneİlkalc 1 mab.ut 1:'.unun .ka.dar aadakat ve pe- fakat bunun için bir kaç sene !azim de beş tenzilat yapılması es:ı:,',ı 

Nihayet 1stanbuldan gelen tazimat caya kadar alkışlamakta idiler. Ek- haren refakat eden zevat ile Büyük o rına arar vermı er r. cc restış gormemıştir Id • .. 1 • . . d b' . 'l'f h 
1
.. ihtİ"' 

· · T ı d G · H · ku k seye M Jaspar rı· et etm· t. M B d "ki · · · 1 b" A d 
1 

o ugunu soy emı§tır. Umumi masa- rın e ır ıtı a usu une heyetının uz a a azı z. nın - ser öylerde halk ve mektepler tale- M!llet Meclisi reisi Kazrm pa•• Haz · yas ış ır. u- un an ı sene eve ır na o u rifi" zal k . . b" . . .
1
. 

. . . . h be . Jd' ..- rahhaslar me cut mesele! . b' . k'' .. .. . ... d t nl k a tma ıçın ır çok kabılı sevk n ıyor. dumuna ıntızar ettıklerı a rı ge L besi sıcağın ~id~tinc rağmen Gazi retleri, Başvekil İsmet paşa Haz- v erın ın oyunun onun en re c geçer en AVDET IÇlN 
P • "b" G · H bur d H · b kla · k la la · ti"k Young p"nı ı"lc ı'ştı'gal edecek maı·1, en bu''yü''" altı yedi ya•ında olan hır" balo.nlann kullanılması 11!.zim gelmek- . p"~) rogram mucı ınce azı z. a a z. nı ayra r ve muzı a r ıs retleri, Paris sefirimiz Fethi Bey, "' s~ • KARAŞİ (AA) .ı-fl', 
Vali ve Şehremini Muhiddin B. ko- bale çİkmışlardL Moakova sefirimiz Hüseyin Ragıp diğeri Ren arazisi ile metgul olacak çocuk kafilesi gördüm. Bunlamı için- tedır. . İ '. 6 · · -; ,e·,r 
lordu kumandanı Şükrü Naili ve Fır- GAZI HA YDARPAŞADA Bey, Halk fırkası müfettişi Hakkı siyasi iki encümene tevdi edilmesi hu- de bir erkek acemi bir horoz gibi boy p~~lS, 6: A. A.-: A~erika ayan Belford .. ngı!tereyc avd~tı b:JÇ". 
ka müfettişi Hakkı Şinasi Paşalar- Gazi Hz. ni hamil olan tren bura- Şinasr paşa, Kolordu kumandanı susunda mutabık kalmışlardır. nunu uzatarak Valansiyayı terennüm mc_clisı bahrıye cncumcnı reisi M. yapmak uzr~ 1:'u sabah 
d ·· kk h · · ka la d MASONLA• KONGRESİ dl b' 1ı:ız •. ka Brıtten. buraya e:clmi•tir. hareket etmıştır. ----an mure ep eyetın tazımatını - r an ağır ağır geçerek tam saat on- Şükrü Naili paşa, Vali vekili ve Şch r< e yor, ır gunctterı. rarmq , • 1 • • ~ 
bul edeceklerdi. birde halkın meserretli avazeleri Jo- remini Muhiddin Bey Söğütlü ya- BARSELON, 6. A. A.- Büyük çıplalı: bacaklariylc Çarleston figürle- Fr•n•ad. Avvsturyada 

1 Saat 9,15 de trenin Tuzlaya muva komotiflcrin düdük sesleri arasında tına bindiler. Yata Riyaseti cum- İspanyol locasi tarafından tertip edi- ri yapryordu. Bu manzarayı o vakıt - a --- r~· 
saletindc Evveli Vali B., müteakiben Haydarpaşa garına dahil oldu: Güzel hur bayrağı çekildi. Yat parlak teza- len lspanya - Amerika masonları çok manidar bulmuştum. Fakat bu Gidemedi Feci bir muzip 1 ~ 
kolordu kumandanı Şükrü Naili ve lstanbul,göz bebeği Gazisine kavut- hürat arasında onbiri on geçe hare- 1.kongresi Barselonda toplanmııtır. defa Avrupada hayretim büsbütün VİYAN·A· '. 5 .<A ... A.) _ b~: 
Hakkı Şinasi Paşalar, hususi vagomı muştu. ket etti. ~ · · · . PARİS, 6. A. A.- M. Eynac be- h b 

1 
n 

. k .. "k G . H nl H d d . "kbal . 'h 1 A Ş yakın geçti. Ehali cYaşa Büyük Ga- Burada Gazı" Hazretlcn"ne tekrar yııelmilcl konferansa ı"•tu' ak etmek u··- burg da uvıyetı ı ınmeyc ~il gırme uzre ı en azı z. vago a- ay arpaşa a ıstı ıstı zara- DEN ZDE SEL M VE ALKI • 
d n daha C el k rak . tı'kb 1 h ' d"" b h k d b 1 zi• diye bağırryordu. Saraybumu İstanbulluların tazimatı arzolundu. zre tayyare ile Londraya <>itmı'ıtı'r. yol ortasına gerdiği bakır '~ rm a v çı a ıs a ey tına un sa a er en en aş anmış- Bu esnada Selimiyeden toplar a- fi d da ha k b" •• ks k .. ı·· b' Jcklf· ~ 

· ·ı k ı ı rd 1 tara arın a 1 toplanmıştı. Müteakiben Gazi Hazretleri isti- yu c tevettu;· u ır e ~ı etı ı e arşı aşmışa ır. tı. stasyon binası ve hariç bayrak- tılmag·a ve limandaki vapurlar dil- G . Ha ti . p 1 rda bul Manş denizinde hava bozuk olduğun- kesine bag"lamıştır. Tele <lol<''.ıe 
TAZİMAT HEYETİNE İLTİFAT 1 l d G . H 1 . azı zre erı va ura u- rahata rekı'ldiler. d ar a onanmış ve azı azret erı- düklerini öttürmeg· e başlamı•tı. S • an tayyyare Bereck tc yere inmiş- k ki 1 1 k ·ı.:ı 1ıı1ıı-. 

G · b e ad k d'l · d • . d . kl . d s·· , nanları selamladılar. öğütlü Kızku Meclis Reisi "'-rm, Başvekil İa- . ço mse er e e trı · cı ""•~' azı, u sn a en ı erıne ogru nın tren en ınece erı yer en o- Bu··tu··n vapurlar donatılmıştı. 1 . d " k da sah A<U tır. B ı d ·· ·· ··ı ·· t''r ' 
csın en sonra us ü r iline dön un ar an uı;.u o mu" u · 

ilerliyen Vali beyin elini sıkmış: ğütlü yatının durduğu rıhtıma ka- DENİZDE TEZAH"RAT .. b sah·ı· tak'bc Ç Ik'" met paşalar bir müddet sonra saray- Alman talebe&/ Parisle yap lmaktadrr 
N 1• u .. L,~~'- be ' D" d hal 1 d · · u muş ve u ' ı 1 n enge o- dan mu'"fa~lrat ettı"lcr. 1 • - aaı ımz _......,....,.. Y• ıye ar r ar öşenmıştı. •w ARİ O O 

h tı ·•t akıbe ş··k T "f 'b al dahil yü önüne dog"ru gı"tmiştir. G P S, 6. A. A. - Hariciye neza- LD ! ·~"·f' a rını sormu• ve mu e n u - e•rı at mucı ince ı"stı"kb e Dı'g"cr taraftan Gazı· Hazretlerı"nı' az; -·-tlerı"nm· b ı.· -h 1 " 
·' · • l" • Bütün bu sahil binlerce hallı: ile · u sene 1 ,... - rcti, tatillerini geçirmek üzre Fransa- V YANA, 5 (A. A.) _. ·"""" rii Naili Paşa ıle samımı surette se •m bulunan zevat saat dokuzdan itiba- görmeg· e şitap eden halk daha sa- rimizi teşrifleri gayri resmi mahiyet A or ı 

1 dolmuştu. Hususi ınotör ve kayılı:- ya ge•-:. olan yuz·· kadar Alman ta- yalı 
1
kimyakerlerden ue~,,11<; . ..ıı aşmış: ren Haydarpaşaya gelmeğe başla- bahtan itibaren Seyrisefain ve Şir- · · d ha • · te .olduğundan ger,.n senelerde oldu ~ v YANA 6 A A v ' ..... 

- Ne var ne yok? demiştir. Gazi mıştrr. k · h · · tah · ·-· lar ıçın e Ik serinç ıçınde: •- !ebesine nezaretin bahçesinde bir zi- • · · .- rıf ~ • 
H b d l• . et· Ş h . . . B etı ayr-yenın sıs ettıgı vapur- <-Ya•• Büyu .. k Gazi• diye bag"ı- ğu gibi dün gece fener alayları ter- yafet vcrm;•tir" . Zı'yafetin nihayctı"ndc altıncı misyonlar kongres.i h:ıı1e • z. un an sonra se am vazıy ı a- e remını muavıni Hamit ey gc la binmişlerdi ..- t" d"l · J kl be be -----,, - ı , ~ 
1 b. k • f · b ra · rıyor ve alkrşlayordu. ıp e ı memış o ma a ra r gene ''dür! . d M ile papa vekili hazır oldug' ·eti<' 
an ır ıt ayı muntazırayı te tış u- len zevata proğram mucibince bulu- Bu vapurlar !imanca evelce tah- G . H ti . ta 1,_ .1 bir rok yerler '!lllreti huausiycde do- nezaret mu erın en · Krujier mıştır. Kongreye 21 millet ı, 
yurmuş ve önlerinden geç~rken, va- nacakları mahalleri "böste:riyordu. azı azrc en yat IC ııUD ve l • s istikbal jçin teminat teRkij eden bu 

sis edilen rota üzerine Selimiye a- tifatta bulunuyorlardı. Yat Dolma- natılarak tenvir edilmiştir. gı'bı" ı"çtı'malarm faydal'arından ve mektedir. ___ ,ıı" kur ve gür bir sesle: İSTİKBAL PROCRAMI ~ r 
_ Merhaba asker! hitabında bu- İstikbal merasiminde hazır bulu- çığmda sıralanmışlardı. bahçe önüne doğru döndü. GAZİ Hz. TRAKYA YA Gİ- F .1 Alm , ı.J 

H lk ham·ı b ı la dan BM<iktaş sahilinde de binlerce DECEKLER Mİ? ranea 'c anyanın mütekabilen Komu··nı·stlerı·ntıiıC_j., lunmuştur. Kahraman Mehmetçikler nanlar atideki sıra üzerine mevki a ı ı u unan vapur r k-• 
1 

lk G . . alk tanışmaları l<lzumundan bahsetmiş- _,. •, 
büyük Reisin bu selamına hep bir a- alıyorlardı. Gükemal, Ankara, Heybeliada ve sa hal top anmıştı. Ha azıyı ıı- Gazi Hazretlerinin ııehrinıizde bu- !erdir. A A 600 1' ., 
ğızdan şu cevabı verdiler: 1 - Istanbulda bulunan bütün ir :;evahili mütecavire vapurları ar- la yordu. Bu dakikada bütUn latan- Jundukları müddet içinde Şile ve PRAG, 5. . .- b·ıJ" • ~ 

ka sırada ve Şirketi hayriyenin va- bullular büyük Gazinin teşriflerini .n --•Yada cuma günü Barhnava da_-~· Jıı ı 
- Merhaba Paşam var ol 1 mebuslar. . . d p:>J:>~• J! ·~ 1'p ıuııepe ıre=t tolik yunanlmm ziyarctg><>b.ı:ı. il'ı1 

GAZiNİN iL TIFATLARI 2 - Erkin ve ümerayı askeriye. ~~rlarr da öndeki •ırada di•ilmişlcr by~~! b~o~~~e ıç~~v=rı~m~ muhtemeldir .. Gazi Hazrc~eri~i~ RUS _ CiN tHT1LAF1 yere hücum etmişlerdir. Z•
1

• o~rı' 
Gazi Hz. o sırada kendisini alkıo- 3 - Darülfünun ve Cemiyeti be- • buralarda Ahımcsutta oldugu <nbı MOSKOVA 6 (AA) ç· k • ··ı ı · dat alnl ş rıll" • Söğütlü yatı mendrektcn çıkınca mektepliler ve halk toplanmıştı. . .. • .. .. . .... .'. . . - ın - Rue. e.n .. mu r.eze .. er ~m .. .. 

11 
•.• ıe. o· 

lamak için toplanan minimini mektep lcdiye azaları. bır numune koyu tesıa edece~ de h d d d k ti urum >' ~;ııı: bu vapurlardaki binlerce halk: (Ya- DOLMABAHÇEYE .. . •• 1 u u un a muza erat cereyan etti- munıs erın uzerınc y r.{iı 
Jı'ler aras111dan bir çocurrun çenesinı· 4 - Meclisi umumii Viliyet aza- soylenmektedir ~... lı:md b' k f k k" ı ı mıştır· aa " " şa Gazi) avazelerile etrafı çrnlatı- MUVASALAT · ı;~c ve ya a ır on erans top- ço ımse er yara an ır ' 
olışıyarak sordular: !arı ve Halk fırkası erkanı. yor ve mütemadiyen alkışlayorlardı. Yat on ikiye çeyrek kala Dolma- b' Ayııi zakmand da ~.zi hHanctlerinin ı lanacağına dair Çin menbalarından kimseler tevkif olunmifuştllcd<~ ',.;:. 

- Senı·n adın ne çocug"um'. 5 - Vekaletlere .nensup müfettiş ır ay a a rıstıra attan sonra _._ __ h b ka ,. kz" d"l- b 1 eli · ı; ·· · a • "' Gazi Hazretleri vapurlardaki hal- bahçe sarayı rıhtımına yana•tı. Sa- . 1 ç........ a er t ı surette te ıp c ı va e e ye reıs gmı .,ttist ! · ' Kürük mektepli sevincinden dili !er, Vilayet ve Emanet erkanı. • Trakyada hır seyahat vopmalarr da · h ı k rn•~· ııl 
' kın bu tezahüratına mendillerini sal- raya riyaseticumhur bayrağı çekil- . ,- mcktedir. hareketı azır ayan ° ~,ıJ 

1la•arak cevap verdi·. 6 - Erkam matbuat. muhtemcldır ı ı ı kt dı f kat '~ ' !ıyarak mukabele ediyorlar ve ilti- di · ----- e aranı ma a r, a , - Me!staf". . . . Bu zevat jaketatay ve silindir giy · KAZIM o.. Hz DOŞTO VE OLDO• 1 r1 
fatta bulunuyorlardı. Gazi Hazretlerine sarayın bahçe- • •· · · unamamıştır. .ıv 

Gazi Hz. gültı ek: mişlerdi. Polis müdürü Şerif, 'Dua- sinde muhafız taburu kıtaatı tarafın Gazi Hazretleri dün öğleden sonra I ORL Y, 5 ( A.A.) - Beynelmilel -----A yı\1'.; r 
_ Mustafa öyle mı·, sen benim is- vini Hüsnü, Kolordu erkanı harbi- Çankaya ve polis motörleri Söğüt b" "'dd t · t" h t t · 1 b t t l · d t .....: PETROL KUYUSUND ·' r<' , 

d "d' d dan selam resmi ifa olundu. Riyasc- ır mu e ıs ıra a e mış er ve seya a ayyare en arasın a e.-.p e- 1,.o _., .. 
mini almışsın cocugum.. buyurdu- ye reisi Kemal, Polis beşinci şube lü yatının önün en gı ıyorlar ı. M r R .. Ka kah 1 t ı dil b" b ka d Al BÜKREŞ 5 A A - ıcı""·• 

' be 1 ·ı eli " ı· Selimiye açıklarında sevgili Ga- ticumhur orkestrası da çalıyordu. ec ıs cısı zım paşayı u e en ır musa a esnasına ınan • . . . çı J~r~ 
!ar. müdiirü Kenan y er ı c ger a a- zı'sı"nı'ı 'stı"kbale çıkan halkın bulun- Gazi Hazretleri, Kazım ve İsmet mişlerdir. . . 1 tayyare fabrikatorlarından ve pilot- trol kuyusunda ykangtt'uıar~ ·r f) 

O sırada ya._.:;lıca bir kadının da c- kadar zevat umumi tertibata nezaret Ak .. R t" C h 1 d H f t .. b' k y kı d k' uy ,, . 
dug-u seyrisefain ve şirketi hayriye paşalar Hazretleri, ve Kolordu ku- şam uzerı ıyakse ı um ur or arın an oman ayyaresını ır a- angın ya n a ı meJ<l<"Jı'· liru. sıkarak hatırını sord": ediyorlardı. k t d""" · d' ı · t kı im ·· · d'' ehl"k · · ··ster 

w d · 1 · · mandam Şükrü Naili P••• Vali Ve- es rasının ver ıgı onserı ın cmış na ının rı ası uzerıne yere uş- yet t ı esını go 1<t• _ Nasılsını~. iyi misiniz? Saat ona doğru önünde muzika ol- vapurları emır emıştı. · ~ 1 d" .. ..1 .. .. .
1 1 . buırna 

1 Y b 1 ·· ·· d k saraya dahil oldular. er ır. J muş ve o muştur at 200 mı yon eyı _ Sağlığınız du cıyız Paşam. duğu halde birinci fırkaya mensup at u vapur arın onun en ço , 
1 

"'"" ,.. __ :· . _ da konu uruz. ll•Jl~1ı.ı~~~!!:'.!ıt:1 .. ~"::'.,.~-~-;:-::;;iill . . ~n es\ a , • 
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ler oluyor?1 

• e kr giyer? .. 1 
----------------······----------------
u 

p Kendi 
riazretleri 

lngUtcre k 
gibi Y• ralfarının Unvanları 

•ıayışl 
ha,ıncu t; arının, glylnlşlerinln 
nı~r· . p ·k me~hurdur. Kralların 

·•ııııı 
tllııs 1 esnasında giydikleri 

kılıçla~r, takındıkları nişanlar, 
Kraıı ' .taçlar pek kıymettardır. 

n ~lVd' . 
~ , ığı elbiseler ~unlardır: 

l<olunıb· en ki . ıan Sindov!ıı,, denen 
hir ) tııet]j ketenden yapılmış 

ne\· 
tu 1 

1 
kolsuz cübbe; uper-

n ca d 
l ı.. enilen ve altın sırma 
''leli k 

ırmızı canfe,;ten bir 
tre b 1 ~t:niş 'b· e de yine alan i1lemell 

Jf ır kemer; kralın boynunda 

1 1'~Yat pahalılığı 

i r sUal. Fakat ikinci 
ir s ra• 1 daha var! .. ------------····· • • 
emının hükü arı ral Ovo 
ne yer, ne içei , nerde yatar?. 

milyon Tiirk lir:Mnı geçmektedir. 1 ı\de bir nuluz \'C sal:\hiycte sa-

bulunan ve Armllla denilen altın 
işlemeli bir nevi atkı; yine :ıltın 
işlemeli pabuçlar; en iıstten giyi
len kırmızı satenden yapılmış bir 

pelerin; çok hahadar taşlarla ınU
zeyyen dört kılıç; gene çok kıymetli 
taşlarla müzeyyen bir taç; birl 

saliplı diğeri ku~lu iki altın asu; 
yakutlu bir saat; bir çift altın 
mahmuz; kenarları altın dantelalı 
kürklu Parlemento esvabları; er

guvani sorguçlarla müzeyyen dev

let şapka". V. S. 
Tahmine nazaren 

elbiselerin, kılçların 

bu taçların, 

bahası iki 

Londra sefirimiz 
geliyor 

Şimdi bir de şu resmini hiptir. lngilterc kralı bir korku-

gördllğllnllz adama bakınız, o da luktan ibaret iken, Kral Ovonun, 

bir kraldır. Bu zat Afrikada Ce- memleketinde, ke>tiğl kestik, blç-

nubt Nijeryadıı hüküm süren tiğl biçtiktir. Ne korkacak pare 

Ovo isminde bir kraldır. Ha~- mentosu var, ne işine karışacak 

metli Ovo hazretlerinin !Abis nazırları. . Çıkardığı kanunların 
bulundukları elbiseler de ~unlar- Allahın emri kadar hükmü vardır. 

dır: biitiin memleketini satsa lnı;ı-
Baştan ayga kadar bir entari, 

tere krıılının tacını satın alamaz. b~ında taç makamında uzun 

b ikamet etti"' sar•y ( ı.) lnglltere 
pamuk iplikleriyle siislcnmlş lr '" " 
ktilılh! Elindede ağaçtan bir asayı kıralının bir mahmuzuna değmez. 

k Fakat o, memleketinde amiri kUkümdarl! Hcp,;i birlikte olara -
Istanbulda bit pazarında dört mutlaktır, ve elinde İn!!;ilterc 
beş liraya belki satılır ! Kralınınkinden binlerce defa fazla 

Fakat ne dersiniz'? Kral Ovo yüksek bir kudret vardır! Birinin 

hazretleri memleketinde. hıışmetli haşmetine diğerinin kudretine 

lng!lt~re Kralından dahJ !ev kal'- deyecck yok .. 

"-Y'*~~Viltıl""""~"'~~tw.:. 

uarulf ün un emanetinden: 
l'tcaret odasına göre 

e ftl Q1 U d b • Londra sefiri Ferit Beyin bu günz a l r az !erde ıehriınize ıelmesi beklenmek-

laı.. daha düştü tedir. 

Müderris lsmail Hakki bey tarafından (Demokrasıınefkuresine göre terbiye) 
hakkında 8 ağustos tarihine müsadlf perşembe gıinü sanı dört buçukta 
darulfünun lttlhnz edilen mulga harbiye nezar<ti binasındn edebiyat coğraf· 
ya darillmessisinde umuma mahsus olmak ilzre bir konferans verilecektir. 
Ar~u edenlerin teşrifleri llln olunur. 

Ç•n ~lıuı Ticaret Oda11 tarafmdan V e ildi • 

= 

memlekette Sıhhi bahisler 

Çocuklarımızın 
dişleri 

Göze görünmeyen, her sene bir 
kolordu teşkil edecek kadar Türkü 
öldüren, aletlerin afeti olan vereme 
karşı mücadele için bir çok ehemmi
yetli mesailer sarf idildiğini görüyor, 

İki katil idam edildi ----· .. ··~·-·---• • 

Vçkadını feci bir surette öl-
ve işitiyoruz. 

Yapılan şeyleri şu suretle hulasa 
idebiliriz: 

l - Bu afete tutulmuş hastaların 
şifasini temin için sanatoryumlar kü
şadi; 

2 - Predispozan mektep talebele
rine mahsus prevantOrİ)'Um tesisi; 

3 - Fakrüsefalctten, laıımgel n 

düren iki şerir sehpa yi ad al et
te cinayetlerinin cezasını 

çektiler 
kaloriyi alamayan mektep çocuklari- Bundan iki buçuk ay eve: Kula ka-
na gida temini. zası Habishanesini üç yerind n dele-

Hastaliğın lokalize olmuş bulun- rek fıru eden iJam mahkumları ge
masi dolayısile tedavisine ugraşilma- çen cuma günu Buladan kazasının 
sı insani bir vazife oldugu kadar dı- Derbent deresinde yakalanmışlar ve 
ger mesainın tesıs ve tatbiki, haliha-' pazar gunü Kulada ıdam hukmü İn· 
zır ve müstakbel neslin bastaliksiz, faz edilmiştir. 
zinde ve faal olarak yetişmesini te- İdam edilenler Topal Akif ile Man 
min dimek olacağından bu hususta dali Mustafa nam ndadır 
icapedeni yapmak alakadar her Tür- Bunlar geçen sene Ramazan ayın-
ke vatani ve milJi bir ltorçtur. da bir evi basarak Kara Mehmet zcv 

Bir hastayi, hastaliğa tutulduk- cesi Havva Ana ile gelini Raziye ve 
tan sonra tedavi etmekten ziyade, kızı Fatma Hantmları feci bir surette 
hastalığa tutulmamak esbabini temi- öldünnii§ler, Ali isınindek< küçül. ço 
ne çalışmak, bu günkü tababetin en cuğu da yaralamı~lardı. 
birinci şartidir. Hastaliga tutulma- Bu feci cinayeti yapan katiller; ya 
mak, vikaye usullerini tatbikeden pre kalandıkt;ın sonra muhakeme edilmı 
vantif tababet, günden, güne ebemmı !erdi. Katillerden Mavucali İsmai 
yet kesbetmektedir .. Buda ancak tat- yedi buçuk sene hapse mahküm ol
bik sahasini mektep sıralarında bul- muş ve Hapishanede vefat etıni~ti di 
maktadır. ğer katil Mehmet on bir sene altı a} 

Halihazrrda; çocuğun sihhatini hapse, Topal Akif ile Mandal Musta 
koruyanlar, istikbalde vatana gör- fa da idama mahkum olmuslardı. 
büz ve dinç bir nesil hazırlarlar. d .. 1 h · h d 

B ·· b h tmek istedi Bun an uç ay eve apıs ane en 
.. _ugun n_ıe~zuu ~ ~ e emleketi- kaçan katiller her tarafta aranmakta 

nin çok kurnaz bir hırsız oldu u e
ydana çıkmıştır 

Onun bu htrsızl mı mcvd 
ran mes'ele; ha pi hane ç 
bir şekilde kaç..-a ı lır 

a çı a
k aClıp 

Ömer Liııfu Efendının ' ıla ı on 
bin liraya yakındır Tahkıkat :çin D -
kiliye giden maliye müktusı taraf n
dan tahkikat yapılıpta evrak İdare 

heyetine verildiği gün Ö:ner Liltf•ı 
efendi de har>ishanedekı hUcrcsinde 
yok olmuştur. 

Bu e•rarcngiz tegayyüp üzerine 
müteaddit yerlerde taharriyat yapıl
nıış işe de ke-d ini hul•nak kabil o!;ı
marruştır. 

Hapishanedeki hücre ınin ·apısrn· 
ia bulunan kilidin demirini çıkarmak 
.uretile esrarengi• bir şekild: firar 
•ttiğı yapılan tetkikattan anlaşılmı 
tı1r. ----·--• 
lktı.'lal vekili 

gımızd ve şılm ıfye a ~rdı~kkatı pe-k idi. Temyiz mahkemesine giden idam - ~-
mız e maacse nazarı " · h' Ş k• B ct•• }J' . . k d' Od mahkumlarına aıt karar ma ı{Cmece a ır ey· un o·e . 1 celp etmemış hır no ta var ır. a, M'll M ı· · d'k d'I · ,_ ' · d' 1 · ve ı et ec ısınce tas ı e ı mış. .._, 
Dışler. . çocuklarımızın ış en. · · · 1 . . k d · · d 

Her kes bilirki;: diş çürümesi pek ge mı~tı.. . Ö . en lStne apan İStt 
.. t · b' h ·t l'ktlr Mu"temed- Alaşehır, Manısa, d mış havalı-

mun eşır ır as a ı • . ı 'dd ı· k' · · ı · } J 
din memleketlerde yapılan tetkikler- sınde yapı an öşı et_ 1 .ta !p netıö~m ame ıyatı '· '( pı aca { 
le sabit olmuştur ki; çocukların % 78 ! de. bur:ılardan dcmı.şlı Mehmet e-
inde diş hastalrğr vardir. 8 yaşından mış _cıvarı~da bır koy_d yakalanmış 1 'stı"hsa/ôfımız buse-
yokari olan çocuklarda bu nisbet da- ve n~yet ıdam mahkumları da Bula- J; n 
ha fazladır. Ağiz hastaliklari, diş ve dan cıvarında t tutlm.uşlardı k I il I • 
çene çarpiklikları, perleş. stomatitle- Pazar sa1;>~b Alaşehı~den mahfuze~ ne l lgllClllllZ 
rın muhtemel tezahürleri bilhassa; Kulaya getırılen :nahkumla• dam edı famanzen kafidir 
diş hakiminin noksan olmasindan, lmişlerdi _ __ 
diş hifzus;ihhası1'a eh m .. cıyct veril- KASAP AHMED! ÖLDÜRMEK lktı<at vekilı .]o - r B y t davı e-
memesinuendir. Bi'hass~ ihtilatlar . ! STIYEN DÖRT KiŞi eh imek uzre m n u şehrim 
ihtilatların neticeleri olcl · kca mes' Y AKALAı~DI gclmi tır. Şak • S ' İktı 
umdir Ağzinda dişleri kalmayipta 1 tzmirde Saib de Kil plık ede vekilı Ra'ımi B ı- d l 
chşin kı}'.mctini s nra.da_n_takdir ede:t Ahmet J gayı ö .ülCI< 1 n 1raların- 1 luna. v•k~let nı kb e.mı 
'>ız yaşlıla_r. ebcveyı.ı;nc ın. ç~cı.ıklu- da b'r ittifak yap n 4 ki 1 Polisi r t l•rdır. . . 
gumuzdakı ıhm 1 ve lakaydılerını pek rj!fmean cürmü m lıut halınde ya ita Şakır Bey apandısııt 
acı his etmekteyiz. larım ır 1 b lunduğıı i~in yarmk . r m e 

İstanbulda 927 senesinde yapılan i 'B 1• · 1 t b ,1 A if ·ı Manas- .,linu S şli sıhhat yurdunda kendı-. . .k 3 19 1 un ar san U· u r ı c 1 . .. M K B 
ıst'::ıst~ ~ naz~ran -;-k ya~;;ı ;ra tırlı Hasan, Kasap başı Ahmet aga- r°r';e o& rato\ . e~I _ey t 
~ı.':' ad u u;;an arın Omı b~a~ı. ktın nın şeriki Tikveşli Abdül ve bir de 1 ın ~n ımge en amclıyat ıcra edı-

h us_u~ dır. b ulnund k51 ınfını med ep kaimbiraderidir. ecşe kt~r. B k . . 
ancın e u un u arını arz e er- a ır ey, cspı afiyet ıncc} 

sek İstanbulda 180 bini mütecaviz Cinayeti yapmak için aralarında it kadar, müdafaayı milliye ve ili Ab-
mektep talebesinin mevcut olduğu tifak edenler bu cinayeti para ile ya- dülhalik Bey İktısat vekaleti işler 
anlaşılır. ptırmak istiyorlardı. le de i•tigal edecegi için brimiı-

Bunların ağız ve dişlerinin ne va- Sebebi de fstanbulu Arif ile Manas- de vekalete aıt mesel,lcrle meşgul 
ziyette oldukları hakkında sarih bir tırlı Hasanın; evclce Hasan Ağa nez- olmıyacağını ve bu vaziyette bcya
malil.mata malik bulunn1ayorsakta dinde Mezbaha kolcusu iken bazı sui natta bulunmağı muvafık görmedi
meslektaş tedavihanelerine müraca· hallerınden dolayı işlerine nihayet ğini söylemi:;tir. 
at mecburiyetinde kalan hali, vakti verilmesidir. Vekil Bey kcııdilerile hasbihalde 
yerinde aile çocuklarının % 90 ninin Bu iki kişi; vaı.ifeden çıkardı.nca bulunan bir muhırririmize demiş· 
ağız ve dişlerinin fena olduğunu her Ahmet Ağayı ölclürmeği tasavvur e- tir ki: 
gün müşağede etmekteyiz. Halbuki; den Arif ile Hasan bun•ıu için Ahmet - Hastalıgım yc:ni degildir İşlc
biçare ve iaşesini teminden aciz taba- ağanın ortağt Tikvc~li Abdili efendi- rin çokluğu dolayısile ameliyatı Ey
karun çocuklarında bu vaziyetın da- yi de kandırımışlar ve üç şaha bu lüle kadar tehir etm:k istiyordum. 
ha acıklı olduğu tahmin edilebilir. cinayet için Tepecikte Cellat Aliye Fakat doktorlar tarafından gösteri-

Bozıık dişlerin, bünye fesadinin te- müracaat ederek para vermek sure- len lüzum üzerine geldim. 
hassül ve teşekkülü üzerinde fevka- tile cinayeti teklii etmişlerdir. Burada bir ay kadar kalmaklıgım 
hat icrayi tesir ettiği, bu gün müte- Cellat Ali bu teklifi kabul etmediği muhtemeldir. 
rakki memleketlerde her kesın tega· gibi hükümete gelerek polis mıidür- BUÔ:DA Y MESELESİ 
fiil etmediği bir hakikat olmuştur. JUğünü de bundan haberdar etmiştir. Bu seneki istihsatatımızın piyasa. 

Faaliyeti hayatiyye, uzvi veya fik- Bunun üzerine Zabıtaca tedbir a- mız ihtiyaca kafi olduğu için, huğ· 
ri olsun daima tazmin ve tamir edil- lınmış, bu üç tarassuda baslanmıştır. day sevkine başlanmıştır. fstihsa1iltı 
mek isteyen bir menbadan kuvvet Cinayeti yapmayı tasavvür eden- day ve un giımrük tarife i. deki t n 
sarfını. · ı'stilzam eder zı'la·ta artık lüzum kalma:nı-.tır 

· ler Cellat Aliyi kandıramayınca baş- ' 
Fakrusefalet neticesi, uzviyyetın ka bir çare aramışlardır. Dünya buğday fiatlarını!\ düşuk-

ihtiyacına kafi kaloriyi alamayan mek lüğü bizim istihsalatımizla müteva, 
ki 'd 1 d" .. üld" Bu sırada Kasap Ahmet ağanın zin olarak memleketimizin buğday tep çocu anrun gı a arı uşun u- kainblraderini bulmuşlar ve ona tek 

ğü kadar, o gidayi çiğneyecek, bazim piyasasını tayin edecektir. 
ve temessüle layik bir hale getirecek lifte bulurunuıtardır. Mevcut gümrük rüsumu tediye e-
olan dişler kat'iyen unutulmamali- Vaktile kainbiraderini evinden de dilmek suretile ecnebi mahsulün cel 
dir. koğmuş olan Ahmet ağanın Mezbaha binde laide tasavvur eden Tüccar 

ll\!ıaı ı Ctnınuz ayı zarfındaki bayat BZ g ç 
•ırı..n~~ı hakkında bir istatistik ha- Dünkü yevmi refiklerimizde . mat-

llu §tır. buat cemiyetinin aramızda tertıp ~t: 

lstanbul Tramvay 

Otobüs 

Esasli bir hazim ve gidalanma ke- kolcusu Arif ile Hasan bu şahsi cina- vanıa sipariş vermiş olabil<r. Kendi 
yfiyyeti teessüs edemezse vücutta yet için kandırmışlardır. iıtihsal3.tımız piyasamızın ihtiyacına 
hakiki \evazun vukua gelmez. Büyük Cinayeti yapmak için bir tabanca kafi olduğuna göre, hariçten mal 

• ler için pek kıymetar olan bu husus almak üzre kendisine 30 lira vermiş- celbedilip edilmemeoinde bizim bir 
çocuklarda bir kat daha ehemmiyeti ter ve sonra ıoo lira daha venneği endişemiz yoktur. Bir nevi ekmek 

' kaiztir. Hususile, çocuğun tahsili teklif etmişlerdir. projesi bazırlanmqtır. Fakat henüz 
(l430)na. nazaran, haziranda yüzde tiğiıniz bir tenezzüh hakkında tavzıhı 
llıu•da n~spetinde olan pahalılık tem- ni okuduk. Biz ne mali m~essesel~re, 
G;da ~zde . (H21)e düşmüştür. ne ticarethanelere d~ve.tıye ve bilet 
['404) delen. yüzde (1,425) ten vermedik. Ve buna iht_ıyacımız da 

1•;• dah~ tenezUI etmiştir. İstatistik- yoktu. Maksadımız kendi arannı:da ve 
"ın b' il olan diğer maddelerde mü- dostlarımızla defi gam eylemektı. Ma-

ır de~işiklik yoktur. mafi her hangi bir sili telehhÜme me 
1'a - ydan vermemek için bu tenezzühten 

1' llYare varidatı de ferağat ettik. Vaziyetin bu suret-
ç • .a 'YYare ceıniyet' . d t' 'tt'k le tavzıhini rica ederiz. 
r ttrnak ının var1. a ı (1 ı . . R 
•0~alın k tadır. Cemiyetin azası da Köroğlu, Akbaba, Resımlı ay, . e-

_: tadır. simli gazete, Papagan, Spor alemı. ..._ 
Göz Doktorlarının nnzarı dikkatine! 

~ <GLAUKOM) hastalığının yegane çarel tedavisi 
rlı~tlc "~L wOELM .'\. G.] fahrika:anın me~hur profösör 

[l\:\RL llı\'.\llll·R(;ı,:R] in müstahzcratından 

GLACKOSAN 
illeıdır, 'ümunelik ve taf<illt almak için lst•nlınlda Alyanak 1 ı.

....... nında 2h nıımcrO\ • m\Jracut. Tel. lst•nbul ,192 

~ı.· . !n~alaj ta~la, kiat ve ~en~erleri sah~ı 
J};•lıvc kırtasiye deposu brış n1emurluğundan: 

%ar[ı ılnınlı;ılıçe ve Saray bumu depı1larılc devairi salrcdc atu ay 

ılın ~da ha. ıl olscak mhalaj tahta, kant ve çenherlerile lüzumun· 
• 1 il ;1~8 kalacak sandıklar d.:poda mahfu1. ~artnamcsl mucibince 

'-<1rlıktı.cı t rilıiııc mu,;adif Pazar gunu zevali saat on d<irtt.: pa

'ı a 
1 

8 s:ıtıla(!aJtı11<Lın peyderpey kaldırılmak uzre i~tiraya talip 

Ye,t ~rın altı 1) lı~. atı~ heddi muhamnıcni olan 1500 liranın yüzde 

t~. ı;ı ıuçu~u ni,bctındc <lip•Jt.i'ıı akçe ıni Defterdarlık vczııe>inc 
liyc ~ ve .mnkhııztınu h·ımilcn yevmi ınc1.kurda DolmubRh~cde ma
cyı ırt;ı,ııc ,J,l"»:ında mütC}ckkil satı? komisyonuna rııııraca:ıt 

Cıtıclcri. 

Müdlriye~ Beşlktaşı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir Oto
büs servisi te<i< edildiğini muhterem ahaliye lltn eder. Bu servis 
Beşiktaş vapur iskelesi vasııasile Beyoğlu iie Üskildar ve llogazıcı 
beyninde en seri muvasalayı temin edece((.tlr. 

llAREK~:T VAKiTLERi 

Beşlktaşta . lhlamur caddesinin köşesi ( Şirketi hayrlyo 
sinden 150 metro mesafededir) 

Beyoğlunda : Harbiye meydanı 

• hueket her 10 dakikada bir fefı 
sımvı::; ı 

lskel•· 

.. 

Tatil günlerinden moda saat 7 dakika 30 dan saat 21 nı kadar 
Cuma ve tatil günleri saat 7 dnkika 30 dan sabahın birine kadar. 

ve tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki olacaktır. 
Set·\ is \iradi ve r1hattır. 

• 
lstanbul, 24 Temmuz 1929 

MÜDIRIYET 

Ziraat Bankası lstan~l ~u~esin~en: 
Balık<sirinin Glrcsün nuhiyesl civarında mu mü~t milAı bir bap dtklk 

fabrikasını lıirinci derecede ipotek ederek Balıkesir Ziraat Bank şubesinden 
on beş bin lira istikr;?. eden Arabacızade ilacı hafız Mehmet efendi ve 
şürek4sının müddeti muayyenesi mürur ettiti halde dcyninl ted'ye eyleme
diğinden ipotek eı.lilen Giresun nahiyesine yanm saat mesafede vaki ve 
Arabacı oğlu fabrikası demekle maruf ve yedi vals ve AIAu Sairei mllşıe
mll son sistem klgir fabrika ile müştemildıından Elli alımıı reis Deve 
istiap eder aynca bir ahır ve ittisalinde demirhane ve yetmiş seben kadar 
sığır hayvanı isdap eder ıvnca bir ahır ve ittisalinde iki hademe odası ve 

su ile deveraneder fö ıaşlı başka bir değirmen ve ittisalinde fevkani bir oda 
ile ıahtsııi iki dükkAn ı·e fabrikanın ittisalinde ke1,alik fevkani Uç oda ve 
tahtın! bir oda ve ayrı~• fevkani altı ve ıahtani Uç oda ve bir k!ler 
ve bir muıbah ı·e bir ç•m•şırhıne fevkani tılıtıni salonu mıistımel 
ınüceddet ah?•? mercut ve f•brikası elyöm munt:aıtıman hail faaliyette olup 
mezkQr f;brika maa ınüıtcmi!At me.kil müzayedeye vazedllerck 31/8 1929 
tarihine müsadıf cun1:ı.c1c-.i güı Ü s ııt on aludı muvakkat karar dıdes 
kq!Jc cdilece~iodcıı işıirıya tıl;p oll 'lann )üzde on nhpeıinde pey akçe 
sini ınute,fıihen l:alıkesir 1 " tlrr ıı< m ·· r.ı~ıat eylcmelen ilin olunur. 

devresinde vücut; gerek neşvünema Cinayeti yapmağı kabul eden şaha mukarrer bir şey yoktur. 
ve gerek sarfiyyati fikriye dolayısile Hapishanede yattıkça, kendisini bu İKT!SADl VAZlYE71MlZ 
şiddetle beslenmek mecburiyetinde- işe teıvik edenler bakacaklar, iaıeaini Şikayet edecek bir fevkaladelik 
dir. temin edeceklerdi. mevcut değildir. Zirai vaziyetin mü 

Bir çocuk, bu ihtiyacata, dişlerinin Cinayeti yapmayı tasavvur edenler uit auretle inkişafı ve bu seneki ge 
çürüklüğü, bozukluğu yüzunden mu- evelki gün Halkapınarda Arif in e- nişlik diğer iktıs>di s~halarda da iyi 
kabele edemeyecek, müşkil mevkide vinde son bir içtima yaptıkları urada teııirler husule getinnektedir. 
bulunursa; mide yorulur, uzviyyet polis tarafından hepsi de cürmil meı- İktısadi proğramın ihzarı b•aiı 
eziyet çeker, kansizlik bütün netayi- but halinde yakalanmıştır. bir it değildir. Bu, ancak senelerce 
cile vaz'iyeti terassut eder. Vücudun Dikili kazası Sandık emini Ömer tetkikattan sonra meyclana çıkarıl>
bütün bastaliklara, bahusus verem LQtfü efendinin sui istimal meı'elesi bilecektir. 
mikrobina karşı mukave_met derce. esi yeni bir bir safhaya girmiştir. ZİRAI TETKİKAT ka-

l ı t b 11 .,: Memleketimizin zirai işleri o aza ır. _ş e. o za_~an ası er neşvu~.e- Vaziyetinden hiç de öyle olduğu 
~ ve ınkişaf ıçı? sahayı daha mu- zann edilmiyen Ömer Lütfü Efendi- dar çoktur ki, bunları.o tetkiki hus~
saıt bularak tahnbata geçer. sunda mebuslar ve mcıderrı31er!e dı-

Binaenaleyh; çocuklarimizi verem· ğız ve dişlennın muayenesini bilifa, ğer serbest zevatın da İhtisa. ... ların· 
den .korumak, sihbatlerini tam ola- müşahedatını bu husus için tertipi- dan istifade ediyoruz. 
rak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. dilmiş diş fişi üzerine kaytider. Fiş- Antrepo işl•ri için. teş;i: _edilen 
Bu gün hiç bir memleket, çocukların ler karne ile birlikte mektep daresin komisyon yakında lıman a :ı m;ış
sihhatını biziı..ı kadar ihmal etmemiş· de muhafaza olunur. kü13.tı izale için l:izım gelen esa:,lr 
tir. Her memlekette sihhatın alemda- Fena ve mütacitedavi dişlere malik tedbirleri tespitk _edecek ve bu m,.. 
ri olarak kabul edilen diııJere lazım olduğu işaret olunan fitin bir kopya- seleyi halled_~.t'.r~•-
olduğu derece ehemmiyet verilmekte- 11 o talebenrn velisine gönderilir, te- MUHAKEME EDiLECEKLER 
dir. Mektepli çocukların dişlerinin davisi !Uzumu bildirilir. Ebeveyrun MADRİT, 6 (A. A) - Ciudad 
çürükten ve hastaliktan vikayesi için hali, vaktı yerinde ise aile diı tabibi real mahkilmlan Madrite gelmişler
yapılan teşkilatlar, entani haıtalıkla- tarafından, aksı taktirde, ayrica tesi- dir. Ali harp divanı huzurunda mu
ra, bahusus vereme karşı bir müca- solunmuş mektep kiliniklerinde para hakemeleri yapılacağı güne kadar haı 
dele vasıtası ad olunmaktadır. sız icraolunur. biye nezareti paviyonlarından birin-

Amerika, İngiltere, Almanya, ve Bu vechile, yarınki Türkiyenin fen de kalacaklarıdır. 
Franunm başlıca ıehirlerinde mek- ve idare adamları olacak olan bu gü- ·-· _ 
teplerdeki dif bakimi teftiıatına pek nün yavrulan, tahsil çağında diş ağ- SAHTE lNGILIZ LIRASI 
fazla ehemmiyet verilmektedir. Ana risindan, bedeni veakli neşvünema- TURİNO, 5 (A.A.) - Evinde 
sınıfları, ilk ve orta mektepleri, ame- laric!a, hastaliklarla haleldar olmak- 600 bin liralık sahte İngııiz parası 
1i ticaret ve unayı mektebi talebcle- tan kurtulur. bulunan Primelli isminde bir sahıs 
ri yer, yer müfettiş hekim ve elit he- (Gelecek yaZ<mııda mektep diş tevkif edilmi~tir. Bu adamın şc;ikle· 
kimlerinin nezaretinde bulunur. müfettişlerinden ve mekteplere malı, - ı b h ı rinden o up u sa te para arı sürme. 

Birinci ve son sömestr nihayetinde sus diş kiliniklerinden bahs edece- ğe çalışan yedi kişi daha tevkif olun
talebe sıhbı teftipta tabi tutulur. Çer tiz.) 
cukların her biri için diş şemasile 1 DİŞ HEKİMİ muş. 
mücehhez bir sihhat karnesi mevcut) Diş hekimi 
tur. Tabip tarafından icapeden müla 1 FERiT RAMIS 
hazat bu şahsi karneye yazıldığı gi- Paris çocuk hastane•i ve ömorfik Mısır sefiri Muhiddin Paşa on gü· 
bi, müfettiş di~ hckimide talebenıa a~ diı ldin'"ı ıabik nıuavinlcrinden ne kadar gidecektir. • 

• 
Mısır sefirimiz 
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T rabzoo ilinci POiiası 
[ANKARA] vapuru 8 Ağustos 
perşembe akşamı Galata nhtı· 
mından hareketle Zonguldak 
lnebolo Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordo Glreson Trabzon 
Rlzeye flldtcek ve Of Trabzon 

Polathant Glreson Ordu Fıtaa 
Samsun Sinop lneboluya ujtra· 
yarak gelecektir. 

izmir sür'at post ası 
4 - Hıaım (6) Arkada blrılı:ılan 

'Ser (2) 
5 - Beraber (2} 
6 - Deoı. ortaaında lran (f) J[f. 

ra (4) 

$ - Su (2) Zeybelr (9) 
(1 l!i!nc:le abimiat &llıdliltbalb ..,. 

(4) \"ıpmalr (il 
t - Havale 4) 

( Klikemal ) vapuru 9 

Ağustos Cuma 14,30 da Galata 

nhcımıuden hareketle Cumar· 
tcsl sabahı .lımJte g:ldtoek ve 

Pazar 14,80 da lzmirden hare
etle Pazartesi sabahı gelecektir. 7 - Baharattan biri (8) 

8 - 8-nap iradını (4) Biri-

8 - Kil (2) At 5 
ma <•> 

g - Al n 3 Nota 2 

YEDiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANGOSO 
1. d KEŞİDE 11 ACUSTOST ADIR 

Büyük ikramiyeı 
30,()00 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 
l'em'an • 3.900 • nunıııra kazanacakor. 

h•-ıırnımı fabrltalan huaran uııdallyeleri omuml llllf depot;lswıbuldam 
Katırcı OIJu hanında 40-47 nıımarah joz. N. Admu telefon lııanbul i409 
Hamiş; aynı depoda enval ÇCflt perde ve döfemellk lı:adlfe hare ve fantaz 
lı:um14lır, mütenevvi atıu, perde mister, dllı kttcıı perde, örtüler; muoken 
eriled, piriç komif masif plrıııç ve lake karyolalu ile çocuk lı:aryolılan fıbrl 
ita fiatıııa utılmılı:tadır. Flat maktudur. 1 landa uanıor vardır. 

İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarının 
Kaba~ ınbannda mevcut milıtamel kapı.. çerçeve, direk. dö

şeme ve kaplama tahta parçalariyle molos t8$ı Aıtu~to•ım onuncu 

Cumartesi günü ~aat 14 ten 16:5 uga kadar mahallen bilmüzayede 

satılnuknr. Taliplerin yevmi mezkôrda Kahataş anbanna mlıraca

ıtlarL 

lk vo~lu orman rnuamelaı memurlotnndan; 
f13Jc fitti 
t•:ihJ hulumluıtı yer cin i K. s. adet kilo çeki 

~ f 

Fındıklıda mahlut odun :JaO 125 14 

" meşe • 2·10 i3 
Kemer bur~azda kömür 2.50 800 

• çubuk o,.q7.~ ısoo 

Clnı ve mıkıın hailde yazılı olup hazine nam.na mazbut emvale talip 

olınlİınn ihale ~na Bevoğlu kaymakamlı~ında mat~ekkil müzayede lı:omb
'onnna rn.Jraca.atlan. 

Jarı, ve lsla~ encünıenin~en ; 
AT ARIŞLARI 

Q A~u<ıos Cuma gönü Veli Efendlde !'iirkecıMn hosuıl Tren 

Devlet ~emir Jollan ıe limanları umumi i~ıresin~eo: 
Ankara - Kayıerl hata için Km. 244 şafuıli lstuyonu dvanndalı:I ocak· 

tan çı anlacak 25000 M3 balan kapalı zarf uıulile münalı:aya lı:onmllflur. 
lünakasa 25 Alu,tos pazar günü ıu 16 da Anlıırada Dtvleı Demlıyol· 

lan blnuında Jcrı edilecekdr. Tallplerln telıllf melıtuplarını ve muvakkat 

ıeminıtlanru aynı günde ıaat 15.30 a ıwı. umumi mildürlillt kalemine 
vermeleri lllımdır. 

Talipler münakı. • fartnamtlerlnl 5 lira mukabilinde mulıuebıı dılre
indm tedarik edebilirler. 

lstan~ul tü~ük sıbbal memurları metlebi mü~Orlölün~eo 
Her ~On •evale kadar lı:ız ve erkek talebe kaydedilmekıedlr. Kayıt mü

ddeti .\~asto• nihayetine kadardır. Tabsll muddeti iki <ecedir neb.ori ve 
meccanidir. Talebe tahsil esnasında aılıerllkten müeccel n mezon olu· 

ncı hi•mcti mak•ureye tabidir. .\.lektepten mezun aıhhat memorlanna lllı 
senc'crde avda SO • 70 llra nrllec.:kıir. Saralın lı:ıdemlne göre dlfer dnleı 
aıemurlan gibi ma;ışları artnnlacılcur . • \lüracaat Sıhhat veUlıine \'e ya mı
halll sıhhat miidürlüklorine •·erilecek bir i<rida lle olur, fazlı izahat ılmalı 
ı ıe;cnler Sn~ecide demlrkapıda mektap ldare•ıne muracaat edebilirler. Arm 
cdı.irsc ı~rayı matbu mula;ıal duhul ~eraid vualıalanndan ~önderlllr. 

1 - Türkiye cıımhuriyeıi ubuınıLın olmak. 2 · ~ışı yirmiden a~agı 
\e ı• ılrml beşten ıuk.ırı olmamak, 3 AhlAkı mubııı ve her türlü f&ibe· 
den ar! bıılunmık, 4 - a, ktrli>le al~ka,ı olmamak, 5 • Uıe alo derece>inde 
ıah - 1 giircnler imtihan ıle ondan ı ukan tahsil ıorenltr lmtıhan'1z kolıul 
ol 

Vapurda mii!ı;e mm el bir 
orkestra ve cazbant mevcurtur. 

1 Yalova Postası 
Cum:r t-sl salı çarşamba 

g!!nleri Tophane rıhtımından 

kalkmakta olan Yalova posta· 
!arı Ağustos 8 inden itibaren 

yapılma}' ıcaknr. Buna mukabi 

9 Ağustos cumadan itibaren 

haftanın cuma pazar günleri 
yapılacaknr. 

Cuma po~talan: KöprLd.n 
8.30 da kalkarak Kadıköy tek

mıl adalar Kartal Pendiğe uğ· 
rayarak 12,15 de Yalovaya 
ve Yal ovadan 17, 15 de kalka 

rak ı 8,30 da Pendiğc gelecek 
Pendik.ten 18,40 da hareketle 

tekmil adalar ve Kadıköyüne 
uğrayarak 21 de köprüye ge

lecektir. 

Pa1ar postaları: Tophane 
de Seyrisefaln rıhcımından 9 d

kalkarak dnl(ru lııiyuk adaya, 
burada Köprüden 8,25 de kal· 

kan vapurdan diğer adalann 
aktarmasını alıp ı O, 1 O da ha.
reketle 11,40 da Yalovaya gi· 

decek ve Yalovadan 17 de 
kalkarak BilyUkadaya gelecek 

ve buradan diğer adalann ak
tar1Jl8$Jnı verdlkren sonra doğ· 
ru Köprüye gelecektir. 

ISADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜS}I 

POSTASI 

Sakarya 
vapurıa pazar il Atuıtoı 

gilnü akş:ımı Sirkeci nhtı -
mından hareketlfl ( Zongııı. -
dak, İnebolu, Sinop.Samsun, 

Ordu, Kireson, Trabzon, 
ve Rize iskelelerine a

zimet ve avdet edecektir. 
Tafsil~t için Sirkecide Mes. 

adet hanı altında acentalı
ıtına mııracaal • Telefon: 

ısı~nmbul 2134 

1YELKENCi1 
lırı dııiı lılı n Al~ qıılaı 

SAMSUN 
VAPURU 

a~!os Çarşamba 
günll akşamı Sirkeci rıhnmın

dan harclıetle doğru (Zongul

dak, lnebolıı. Samsun, Ordu, 

Glreson , Trabzon , Surme ve 

R1ze ) ye gidecektir. 
Tafsil.it için Slrlteclde yelken

ci hınındı k.lln ıcentasına mü 
racaat Tel lstanbul ı 515 

KEFELIZAOE HAMDI 
VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 
HiLAL 

;;:: 
7Çarşamba 

gunü akşamı Sirkeci nhnmından 
harekeıle Zonguldak, İnebolu., 
Gerze, Samsun, Ünye, Fatsa, Gl

rt!Bon, Tirebolu, Görele, V akfıkeblr, 
Trabzon ilkelelcrine azimet ve av· 

det edecektir. Yük ve yolcu için Sır 
keclde yeni banda 1 numrolu ıccn
tt1lne muracaaL Teı.ton: lstınblll-
3105 

Nfilt VAPURLARI 

MlR -MERSİN po$tası 
ADANA npuru 8 

ıııtusro 

PERŞEMBE ıı;unu aktamı 

sirkeci rihumından hareketle 

( Çanakkale. lzınlr, Küllük. 

Bo<lrıım, Rados, Fethiye, An· 

calya. AIAlye ve Mersine uıt· 

a yacakcır Fazla tafsl!At için 

Galatada Slre Frıın!ez h.tnında 

1 i numarada acentellıt\ne mü

racaat Tel. Beyojtlu 1041 

MUZMiN VJ:\RALAR 
,.~\~L'-R.İllTANU CIBANU!Ro.a 

"" Slt<ATRiN :w ... . 
~ ........ llf~..u---

Gillette 
bıçaklarının 

sağlam Sheffield 

çelil;ndcn momQI ve y\lzkrinin 
pdl l«skln bulunnıtaı her zaman 
mcısıc:rih ollrü trq olabilmmızl 
tc:'min c:dc:r 

'Yola çWnazdoııtvYCI bir pütı 
almanızı ckrhlur ediniz 

Gillette 

Veda hatıruı • 

fBl781ı l{emaı attnefl)alD fHldyle 

fOD, fen: 

[ lıtanbal ) dan ayrılırken, 
[ Ankare J ya tldlyorum ; 

[ Çan Kaya] dır benlm{turum) 

bep o yerden dotar[nur]umL. 

Florlnalı NAzım 

Yeni neslln en bOyilk ve en 

mefhur flit ve edep üstadı 

Florlnalı NAzım Bey 

GUçel Jstanbulumuza ve bürün llstıd ve dostlariyle muhtelif meslekltrden 
t&rudığı rıUnevver ve muvıkkır almalara ve bütün lı:ıymetll ukada~laıına 
veda ~e hOrmetlerlnl arzederek buıtün ( Ankara ) ya ,ıdlyor. 

Devlet ~enıirJolları ve limanları uınuıoi i~aresio~eo: 
Erzurum ~arı kamı~ l.jlctmc milfettişliğl malzemesinin Trabzonda 

vapurdan tahliyı:slle gclmriık muamelesinin icra ve Erzurum mağa· 
zasına sevk ve tesllml münakasası kapalı zarfla 28 Ağustos çar

şamba günü saat 16 da An karada Devlet dcmiryolları binasında 
ypılacnktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

müvakkat teminatlarını aynı gilnde saat J 5,30 a kadar umumi mü

dürlük kalemine vermeleri lılzımdır. Talipler mUnakaM oartnamelt· 

rlni bir lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, lstanbulda 

Haydarpaşa mağazasından Er~urumda Eazurum işletme müfetıişll· 
ğn inde tedarik edebilirler. 

m. Heyecanlı güreş müsabakaları ..-
.--- Kadıköy Kurbılıderc Ga:dıane karş1'ında Çinaralıı meslreıinde ~ 

Murteıa pehlivanın idareli alnnda her cuma alaıorlca gtlretlere 
devam olunuvor. Geçen cuma icra edilen müsabaka, meşhur Ama· 

1 

vuı MUl~yim pehlivanla yine meşhur Arslan pehlivan aruında 3 
saat devam etmiş, nihayet bu iddialı gUrq eball tarafından berabere 
aynlmışlır. Bunlardan başka baş ılnnı Gazhanell Hüseyin pehllvanta 
ortayı ŞileU lsmall pehlivan almıştır. (!I) ağustos cuma gOnO baş peh
ll\'anlann ~reşlerl ayırd olacaıt ve daha bir çok pehlivanlann lfılrı
kl le heycınlı güre$ müsabakalan davam edeceği illn olunur. 

lkramh·eltr: Başa 15, ortaıı ı;, küçük ortayı 3 liradır. -

ISL\~llULVIL Y~:TI 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Satılık farrika, faz]a bahçe, iradJi arsa 

lrtihaller ,,,, 
Mo11afa ~eyli p•ı• merhumuıı kl

rimesi ve Edirne e rafından meıbutıl 
Dumın'1r barur mucidi On lzı~ 
paonın halilesl Eda hınıın e!tll 
bir kaç günlük rahatolzlığı muıı ,k! 
terki hayai ermiştir. Cenazesi bL ş
zevaldan eve! suı on birde Ak'' 
ravda sinekli hakaldekl konağınd•1° • 1 t 
lcaldırılarak merkez efendid ki • 
kabristanına defn edilecektir, 

Cenabı bak a ılc sın e sabrı ,., ~ıl 
lbsao bu, u•sun. 

ehremaneti ilanııtı 
Fatih Daire! belediyeslııden' 
llnkapanında Hacı Halil }.t· 

tar mahallesinin Yeni çeşme 0-

kııgında 5 e ki 'f yeni rmf4k 
numaralı 8 katlı ahşap hane s,,. 
kazı kapalı zarf usulile .Agusıo

iun i8 inci çarşamba gUııU >a•1 

1 :ı te saolacağından taUp oıaıı· 
lann teklif maktuplarını hamilen 
yevmi moayyende Daire ErıcO· 
meıılne mürıcaatlan Jün olunur. 

• • • 
Şehremınetlnden : Bozdagnn 

kemerinde t44 odalar wıuıgınd• 
J ı numaralı hane yanında 25,40 
metre murabbaı uhasmdaltl arsı· 
ıun metre rnurabhaına 3 Ur• 
kıymet takdir olunarak Mtılm•k 
için ıçık müzayedeve konufmtıt 
tur. TaUplerin farınameyl görmek 
için her gUn müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 28 .Ajtusıof 
929 çarşanba günü levazım mu· 
dilrlüğiine gelmeleri • 

• • • 
Elvan :ıade mahallellntn azap

lar ve yeni sokakta 22·24 veııı 

numaralı çanları müşterek iki 
dükkAn enkazı : 

Göksuda baruthane caddesinde 3 13500 ziradan ibaret lradlı arsanın Elvan zade mahalleslnbı azap-
No. bet katlı k4kir mühtaci tamir ve 2784 N. hisseden 2332 hlHeıi sahip- !ar ve yeni sokakta JO veni ııu· 
makine alat ve edevatı kısmen nok- !erinin vergi borçlarından dolayı ta· maralı bir katlı harap hane eıı
aan dakik fabrikasi ve Kandillide sira rib ilindan itibaren 21 gün müddetle 
mahalde 2 No. ı dönümden ibaret müzayedeye konulmuıtur. Talip o· lı:a:tı : 
fazla bahçenin S/7 hisseei ve Vani kö- !anların İstanbul Vil&yetl idare be- Elvan zade mahallesinin azap-

------------- yünde Vani caddesinde 16/8 4 No. y'etine muracaatlan. !ar ve yeni t0kakta 8 veni nıı· 

* • * maralı W katlı ahşap hane e.,. 

Nlheyet eçık göreblllyor. 
Gözlüğünün adi camlan yerine 

Zı<:JSS PU'.'IKT AL camianın vazet· 
tirdlğlnden beri açık gön'biliyor. 
Nazar her nereye aıfcdilıe bn camlar 
bütün satıhkda ~yayı saf ve berrak 
görmenizi temin ve gözlerin tabil 
hareketlerini muhafau ederler. 

Göz UkçUnUzden 

EIS 
.Punlftal 

Camlarını lsieyiniz 
Gözleriniz için d3ha iyi cam ta· 

ı;avvur edilmez. Zl':JSS PUNKTAL 
camlan bütün başlıcn gözlükçülerde 
sarılır. Gôzlükçil, camların gôzleri
nize ıamamile uygun olmslanru 

ıemln eder. 395 num•r•lı renkli 
PUNKTAL katalog.. Mümessili; 
lstanbul G. Dll':J .:\IA:-1'.11 ve BlLL 
mü~ssesesinden isteyiniz. 

tıan 

Balıkesir vlbyeılnc tabi Tur-
ronbey kazasının ala çam or-

manının sukuldak kıtasından 

8654-070 metro mikaba muadil 
8160 adet devrik ak çam eşçar 

20/8 929 tarihlndt saat dörtte 
ihale olonm ık üzre bir ay mild· 
detle müzayedeye va;t olunmuş
tur talip olanlar Olhabtalıl şart

namesinde muharrer yüzde on 

beş teminata ve ayrıca kudreti 
maliye ve ihtl<asa alt vesaik ile 

komis}Onu mahsusuna ve fazla 
malumat almak isteyenlerin ıktl
sat veklletl orman mildirlyeti 

umumiyeslle lstanbul baş müdü
riyet ve Balıkesir orman mlldii

rlyttlne nıUracaat eylemeleri ilAn 
olunur. 

Bursa kükünlü kaplıcaları 
Ot•l lobnta husud parb cuban 
bahçealylemilsllm ve ır:•yn mllsli m 
milladeU milafttlednt /lı:llşadedlr. 

• 

Salılık eşya ve Kok kömürü ciruftı kazı . 
Adliye an barında mevcut koltuk, ve cirufun 1 so lira bedel ve muham- Balada cins semt ft nuııı" 

Maaa, hali tatları yazıhane, balı •e menleri vardır. Ayn ayn müayedeye raları muharrer ebniye enkazırııO 
kilim parçaları, hurda demir ve saire . 
gibi ceman 24 lralem eıyayı mubteli- konulmuştur. M~~yede 21 Ağustos Ağustosun 28 inci çarşamba giiıı~ 
fe ile tahminen 150 ton mıktarmda 929 Çartamba günü saıt 15 t• Def. saat 14 te sanlacağından talip 
kok kömllril cirufu, eıyamn 342 lira terdarlılrta yapılacalrtJr. (747). olanların 0 günde daire encüıne· 

* • * nJne müracaatları ilin olunur · 
Galatada deniz kenarında satılık arsa * • * 

Satılık Denizden Dolına Ma-l 20/20, 100 arşın 21 parmaktır. A. hisarı dairesinden: Xandll-
hal Galatada Yeni cami mahal- Muhammen bedeli 10,088 lira, lide &lediye depoşonda mevcut 
lesinin Hacı Foti ve Fermene- müzayede kapalı zarf usuliedir. müstamel yerli ve marsllya kirt' 
ciler sokağında bir tarafı müs- Talipler 757 li~alık t~?3t mJdi hal& taşı küp buamalt t•fl 
kirat fabrikasının yeri, bir tara- makbuzlarıle teklifnamelennı12 hurda demir ve saire köhne mal· 

fı Rali haru, bir tarafı Şirketi Ağustos 929 Pazartesi ~ü zeme Ağustosun 26 mCJ Pıt'1 
Hayriye binası, bir tarafı Haliç İstanbul Defterdarlığındakt ko- günü saat 15 te ihalesi icra edil· 
denizile mahduttur No. 90/18, misyona vereceklerdir. (680) mek üzere mü:t.ayd~ye vazedil· 

* * * miş olmakla yevmi mezkörd• 
KiRALIK EV Anadolu Kavakta rilecektir. Müzayede 18 ağustos çar- pey akçekrilc birlikte enciimcne 

Macar caddesinde mukeddema torpil şamba günü Defterdarlıkta yapıla· d 
efradına mahsus 4 odaJi bina, senelik caktır. (701) müraeııaıları Hl mczkör eşyayı • 
kirası 75 lira, müzayede 21 Ağustos • • her gün fen baş memurluğuııl 
929 çarşamba günü saat 15 te Def-I SATILIK ISITIMBOT Aya kapı- müracaatla görebilecekleri iJAO 
tedarlıkta yapılacaktır. (720). da gümrük mahallesinde No (5) mu-

• " hammen bedeli 1500 liradir, müzaye- olunur. 
KlRALIK MERA VE MANDIRA de 18 ağustos 929 pazar günü saat -------------.~. 

Ayasağada 5000 dönüm mıkdarında, ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. •••••••Doktor •••••• 
seneİik kirası 540 lira olup 3 sene * * * 1 M h t Al ' 1 
müddetle kiraya verilecektir. Müzaye SATILIK AHIR, Unkapanında • e file 1 il 
de 21 Ağustos 929 çarşamba günü ttskübi mahalle11inin Hisaraltı cadde- • ı 
saat 1 S te Defterdarlıkta yapılacak- sinde No. 48/SO yeni. 4~ eaki, bed.eli 1 Bel~oıtuklujtu ve idrar yollan il 
tır. (719) 4 sene ve 4 Takaı~tc verilmek f8l'UY· • , , , il * * * la 700 liradır, mi.ızayede 12 ağustos • hastalıkları mUtchaı;, ısı il 

KiRALIK ŞERBETÇiLiK MA- 1929 pazartesi günü Defterdarlıkta •. s· . 'lı:uf ilil 
· 1 k:t (596) ırkecı tramvay teva. HALLI Rusumat Müdiriyetı umu- yapı aca ır. · • . J . . . . * * • • nıahaUı No, ~ mıyesı alt katında, senelık kirası 74 ••••••••••••••••••• lira, müzayede 18 ağustos 929 pazar Sanmıun Vilayeti Defterclarlıiından: 

günü saat ı 5 te Defterdarlıkta yapı· Samsunda Hançeri: ma11alleainde Müzayede ile satış 
1 Jacaktır. (700). Gümrük caddesinde Hin üst inamı Ağusto>un 9 uncu cırma ve 1 

• • • yanınıı alt kıs~ında. 22 bap ~Ağ~r inci pazar gönleri sabab S1at JO ~ 
KIRALJK TARLA BALTA mağaza, 11:1"" mutte?'ıl ..... on bın Jı. lle ojl;lunda Tepebaşındı fnglllZ ;• 

LiMANINDA ra kıymeti muhaınmınelı hane ve ar- Y . . . 111,1,ıı Pire suyu üstünde vakıf bahçe yanın- aa 21 Ağuatoı 1929 tarihinde ihale farethanesı köfesınde 36 nu 
1
,. 

da 16dönüm tarla ile ittisalindeki 9dö edilmek üzre 21 Temmuz 1929 tarı. btiylik otel Royalın 40 adet oda -I• 
nüm fundalık arazisi ceman 25 dö- hinden iti-.ıren bir ay milddetle ve nnın eı:,·alan mıizayede ıure"'..., 
nüındiir, aenevf muhammen bedeli lrapalı zarf uaulile mil"yedeye lron· !anlacaknr. Pek çolı: osn -.esair P:b 
88 lira üç sene müddetle kiraya ve- duğu ilan olunur. güzel yatalı: odaları, salonlar, aı o el 

Emvali metruke müdirı·yetinden: dolaplar, ıavaboıaı, ı•rdroplar. g:., 
mualan, demir karyolalar, şe~kı ~-

E 1 k d l 1 ı aandalyıılu, yazıhaneler, baDyO "ı 1, mva i metru e en ma satın a an arın mlar~ portmantolar, çini ,oh._ ... 

yaldızlı jardinyerler '" salr .·~·pi 
beytlye. Gayet gtizel bir pıY ,o· 
Anadolu ve Acem hılılın Pey ıor 
!erden yüzde 25 teminat alınır:.,.....-' 

nazarı dikkatine 
Maliye velclled cellletlnin 10/3/29 tarihli tebliğaıı umamiyesl mnclblnce 

bllumom taksitler !enenin iki ayını inhisar ettlrllm~tir. 1 - Man ayı ur
fındı 1ttılanlann talı:sltlerl her ıene martında, eylülde sanlanlann taksitleri 
eyltıt zarfında 2 - Nisandan A~stos gayesine kadar olın müddet zarlındı 
sanlan emlAk taksitleri her sene eylOlünde. 3 - Teşrinleveldeo şubat 
gayesine kadar olan müddet zarfında sanlanlann ıakıitleri her <ene marnndı 
tesviye olnnacalı:tır. Bu müddetler zarfında mal sınn alan müşt<rller taksit 
bedellerini her sene Mart ve Eyldl aylın zarfında vereceklerinden talrsiıini 
vadHI hululünde tesviye eımlyenler için teblip ve bir gtına kUkilm lıtih
uline hacet lı:almaksızın derhal tahsili emval kanunu abkAmı ıaıbilı edlleceli 
llAn olonar. 

iLAN ıcUo 

• * * 

Hazine namına mazbut 360 , f11C" 
aalebin beher kilosu 210 ve 8 çefc~ş •' 
şe odunun beher çekisi 205 ıcur b<'Jıl' 
3450 adet kestane çubuğ:unuıı 

6 
•dt' 

adedi bir kurut yirmi para v• 194 
kökner direğinin beheri 251 "~ı-' 
kilo kekik otunun beher Jı:jlo•" er ~i-
330 kilo met• kömürünün ~11.,;ııjll 
!osu 3 ve 35 kilo ihlamur çıÇ (,d~· 
beher kilosu 12 ve 15 çtki me••, '1 

Beyoflundı Taksim tr_amvıy lıtasyon11 lı:arşmnda 40 N. lu hanede mev· 
cut bit çek zikıymet etyayı beydye balı ve ıalre il -8-929 rarlbine milsıdif 
Pazar gönü saat onblrde mahallen bilmilzayede 1tnlacliı:ttr. 

, nunun beher çekiai 205 ve •;;,i ı_o. 
çeki m<Je odununun beher çe uıerı" 
kuruş bedelitı muhammen~ ·JıJI• t" 
den 25 • 8 - 929 pazar günil 1 ,,Jıll14· 
dilmek üıre müzayedeye S'~ç or: 
tır, talipleri kcreatecilcrık ııaıı ol~ 
man idareaine milracaatlart 

Talipleıin ynm ve ıaatı meıllurda mabalh Ullf lıoalıyonıına mür•cıaı 
eııaelerl 

nur • 

1 
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§konomt Rıisyaya-ihracat ·meselesi 
B J ki i t MILLIYBTIN ·ş· EHİR HABERLERİ u garya TOr er n n İkhsat vekili diyorki: 

telaşlı muhacereti \111 "928 senesinde sevkedilmesi icap eden 
Varna 2 ...... •. VlllJyette ' Emanette 

.:ııu 5 Ağuıtos - Son Bulgar statistikleri, memleket n~ miktardan kalan kısımların sevkine de-
', l'ü ~ ınılyon gösteriyor. Son Bulgar din ve lisan ıtatistikl• Muamele vergisi Nümerotaj lavhalan 
lluır çe ko~uşan ıslam nüfusunu 800 bin kayt edlyor. • vam olunaca ' iade edilen derilerimiz 

cyan gar statıstiklerinin doğruluk yanlıilığı hakkında mütalaa Sanayi birliltinin mü- Emaye mj veya Çini mi .. . . 
~ijfus~dece~ me_v~de d~ğillz. Resmi rakk!'111larm-.Bulgaryada racaatını Maliye veka- Kim vurdu yapılacağı tetkik tekrar gondenleceknr." 
ıliGk ita Yedıde bınnm Turk olduğuna dair ıfade otttği HUI tim •• • 

I:'ak buı ediyoruz. leti reddetti Boşta gezen Yusufu olunuyor Tacirlerimle muhletin temdıdi bizden 
'l'Iİrlı :~f~~ab~ Bulgar nil~usu senede yüzde yarnn ~~tı~.h~de Sanqı birliği baıiranda a1muıakta gece varda/ar/ Cemiyeti belediyenin geçen içtima ziyade Jlus/arın menfaat/ne ynraya-
llct &ab·t un a senede )'Ü.ide yarım artıyor ve ye e ır • olan muamele ver~ t"tviki u- . mda ni.lmerotaj için icabedeıı tahai- v lddl dl l 
Son~. kalıyo~ mu? • n~ '11111Dıın4aı} letl~t:en fabri- UnlıaParunda YqUtulumbada otu· sat lra~ul olunmU§tw. Emanet bu hu- CBglnl 8 e yor BT 

tct uç senedır Bulgar Türkleri arasmda çıkan yenı n:ıuhace- kalardııa mulra11atan aaı Ye ya- ftl) Yuluf a:ece evine giderken meç- susta ıştıhzarata başlamıştır. Sokak Rusyaya ihracat yapan tacirlerı- de edecektır. Çünkil muayyen muo 
irıı~reyanmm şiddetine bakılırsa bu nispetin sabit kalmaıımı hııt ı,ıriml« 114 ~lr ~utularal< te- bul bir adam ta!afından bıçakla ağır lavhaları ve numaraların_ .•'?."Ye ve mizin maruz kaldıkları mütkihitın ı- det zarfında Türk tacırlerlnin gönd< 

}d n Yoktur! oili icbı aı&llye Ve~lctine müracaat aur9"• yarala,nmıJtır. Yusui ifadeye ya ~iniden yapılm~aı düşunulmekte z~esi için yapılan teşebbilşat netice- medlkleri emtia yol<tur. 
ı_ . Uhacercti be . . Elı: • • bi etıxı1ttt. ga:yıi muktedır bir halde Cerrahpaşa olup bu bapta tetkılı:at yapılmaktad~ aınde Rusların tüccara Uizımgelen Yalnız müddeti zarfında gönd•rı 
;"SJ olan n Se bı nedlrf Tetkik edelim onomının r fU M'tıin Veloüeti dt1n Defterdarlığa hastanesine kaldırılmıştır. Tctlıikat bittikten ve bunlar~an ~~- tesbilatı göatermeği kabul ettiklerinl eliği halde Odeaadan iade olunan d, 
•ette mu~aceı:ette modem nazarlye fUdUt: Oturulan m_eml• ~llndercltll cevapta b~ne. kanunen RAKI YÜZÜNDEN CERH rl tercih olunduktan sonra bır mu- Y~tı!'·. D~n bir g~zetcnin, Tica· riler "vardır ki onların da Türk ma 
lalı 01~ele ucrett alçak, toprak neması: alçak, serıw1:ye faızi al- ımkan olmadıamı blldırmlıtir. Tavuk p;ı•;ırında sıvacı E«Uıll Ah- nakaea açılacaktır. ,, ret müdiriyetın~ ve Tıcaret odaauı:ı oldugu anlaş~mış~ır._ Esa.•eı: müdd, 
~~I rııa, yüksek Ucretli yiikaek nemab yüksek faızll memhı- met ef ile bakkal F .k f 100 dirhem FRANCALA NARHTAN FAZLA bu huıusta tebligat yapıldığına daır tı zarfında ~onderildıklcn !çın bunlı 

ıı're müteveccih bir muhaceret başlar. ' HACIE KONAN FAB_RIKALAR rakı içln kavgaya ı::~,:;uilardır. Bu FIATLE SATILIYOR vukubulan neşriyatı_ üzerine altka-_ nn ladeai içın bir m~tlet _tayin ~tmt 
l'Ut~I.g~ada böyle hal Yllmıı? Şehirli ve lrÖlJ'f'Ü iki tip Bulgar Yınııs ~~ deri fabn.lraıına ınua- kavg": notıeeıınde bakkal Faık Ahmet Son gllnlerde bir çok yerlerde fran- darlar .:,tcar~ ~d~J~tlne m:"': ~~~ ~ı;:;annm lehıne hır tedbır de 
n~u dinliyelim. mele verııeı vermediklennden dolayı ef.yı ıskeınl• ile baı,mdan Ahmet tc calanın narhtan fazla flatle satıldığı a~. •tmı,.ene c n " n~I~ d r. f nu Rusların ~uayyen mu 
"lll'Üttü . · . Jıada koı!.ıuttu. Bu fabrikalar mua- Faiği bıçakla sırtından ehemmiyetli anla,ılarak 15 kadar conaf tecziy~ o- b_öyle bir 'ebliit olmadıııı §- et zar ında ıevkedemedıklerl mühıı 

~l'pe. na- ğlinıüz Bulgaıyalı 'fUılt ldlylüırii «Bts ~ ~ çıkar. lll<!le vera:ielni. verdiklerinden Defter- auratte yanlanııştır. Junmuotur.Buna rağmen francala ihti- tır. . . .. , . mıktarda mal~r vardır ki bunları 
~ ....... _ ...... ., etnıl.yor. Fiatı gönden güne dttfttyor. İ!Pttik ld TUr- darlık lle.Clf:ı k&Jdınnııtır. FE. ._. rmm devam ettlli ve bilhasa tabla- Tıcaret müdu~ü Mıı_Jııın vt Ticar~t a~k ıeYlr ve ıthal _hakin ahıtnamey 
·,:-,.. a.rpa on kum B. d bu fi t yok> diyor \'alna Wr fabrika vermediği c:ibet- Cl BiR KAZA kirhırla ahçi ve lokantacıların bu hu- Oda11 rela vekili Necıp ıı.ylor van- göre Türk taclrlorıne intikal etmer 
"llriiştijıw:_ §mUf. lZ e 8 • : le 881 ııatılacalrtır. Langada, Yem mahallede oturan 9 ta fasla .htikir a makta oidu·u yette bir tahavvW olınadıiıru söyle- lhımdir. Bu vaziyete nıwıran Tür! 

l!ıobi! &,"'nür Bulgaryab şehirli TUrk de «Şehirde bir oto- ltY yaıında Manol ile komiser muavini ·~• lmı ı .d by ~ f L. mitlerdir. Dün şehrimin a:elen Ikti- tacirlerinin hakkı iptal edilerek Ru, 
~aqt garaımda tamirciyim. Sanatım Bulgarlarmkinden Uatüıı. VIUYE.TIE DAKTlLO ~li Riza t!f. nhı. otlu ıo yaşında Na- ha.~eczit :e;.ın: J:. D~ere::aıtan ea~ vekili_Ş~kir. Bey, bir muharriri- lanıı. müddeti geçlrmit olduklann 
hırlar bana ayda iki bin levadmı fazla (otu• lira) Ucret vermi- Vlllyot )<alemlerinde münhal vuku cı Yenllı:apıd1, ealıncakta eallanırlar- Emanet 1::abitai b!tediye merkezler!- a:uze deıruttir iri: balnlmakamn bu malların Rusyayı 
~ ~e yapsam, ne kadar sanat sahibi olsam bu parayı art- buldukça daktilo bilenler. terciha.:1 a- ken ip k<ıpmuı ye-re dü9en ~anol be- ne ve belediye dairelerine fiddetli bir - «.~uahedenin fcaba.~dan olan kendi taraflarmdan ithaline mlisaad 
ıo kabil de~l Ytikı; k ile: ti kendilerine saklayorlar• di- hnmalrtadır. Evrak kalenııne yenı bir yni patlryarak l:llmü1 Nacı de hafif tamim göndrerek francala ihtikarı kontenııan malların muzakeratma oluruna11 Türlr tacir191'inln zararın 

r, •• • e re daktilo hanım almmı•tır. ıurette yaralanbıptBO la ~ki dil 1 . . g• Ankarada başlarunı§tır. Bu mUzake- dır Kaaaıı~ vergı·si mesel•si halled S • yapan rm ~ p e me erını ve -- . R · • 
· 'llııa . • . ini f · - HAVUZ A (';ULDU rek francala satan fırınların ve gerek rat netice~e~dlkten aonra uıyaya modlkçe Tlirlr tacirlerinin Ru&yay 
it llıık~Cdara tesadUf etmediğimizden Ttırlr aennaycıı n a- MUHT!.LIF TAHKiKAT Eyipte Cedit Alipaıa mahallesin- tablak5rların ekmeklerde oldutu gibi memleke~ll!den lhras edilecek me- ınal gönderebllmelerıne ihtımıl yol· 
liuıa hakkında bir fikir alamadık. • Bir rüşvet, sinemada wanç vtr- de 9lı numaralı evde oturan saatçi Şe- francalaya da etiket koymalarını teb- v_adın tevsıatma ınübaıeret odllecılr· tur. Rua gllmrüklerlne yapılan reıır 

~Ilı. sa olarak, ne köyde toprak ncıma&lo, ne de şehirde Jf ile- glleri halrkmdaki tılhlr:ikat dev&m et- rafıttin ef.nin ltuı üç yqındaDürriye Jiğ etmiştir. tir. . tebliğata göre, Türk tüccarı namın 
il ~un edici seviyedte değildir. mektedir. d~ bahçede oynarken havuza düş- AÇIK YERLERDE BANYO dllın(g~s) eeneaindı ~ua~a ·~~~~ gelen blltiln mallar kazanç vergi, 

l· U Ucr t 'k lru müt bolulmuttur eaı icap eden miktardan ....,.,n k billnd .. 1 . . U d 
"lt<le 'r .. e . ve nema düııldlnlüğünden ibaret ekonomı vvete, K. d blrll~indo ~ Hallan açık yerlerde denize girme- lnamılann sevkine iatianai olarak mu- mu • . e ~ ~llnm m. 88 ere r 
'ltlJit Urkiycnin haricm gösterdiği parlak man:ıaradan mitte- a m iL v ~ V~ACI MEHMET ÖLDÜ !eri memnuiyeti bakında. ayyen bir mUddetin hitamına kadar ~llmeu d bildlrillm:,1ti~ Bınaenaley 
'ıııcı ltıanevi cazibe ile Bul ada gittikçe artan istiskalli mu- K d il İki a:ün eve! Galatada Hayati tara- Şehremini Muhiddin bey demiştir ki: devam edilmesi takanilr etmİftir. er ~ ~ no u ~9 ve_rgl ' 
tiıı· tden ibaret politik lııll gj ili edersek, muhaceret amille a 10 p0 S ~dan ağır ıurette yaralanan mavna- - Denize açıkta girmek hakkında- Ruıyadan iade olunan derilerden m~e e'klnin halli .=rkt~dır. k Tbilr~ 

1 topıanu vve ve _ cı Mehmet haatanede lllmüştür. iri neş~iyat hilali hakikattır. Yalnız Türk malı olanlar tekrar a:6nderlle- ye en usyayı g . _rere . lrır 
llu&iin §olunu. . . K d 1 bi l'X-' f I' AZILI BiR HT"RsIZ YAKALANDI hayat ıçin tehlike teşkil eden yerlere celrtlr. Bu gibi ııevkı teehhüre utra- ci elo eatıı yapan yanı '!car~tı harı -

~ ile l° llluhaceret bir realate dir ve en 111ulstlz şekilde coşkun- 8 10 ar r 1~1 aa I• Kumkapı civarında .. ddit . _ girilmesi mtmnudur. Denize her kes llUf mallar için bir ay mühlot tayin ciye ile mcfg~ olan tacırlerın ka 
~\te t 1Yo~ •• Ne kavu,ulan memlekette, nede bırakılan memle- etine devam ediyor ketler yapan asker flra~~t~';; diln•;e istediği f"_kilde_girebilir._De~ hamam edilınittir . zanç vergiıl _ ıle mükellef tutulmar 
~ bi teşkilat olmadığından bayle muhaceretin nederece fayda- Y oe arkadaşı Ahmetlo beraber Telli 0 _ ların_a ~nlmesı mecbunyeti yoktur. Rusyaya ihrasat yapanların lra-anç uıul~ mugayırdtr. Yalnıs bu cıhetır 
ılir, t llı.Uhaceret olduğu çok teeruıl ile diitlinölecek bir mesele- Kadınlar birliği kadın polia ~eH- dalar caddesinde Mığırdıçın dükkanı- deıruştır . . . . . vergisine tabi tutulmamaları için icra tavırihı bUtUn mil~liıtın halledilmt 
il · Jelli _için y~nlden faalixete geçmıı ye na ginni§, eşya çalarken yakalanmıı- Şehremını . mu.avını Hamıt bey de edilen teşebbüsata ge~ce, bu, iki h_U alne kifayet e~ece r.> . 

\ır Ulgat'y ,._ .• • • ahı .. bi l k: ılmı yenıden hükilınete muracaat etımt- tır. Arkadaşı Ahmet kaçmııtır. bu_ huau~ta hıç b~ beyanatta bulunma kilınet araıında halledilecek ayrı bir İ~t veldl6t!, Anb:ada ?'uz~kc 
. llu a..,.. Türk muhacereti ız guç r te ap ap Ş- ttr. Ad dıgını soylemıştır. meseledir.• re11ne başlanmıı; olan kontenıjan m< 

~~<lfıtı telaş 'fürkli menkul w gaymnenkulUnli süratle elden Kadın birliAi yeni heyeti idareai ;1"ARM ARI KESİLDİ AHÇlLAR HAKKINDA NEŞET Ruıyaya yapılan ihracatla altka- !arın kıymetleri ve müzakere edile-
blllu.,_ata sevkedi;or Bulgar ekonomi he.yatmın menbamda bu meaele ile tlyadece uğraşınala ln~iln ~c~ saat onda, kömil- amele- OSMAN BEYiN BEYANAT! dar tacirler dün toplanarak ıon vazi- celr diğer huousat hakkında lazım 
tqj °""!\ lllevki sahib. bu Bulgarm söru doğru ise, satılan men- karar vermİftir, ~ ldenK ·~· Oıınan sarhoş ?lduğu Cemiyeti belediye .azasından Hikmet yeti tetkik etmişler ve yeniden hUlı:il- gelen maHlmatı Ticaret Odasından 

ll~e gaYrım 1 fiatl lden ıkanlmktadır Bu huauıta kadın birliği i~re h~' a ~- . ar; öl Aptullah efendi lok;8n ~~~nın Türk ~çiliğı ~~kkın~_a .~er- met nezdinde tcıebbüıatta bulunma- ılSrmuıtur. Rusyadan geri gönder~ 
U lrde b enkullcr yan a e . ç . · eti azaaından bir hanını birliğin fikir- tası ~nün .e ebek tr~v~yına bın- dıgı takrıre daır kend11ile goruşen ğa karar venniflerdlr. len derilerin sevlrt hakkında Ticare• 
c bıraı.., Una kavuşulan meınleketteki. hayat ve e~ya pahalılığ~ Jerini bir muharririıniae ıu ıuretle mek ıstemıi. muvuene~ın ~ kaybede- bir muharririmize şehremaneti sıhhi- Bunlar bütün mütlriiatm, lrannç Oda11 tarafından İktiııat velciletin< 

'il a§<l;:-ıan nıemleketteki hayat ve eşya pahalıl:ığı anuımdaki izah etmiştir: re~ r~m~r~un altına duşmilf, sol ba- ye müdürü Neşet Osman B. demiştir vergisi meselesinden ileri geldllini vulwbulan müracaata dlln cevap gei 
~'tinitıı:ı Yiiıde elli farla il!ve edinl:ı işte o zaman muhacir ser- Memlelretimizde bir kadınpolisi teı ca e 0 unun pa~kları ln_rılllllf- iri: beyan etmektedir. mittir. 
~- ~- illyıe .ki d f b·rbiri arka~ eridiğini daha iyi anlarSI- killtı yapılmaaı teklif olunduğu gUn- tır. Merkum Sesn .Jor1 hastanesıne ya- - Henüz takrir bize gelmedi. Be- Al!kadarlar nolrtai naurlarıru ıu Ticaret Oda1ı erkinı bu husuıt 
l';j ~~~taı:ı. 1 e a 1 . li 

1 
• ti den beri hallı:mıızın bu mcaele ile ne tınlmıptır. . ' nim kanaatıma göre emanet ahçllilr suretle izah etnıiflerdir: ketumiyeti muhafaza etmekte ve ~ir-

lta_ "<lbilt:,. dolayı servetten yüııdıı el . kayp, evanm yan ış : ~dar allikadar oldu!unu, biz kadın- SARHOŞLARIN MARİFETi mektebini açmaktansa açılacak böyle - clhraç müddet'.tıin temdidin- dilik bu hususta Y•pılacak bir mua· 
}'ıı, ttinden dolayı servetten bir diğer surette yüzde elli !ar '?"uıniyetle g~rü:ı:or~. Bi~im en Halicioğlunda oturan Sabri, Malik bir m~.lrtebe mu_zaheret. eylemelidir. . den Türlı;lerden ziyade Rualar latif .. mele olmadığını sllylemelrtedir. 
~etic mühım olarak telakki ettiğimiz ıey, gece Mardilnn eazlnoııunda bir müd- Önune gelenın ahçilik edememeaı 

lan <le,~ ~la.rak diyebileceğiıı ki, Bulgaryadalti Türklerin va- Po~• müdUrUaıUz Şerif beyin gase- ve aezai iaminde üç arkada§ evelki için mektepten ~adetn~e~ olına
~8İ<li ~tirnıeııi ok ehemmiyetli bir ekonomi te~kilıltı mese- tecilıre .,u1?' bulan beyanatım!~, ka- det oturduktan sonra buradan kalka- ya~lara ahçılık ettırmem.eliyız: . . 
l'ıı~ t, llu d ği 5 ed uh . TU ki için zarar çıkma- dm polı.Ierınden çok lıtltade edilece- rak bir otomi>bl1e binmit ve Beyoğlu Bızde ahçılık ötedenberı çok ıptıdaı
l'ııi &ı, aıı e ştırm en m acır ve r ~e. • ğlni söylemeleridir. Çünkü ancak ken na çikmak lstemiJlerdir. Lakin olda dir. Mutfağında fenni teılı:illtı olan, 
, k ea,,_cak,_,diğe~ 1!1-~mleketlerde olduğu ~bi blzım ~e ekono- dil~ri sahibi ealfilıiyettir .. Hatta Polia havay bir kaç el silah attıkla.[ gibi hara~eti t':"p.it ve kullnac_ak malıe
~l'tıı~ ınusterut ıki taraflı (muhacır tqkilitları) vucude gc- ~üdilrilmllz bu mesele~ o~dar. be- şof_ör Halile de bıçak çekerek tehdit m_eyı fennı bir. sur_ette tefrik ed_en, öl: 

:ı:le kabildir N. nımaemi§ ve tetkik etınişlerdır ki, ka ettıklırinden yakalanmışlardır Hak- çu, eaat ve saıresı bulunan bır ahçı 

Adliyede 
Fransız sefareti 
Esrarengiz sirkatın 

faili acaba kim._ 

Tren kazası 
Çatalcada iki tren 
çarp11tı iki aiJır bir 

hafif yaralı var · • • • • dm poliainin veııaifini bile tlındiden lannda takibat ~akladır · bilmiyorum. Evveli yemek pişirme 

G1'rın •. İ İ tasnif etmişlerdir. Bu da ayrıca bi- füNfi · meselesine fenni bir va.ıiyet vermeli- Evelki a:ece Catalca tlmendifeı 
Ul'~ UN İKTJSAD HABERLER sim için bir te§vik noktaaını teşkil PAPAS:f:,Y~0,\ HALKI yiz. Bundan bagka her şeyden eve! Bir müddet eve! Tarabyada Fran11.1 iıtaayonunda iki ay kadar evci Gey-

ll JA ediyor. H '! . . et, yağ meseleııini halletmek lizım- sefarethaneeinde vulru bulan tlrlı:at vedekine mütabih bir lraaa olmuı \'f 
'it~ ıı..r PON SERGiSi * Bor .. 'l'&l'idab - ~eni Borsa ka- Asıl kanunen itiru olunan şey şu- asan, Aıı:ı~ı'. Yıı;nı ve Avram ~-·- dır. Blltün bu iflerin halledilmesi zan hadisesinin tahkikatı. Adliye intikal çok Yahiın neticeler verebilme' 
~İII~ııon'ernbe günü açılması mukar nunu tatbikatı neticesınde borsanın dur: Kadınların ailAh istimal etmeai. ~de d<Jrt lrişılik bır k~pa.?ya _dun nedildiği kadar kolay değildir." etmiştir. Bundan iki buçuk hafta evci muhtemel olan bu ka.ıa bir hüsni: 
ıı,,,,"ı.ısg eşyay; ticariye sergiainin ftridatı artmaktadır. Fakat biz silah istimalini arzu etrni- k sek lraldımnda şemsıye uzerınde sefarethane mü§te§&rlDID ikamet etti- teudüf eseri olarak ancak iki ki•i 
;:'!tir. gene bir ay kadar teehldir- Varidat llınit edildiği gibi ehemmi- yoruz. umar oynatı;larken ve «papas bulan 111.IJ '/ı 1ı H. ti dıpreye pencereden bir hırsız gir- • 

~~t;_. bet kesbetti"i nuarı dikkatı alınarak Bir kar sene idnde kadın polis ka~anıyon dıye 0• radan gelen geçen- ı,ıufe erri • mi•ti. Hırsız odada yatan İngiliz nin ağırca ve bir kişinin de hafif 
••tn " • • le kum k d ı k • yaralanmaıile atlatılmı§tır. 

ı, 1~ ın ~~•hhürüne sebep teşhir oraaya bir radyo makinesi vazedi- usulü bir çok memleketlerde kabul m:ı la ara te:t dae er ';.';, en zabıta FORD FABRIKASININ mürebbiyenin bavulunu açarak için- Bu tren kazaiı §U suretle olmu~ 
,.,.. a arın ilan Japonyadan !erek bütün dünya boraalarile teınaa edilınittir. Son g_elen. haber~er Salya- dır mur rı tar ın n ya larunışlar- MAKİNELERi KURULUYOR deki el çantasını aşınp yin; pen~er~ tur. 

1hııaınasıdtr. . temin olunacaktır. da da kadın polislerın faaliyete baş- · Q den kaÇDllftı. Bu çantada kiyınetli bır Çatalca iıtaayonunda kavun ve * • * ladığı bild~edir. . . YENl SlCA~ FABRiKASI . Ford aı:ı:ep~larında_ yapıl.an ta- altıı;ı saat, bir bilezik ve bin lira kadar karpuz yüklü vagonlardan bir kata· 
'l:r bt B 6/81929 Kadın polısırun vezalfi neden iba- NEREDE. y APILACAK? ~at ve tadilat ~ıtmek_ üzered~. T:: nakit bulunuyormuş. teşkil edilirken Edimeden gelen 6. 

1 
zıam 0 OFSBBI rettir? Kadın polisi teınamile kadın T··tün·· inhl .d . . · mıratm bu ay nihayetınde bıtecegı Tahkikata dördüncü müatantilı: Sa- 1 d" · . u ıar ı aresı yenı yapıla - . dil kt d. nıımara ı marşan ız trenı 11tasyonc 

bı~ı,~ lSTtıtıı.AZl..AR TAHViLAT ve çocuklarla alakadardır. MeaeUi cak sigara fabrikabinası için teık·k - umıt e. m; . e ır. . lih Bey vaziyet ~. Fail henüz gelir. Hattın makaaı üzerinde bu te, 
'ı~,~ dOnı 1 95 0000 sokaklardaki kimsesiz çocukların ha- yapmaktadır. ı at Ta:nır bıttilrten sonra gelen malri- meçhuldur. Mürebbiye o gece uyan- iri! edilen katann makaı üzerinde ol 
'•~ıYtı~•••hhtdc 194 75 Aaadolu} ı. T. :8;: yatı teftiş edilecek; parklarda, si~ Fbrikanın Hasköyde eski kı~ak ma ne~rın !='~ulmasın~. başla;ac~ktır.d dığı zaman bir elektrik ıuar içinde duğunu farkına vannıyarak 65 nu-

ı deınır yola ı 75 D. T. t.ıı. T.T.. ,~ _ namalarda genç kızların hareketlen- hallinde d · k d 1 am ı ınşaat ıten ır sım a duvarların üzerinde birisinin gezindi- maralı katara yol veriliyor. 
'l ...., · ki d lr b ala enız ıyuım a yapı ması ta- makineler kurulmaktad · · . · · · · · ı, .. ı,. Sl!.NY.TLEll T11ıııl ıtrketi .ı,so,oo ru yakından ta p e ere ' ur rda karrür etmiş gibidir. . ı;. . ğını gormilş.bu şuaı prketı hayrıye va Karanlıkta pek anr olarak yold2 
l ·ıo.ı. 1 

11 •• kazaya ve ahlakaızlığa vukuundan e- y · f b . .__ ı . . Fabrıkarun tamamen faalıyete geçe- purlarrnın proı·ektoru zannetmiştir. önünde bir katar gören 65 numaral ı 
~ • d "" Elılrtlrlt ıırteıı •55,00 enı a """ ye.pı ınca eski fabn bilm · · · d h d .. rt ih · 

l ı '"'• "'1tr ıoı.. 2i 40 llıbıım Şlrtltl. 16 75 vel mani olmağa ğayret ederek, ya- ka binası depo olarak kulla 1 ktrr. . .. •sı ıçınd. a a 0 aya tıyac Şüphe üzerine sefaret bahçevani işti- tren makinisti Nureddin efendi fre. 
' · ~ ;r. Ş. n oo H. p ... H!DID ıırtltl but cürüm halinde bulduklarını polis Yeni fabrikanın lalar nı ca · görülmekte ır. cvap edilmiş fakat allikam olmadı- ni sıkamıyor ve iki tren yekdiğeril< 
r ~ ı1ı1~•U 12.00 merkezine götürerek; kadın ticareti mimarlar arasında bir müs~~ tapma~ ğı görülerek -serbest bırakılmıştır. müsademe ediyor. 
\ ı., 37 5-0 ÇEıtr.ı:ıı. olarak şüphelendiği insanları ve ev- Bu fabrikada el işinde daha a_çı KILYOS TAHLiSİYE Geçen senede ayni binada bir sırkat Müsademe neticesinde 65 numarı 
1 t'lı~ .\. S. ıo 05 Londu 1015,00 oo Ne~ort 0,47 87,50 !eri nazardan kaçırmayıp haber vere- de makine· · h · nt a ~zıya- lSTASIYONU daha olduğundan bu sırkatında sefa- lı tren makinisti Nureddin efend.· 
' lı,.ı."''• Ş. - , .. . • b 1 d - ışıne e emmıye verılecek- . d h·ı· h . t b"I b. 
, , ~ 36.'l5 J?aıı. ııı 20,00 Aılııı 80 95.00 cek emrazı zuhrevıyenın u un ugu tir Kili. tabı· . . d tah retın a ı ı ta sıma ını ı en ır a- başından kırılan camlarla ayni ka 
1 \ı .... S. k h h . . · yos ısıye ıstasyonun a d b lk" . d f d l "'•t 7 Ol c...-.re il 411.llS Roaa 09 -.ı• yeri kontrol edece ; er angı bır . . .. d.. .. . • . 1 ba am ve e ı aynı a am tara ın an tarın şef treni de basamaktan sade 
1 ~tltı.,0 ° S. ~ ııo BilfOf 14 -.75 Aııı11eıd111 ı l<\'l5 cürümden mahkQm olan kadın ve ço- + • Kambiyo fiatleri - Dün borsada lisıye ~ u~u ':'':fıaı yenı asr - yapıldığı hissini vermektedir. Bunun- meden düşerek kolundan ağır yara · 
\~,t.._, ~S. ıı,ı 50 Brllb•I ;!4' .50 Solya 6'> 05,00 cukları hapisten mahkemeye götüre- ıngillı licası (1016) kuruştan açıl- zı ~ertı t.: ~a at ır.. t kı im la beraber hırsızlığın yapıldığı akşam lanmış ve ayağı kırılmıştır 

• '5 Prag 16 ıo,oo Beril• ıı oo.so cek ve hapis haned~ki hayatlannı tef mİ ı~ ve (1015) kuruşta kapanmıştır. d u te[tı .: ~ ;7ıra k ş fe e- dişardan bir islik sesi eıitilmesi bu i- öteki katar makiniıti Halil den-
•~ oo VIYlD• S ,~ 75 tiş edecek; şüpheli evleri ve insanla- stıkrazı dahili (95) ten, Düyunu e~ e:v~ nı ay k u ~ca ff ~ ~l s~- şin iki kişi tarafından yapıldığı zan- di de hafifce yaralanmıştır. 

ı. • * * n, intihar teşebbüsünde bulunan ve muvahhade (194,75) ten, (884) den 
1
re eb.'

1
" •kyti~n ço muva a ye e ış nını tevlit etmektedir. Kazanın müsebbibi hakkında tah· "t · · muamel .. ·· ·· eye ı ece r "' an .. l H. Bors Si 6181929 yahut bulunınalr ıstitadmda olanları e gormuştur. T hr . . .. d .. f . . Sefaret kavasindan ve diğer bazı kikat yapılmaktadır. 

uU ayvan 8 gözden kaçırmayacak; kaza vulruun- • Bir borsacının terkini kaych - . a ı~ıye mu ırıye ı un:ıwnıye•ı te memurlardan malilmat alınmıştır. ------

~. Otr1 .. tıfl&r Et da yaralanan ve çiynenenlere iptidai B_o~sa acentalarmdan Terziyan Efen crübe.~en çok muvaffakiyeth olan Tahkikat ehemmiyetle tamik edilmek Ercümef E /k1rem belf 
Cln.ı ••tıfl&n natı tedavı·yı· yanmak kabiliyetın• de bulu- dının, teminat akçesi borçlarına mu- Şennuler raket tabancalarından ıs- tedır· . • lh.. Kilo • k 1 ktır Matbuat umum müdüni Ercüment 

l~,.·..:Sİ Adet Kilo nyı Aıı•_tı Auml nacak; gizli kalan çocuk doğumunu abil teyzi ed~di~. içi? . lrendiıinin mar ayaca · TAYYARE PIYANKOSUNU Ekrem Bey, dün Ankaradan şehri· 
~ ... ,, aoptl - ı K. ye ~ocuk ziyamı haber verecek... borsadan kay~1 ~ınmıı.tır. AŞIRAN İS'J'EPAN mize gelmiştir. Ercümtnt Ekrerr 
t,, 1~ 1 IS'l5 :ıJ 30 Karanı.. 39 oo .'18 50 Görülüyor ki, iradın poliainin ve- • • Onbef cünluk _tamye DMıamele- MEKTEPLERE MORACCAT Beyin Prağ sefaretine ve onun ye· 
t,ttı, ouo oo oo Dalıç 33 M 40 so zaili temamile lı:adın kabiliyetine uy- u - ~.on on be_§ gün .z~fında mua- FAZLA latepan iııminde !'>ir sır~~t ~aznu- rine de sabık Anvers şebben1eri İs· 
~ oııı il• oo 30 l.ııl•cıı 19 50 70 ııo ı:undur. Madem ki medeni memleket mele goren tahvıl.&tın likidaayonu dün Bu sene yeniden mektebe girmek nunun m~akemeaıne bınncı ceza mail Hakkı Beyin tayin olunduğum 
t~l'l,ı 890 !il ili Kuzu 46 ııo 70 to )erin ekserisi kadm polisi ihtiyacını yapılmıı ve bundan .evelki tasfiyeye iııteyeolerin adedi geçen senelerden mahkemeıınde lıa§lanınıgtır. Y:cveu- bir gazete yazmıştr. 

Kırayııtı hissetmişler, medeni Türkiyede de ~ran muamele mıktan ( 46,000) fazladır. Ancak ginıdiden müracaat e- den muhakeme edilen maznun bır Tahkikatımıza göre Ercümnt Ek 
·oıı. 
eıı 

il 

• 

ta 2a :;o Keçi 416 00 00 80 bu tctki!Atm yücude gelmesi her hal- lıralık kadar noksan olan bu tahvil&- denlerin talepleri is'af edilmiyor.Mek- k?m.ürc.ü dükanından tayyare piyan- rem Bey elyevm matbuat umum mi. 
ıo 111 S.tır 18 96 4ti 80 de elıemdir. Emin olmalıyız ki, ka- ~ ~epoa~ (2,25) olar~ teapit edil- teplerin bu sene ne mikdarda talebe a- kı bıle_ti ~alm~. mazn1;1_nd~~~ 11,!az- dürüdür ve baıkası da bittabi tayiE 
ıs 15 Dana dın poliıleri iltikbal kadınbınnın ce- mı§tir. Düyun;ı ~umıye reporu lacaklarr yeni kadro. tamamile tespit nun biletin kapı ?nline duştugunu o- edilmiş değildir. 
ıt ıo Manda mlyet hayatına hizmetleri itibarile ( 4,50), Rumeli tahvil4tı reporu (3) edildikten aonra belli olacaktır. rad~ ~ularak ce_b~~ ~opduğ~u eöy- j • ---·~ , * * * ea de!erli olacaklardır. lru!"§tur. . . Bazi müracaatler de yanlış olarak lemıştır. He_~ .. hukime muzake"': rf,~ ~ tahkı katı li Banbcılılı: taheili - Osmanlı yapılmaktadır. Doğrudan doğruya ve den sonra cunnun Sulh mahkemem .. T _ . 

Cltl'P,f ve Zah'-e Bo ...... , 6181929 Sıcaklar ! Bankası tarafından açılan müsabaka- kilete merbut bulunan mekt-...,er i- mevadından olduğuna binaen ademi DurnKI\, 'rBad~n. gelen mul d~ehı Uk· il u-, ""'" da b. · ın·· k Banka "F" !ah. k d. mum enan . ırtışa mese eııı a 
1 ~. Utday IAZAMt t.SGAR uırıncı 11rt 0000,00 0000,00 Üç do"rt gu··u daha bu likes;:~~ı,!;i i:;:::üdür .. 'M··Ba- çi_? ;ıay:_te ';;üracaat 1 ~yor, buse ıyet aran ver ı. kında Istanbul mustantıklığı tarafın 
l~ıı,..'I~ ıc. P. L r. llı.lod 0000,00 0000,00 yet Adnan B Par!• banka um ueyl - yud_z en ır ço muame e er cereyan dan ademi salahiyet karan verildi& 
1 • · • emur a- e ıyor. ADLiYENiN ENSESiNDE h kkı dak. · -ı1 ••(I() ıe,ııo Oçuaci I000.00 cıooo,ııo nndan Ahmet Galip B Londra • b Ş h . . d h. ki . kta kal a n ı neşrıyatın dogru olmadı · 

"" ı;,ıo kahrı ı-ekecekmı·şı'zf . ,u e- e rıınız e ıç msenın a~ı OTURUYORMUŞ ğ hk 0 k d d 0 I k ·~ 00.00 80,00 llumol T !erine staj için gönderileceklerdir. maması için muktezi tedbirler alın- dın_ı. ta -~ al ta . ti~vam e ı me te ol 
•- 0-0 ıo,.ıo ıo,ıo Kep<k * Kibrit fabrikası için - Sinopta mı tır. Birinci Ceza mahkemesinde ecre- ugunu soy emı$ r. r1 ., o 0 p aı Şelırimude sıcaklar gittikçe art- § • 

1,, ~ · nn,oo oo.oo •'P makta ve tahammül edilmiyecek bir yapılacak yeni kibrit fabrika11 için _ yan eden bir muhakeme esnasında u B - /d--J-
< ""hlııt -.- -.- Zahire şekil almaktadır. Maliye vekiiletile temas eden Tahir OTOMOBiLLE SUR'AT REKORU Gül§en isminde bir şahitdinlenmiştir. n.enan ey ge 

ı 1 1 • <;••dar 13.35 rs,JO Sıcaktan ceketi çıkaranlar yakalık Kevkep B. dün şehrimize gelmiştir. Otomobille dünya sür'at rekorunu Reiıı alelfı:;ul şahide ikametkahıru Bir kaç gün eve! Ankaraya gideı 
1•~,:._ - u O -.00 Arpa ı ı.ııo ı ı 20 ve kravatlarını takmıyanlar gitilrçe _Fabrika~ın. S~n~pta inşası kat'ileş- kırmak üzre İsviçreden şehrimize gel sorduiu zaman ıu cevabı almıştır: İstanbul müddei umumişi Kenan B . 

00.00 00.00 Muır 0000 00.llO GOgalmaktadır. !"'~ ol~p lıibrıt ıçm !hım gelen odun diklerini yazdığımız • seyyahlar dün - Adliyenin ensesinde oturuyor- dün avdet etmiştir. Kenan B. Çamlı 
·~~ tı Yulal 09,00 w.oo Yetilklly raaathaneainin verdiği ma· iht~yacıle meşııul o~k Ye zından Mudanya - Bu~ tarikile Diyarıbeki- uın. Bu cevap iizerine reis sualini cadaki evine gitmiştir, 
t. '·tı<ı -.no Ububat K<tea tobume ııo,oo oo.ııo Jumata nazaran dün gilneıte hararet ~gı or~~da tetlı:ıkatta buluııınalı re hareket etmışlerdir. müteaddit defalar tekrarlamı§ fak.at Kenan B. Ankarada bulunduğ~ 
t~ "'• ~ Kuırcmı 2', ı2,- Fasulye oo,oo oo,oo 62 ve gölgede 27 derece idi. ~r~.teı:ı~dile~ he~et P:ııembe gil- hep ayni cevabı alDUJtır. Bu esnada müddet zarfında vekaletle temas et-
t1•~'• ·loır. Un M<rdmet -lllJ -,oo Bu sıcaklar memleketimizi iatilA n ıno are ete ece · MUZAFER PAŞA GELDi samiin araaında fwltılar ve gülüşme- mi§tir. Bu temaslarda irtişa mesek· 

'<I 1ıı 14;.o.ııo 12'JO,OO Nohot ı;ı,20 13,cıe eden düşüt tazyik devam etmekte ol . .* lı_caret oclumtla - A_ntrepo. iti Han lruvvetl~;i umum müfe~ 1cr olmuı nihayet phidin Adliyenin si tahkikatırun ve Adliye k.adrosunur 
"'"ı·~ ıuı,oo ı:ııxı.oo Böruıce - w,oo duğundan bir lraç gün üı.a d~vaın ııem Ticaret odaamda tqkil edilen Muzaffer Pap dun mezunen telıriım- arlı:aamda oturuyorum demek istedi- mevzu bahsolduğu tahmin edilmekte· 

1420.00 1240,00 Bakır 09,JO ... .ao edecektir. t • 'l,urin top~. ae relmi§tir. ii ıınlqılm11t1r. dw. 
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lff. i. z a.. h 4' i.k.Aye. :as.oma .. ., fia.b.:i:&:efıiiİ . 
l. d. - · k · · k'\ d k 30 Mart 1914 senesinde mütahassıslarla beraber 19 mevzudan sonra da mekteple aile a- 'l!l!!!W'mıllllıl ;;:::,ll!ll•m;::ı11lh<li11M1 ___________ _ 

1 ;ıeft sızınt.larına rast ge ın ıgı cı- ı etını teş ı e ere 
f d · · d b ı t "b' d "S it nat Seniye" büku vagon yükü olmak üzre ahit ve ede- rasındaki münasebet geçıldı. Yeni 1 

l var halkı tara ın an mervı ıse e U· arı ın e a a ı - . " H ,. 
!<.HIN l'MD"-'l •-.ılLLIVl!T.1111. 

u \ğu os 1 Q2Q 

'marifetiyle tesbit edilmiş değildir. i muşlard.ır. .. . meden dört tonu madene isal edil- tiğinden arada hasıl olması zaruri o- · 
iddianın hakikati bir heyeti fenniye 1 metinden imtiyaz talebirıde bulun- vat getirtilmiştir Celbedilen malze· mektep aileye nisbeten pek ileri gıt- ı u .. tu•• ~ ı• ~/\~[ 

Şırnah kaza merkezinden Cezirei Umumı harbrn zuhuru uzerıne her· miştir. Ciheti askeriyece cclbedilen lan boşlugu izale etmenin en mühim 
ibni ômere giden yol üzerinde de 1 kesce rrui.lum vekayı ve şekild~ .teb- mütahassılar marifetiyle mezkur çaresi olarak halk terbiyesi faaliyeti
betomlu Şist tavazzuatına rast gelin-ıdil e.tmiştı~. !'iusul petrollerı ıçınde menbadan alınan iptidai bir tasfiye le birlikte ebevcyin - muallim cemi-

BUGt Kt llAVA 
Dun en çok hararet '!.7 tn az 

•O d rece idi lfo~un hava eh.seri 
\< e • ·ı oiac k r ıgılr gar i mu 
ı 1 eoecckıır. 

aıektedir. Bırke köyünün vadi men- en zıyade ıştıhar eden Gıyare, Zaho, ve taktir ile lambada yakılmıştır. yetleri tesisi tavsiye edildi. Sıkılg·an kükO 
baina dogru beş kilometre sırtlardan Şirkattır> . . SADREDDİN ENVER ı Orta tedrisat hakkında ki müna- dol 
beş, altı yüz metre mesafede çayın . M ~s.ul petrollcrının bu 'ra.dar. zen- M. ill h -k ~ ,-,- • • kaşalarda vasıl olduğumuz netice 1 • Fransız hikayesi - yapraklariyle, ı vi atılmış, 

ı . d . kal 1 ı ğ e ağ e s it at u e ınde aar J are e · ert mekteplerimize yunanca ve latinca 1 . . , 
1 sol sahılin e üç santımetre ın.ı- g~n ı ın r m n . a an ~ r - • • aynen değ!lsede bu lisanlardaki klas- Prens Koko, koca bır adam gun bır şılteyı andım1ıştı. 
'gında ham neft tabakasına tessaduf kı uzun seneler.~•. ışlememe~ındc ka- Beynelmılel Terbıye sı"k eserlerı·n lı'sanımıza nal<lı' su··retı'I• ,·.oldu. E .. l . bakalII11 
edilmektedir. Bu görülen ham pe· naatımce en muhım ıkı amıl vardır. ~ - · . . soy eyın 
trol seyyal ve .iyahımtırak. nefti Biri.ncisi ' .. Fa•la. menafii şahsiye. t~- k 1 • idhali munasip olacağı merkezınde i- Güzeldi, yaşı on - dokuzdu. ı - Ne söyleyim? . ( 
rengi haiz olmaktadır .. Bu menbaın mınıyl: s.~sle~mı.ş •. Saltanat devrının ongre eri rli. İlii".etcn mektep. ııroğraınları::ın Böyle böyle omuzları, böyle ~>rensi.ı söyliyecek 1" ~ bır 

FE Lir 300 metre Şarkındada ıkincı petrol teseyyubu. ıkıncısı de: Alman - İn· Cinevreden muhtelıf meslek ve ıstıdatlara gore b.. 1 1 <l . kt 
~ ' sızıntısı bulundugu söyleniyorsada giliz iktisadi rakabetinin doğurdu- Bu ünvan altındaki yazılarımızla ihtiyari derslere ayırmanın temin e- oy e pazı a.rı var ı.. ı yı yo u. • · • 

SAiRi AZAMIN BlR SÖZÜ y~z mevs~minde.görülen bu h~dise ğu ~iyasi entrikalar. , . _. güddüğümüz y,:.dnc maJ..-sat mcmle- deceği faidelerden bahsedildi. Filha- Yan:an bır gençtı: fa~at. · • • Kadın konuşuyordu.·• ıed• 
. . B f ıJ' bır heyetı fennıyece tesbıt edılm . Şımal petrollerı - Şımalı şarkıye ketimizin haricinde ve bilhassa çok kıka b~ sayede kendi istit!a-iına görı; Maluınya her şeyın bır faka- Konuşuyordu ama, SO} # 

"- ~~ :..ık .~:ı ıd, eye~ ı g:.çe?.· miştir. gidecek olursak Van vilayetinin canlı fikir ve irfan kaynağı olan ter- daha ç.ok !n~!af_ edebilen ve .. ren~ tı vardır. Fakat, Prens Koko sı- şeyler, söylemek istedigı .~\1 
er.ı ı ":'.ı ~n ;:1 ·~ı :aa:nbirop~: Sifrik koy~ cıvarmda rast gelınen B:ırğiri kazası dahilillde Giır~ot pe- biye kon~relerin?e cereyan etmiş.olaı; mcdenıyetımız ıçın. daha. ka~;ııre.~lı kılgandı. Amma nasıl biliyor 1 değildi ve Prense de istedıg~?· 
> clur Y. . . r. Y ~ g yarım metreden üç metreye kadar trol menbaına tessaduf edcrız. Pe- karaktcrıstık munakaşaları. fıkırlerı olan gençler yetı tırılmesı mumkun , Ç k k l d 1 · .. I t · ·stediğ1 
<e e•·ı ahıbıru gorur ha hatırdan d ·r d . P . . . . k d' 1 kt" musunuz.... o sı ı gan ı.. en soy e emıyor, ı 

ı.. • beton tavazzuatı bu arazinin de miı- trol menbaına te.::.a u e c.:rız. e- al.ikadar karılerımızc bildınne te ır. o aca ır. . 
' 0 ıra · . d b . him petrol ihtiva ettiği kanaatini kilometre cenubunda ve 2100 irtifa- Avrupa zaman zaman birçok devir- Konferansda terbiye fakültesinin di- Taşralı bır kız kadar mahçup- yaptıraı:nıyordu. ııııt! 
. -. Canım •. •ızın g"';ete ek enım tevlit etmektedir. Bu civarda şimdi- mda Neftlik der sinde bulunmakta- !ere ve cereyanlara sohna olur. Me- van reisi milyoner M. Macy ile yan tu. • • • - Bıraz daha yakııı ge 
şıı.lerım alkeırhın~e zal zı akr cı _ut, odn· ye kadar kimse imtiyaz talebinde bu- dır. Bu mahalin ımtiyazını 328 tari- ternik devri, Napolen devri, Bene- yana düştük. Arlıeoloji ile meşgul ol-/ Genç kadınlar, Prens Koko- misiniz' 
:ırı sabun opuau o ara gos er ı- · · ·· h · d 365 h kt 1 k b. h d hT b · · · "b b" d • d T"" ki d b" k d f d · er Nedersiniz? b lunmamış isede mı Ilı muc.ade.~e 0esna- dm c

1 
k .. e ar ı ... ırFsa a pa ı ın1- vokland ~rı1 ııvası d1 .cvrı v. s .. g; ı y·ır 

1 
ugud ~ an ... u

1 
r yeke ır aç e a o- nun karşısında, vecde gelıyor- _ Hay hay! . ..ır 

_ V 11 h. f dm beııim ıe· sında ocivarı dolaşan mosyo. _arı;- e oma uzre muşı~ uat aşa a - ço_ _ evır er g~ ıp geçmıştı;. ır: aş ıgını soy eyere . a:; zaman =~~- lar heyecana helecana kapılı- Muhavere gene gevşed~~!~ 
~ . a 1 e en 1 

' • jan riyasetinde Fransız heyetı ılmı- mıştır. Harbı umumıde ışgal esna· mıncı asır ve btlhassa umumı harbı fında orada yapılan ıslahat ve degışı- ' . ' ~ .... il gı ,.. 
"""' yok ıken çıkı:r':ş, :e;:ıış. . ima yesi taharri ruhsatı talebetmiştir. sında Ruslar bu sahade muhtelif te- takip eden seneler Avrupada yeni kliği tarihin hiç bir devrinde hatırla- yorlar' velhasılı kelam, agızları vanın iyiliği, yazın güze 1 ~ 

- Ya demek sızı~ a.trınız; h 
1 

Bir az daha Cenuba doğru inersek şebbiıslerde bulunmuşlar ve istifade bir devir açmıştır. Bu devir, Terbiye madığını ve Mustafa Kemali beşeri- nın SU•"U akıyordu. şın sovuğu ... bütün bunla~~ 
·J.ln gaztenıze 1 yazı1 gırfebı ıy~r,. . . a. Harbul petrollarına tessadüf ederiz etmişlerdir. Bundan bir kaç sene e· devirdir. Avrupa ve Amerikanın her yetin yetiştirdiği bir iki müstesnaı\' Bilhassa, tüccaranı mutebere- bahsedildi ... Prens kocası;;.! 
de onu yazan ara ut en soy eyınız. k. ı M" · F t p d · · b" ih · k h ika b" · · ı k kah ı ·•· · fSI~ , 

1 
k" .... 

1 
d' •1 t . 1 • Harbul petrolları pek es ı zaman- ve uıır ua aşa, rna enını ır tarafında bebeklerden tıyarlara a- ı tten ırısı o ara u ettigını den birinin karısı vardı ki kabil ticaretini sordu. Kadın ta 

;:,a >Un opugı e ımag arını emız e !ardan beri malum oluptakriben Fransız gurubuna satmaı(a te~eb~üs dar her kesi yeni bir terbiye havasi çok setayişkar bir lisanla anlattı. An- olsa Kokoyu bir yudum ;u gibi di 
,ın\er · .'. .. . . kk f 1295 - 1300 senelerinde Basra bava- etmiş, Fransızlarda Granjan ısmın- içinde bulundurmağa çalışıyorlar. Bu cak Türkiyede ki bu büyilk inkiliibin ı · ' . ver . . . . rıs f 

Bu soz uzerıne gazet~ı şa ışe e !isinde sefer eden vapurlarda kö- deki zatın riyasetinde bir heyeti il- hava cFraternite humaine• dedikleri ebedileştirilmesi maarifle, mektep ıçecektı. · · Fakat aman allah ! Pre r 
etmeden aHIÇel a~~K~~Bİ~mış. mür makamında kullanılmak üzre m!ye gönde'?'işlerdir. Bu heyeti il- insant kardeşlik havasıdır. Kongreler bocasile mümkün olacağini teyit etti. Amma Prens Kok~ oralarda gibi duruyor, krmrldamadall 

Al A_ al d l . · 'dd" t bahrıye memurları tarafından işle- mıye muhtelıf açılmış kuyulara rast de bilhassa bu gayeyi takip etmekte- Konferansımız üç gün böylece en- değildi. Kadının haltnden hiç rada bir, bir söz söylüyo~d~1· et 
f 

em . .'şın akyınE a. şın cbı. ıaha-1 dilmiş, Harbul ile Dicle nehri ara- gelmişlerse de hepsi çökmüş vazl- dirler teressan mevzular üzerinde musaba- bir şey anlamıyor sezmiyor Nihayet sözü spora intıka 
•a ını goren yo · manetın ır çı ı ı ·ı D' ı ett bulunduğund 1 10 m b 1 ı · A · ı dah'l" d ' ' nektebi a ması hakkındaki teklif ek sında yapı an yo .' e ıc eye ve y e . . . an yanız. e· Cinevrede bu sene iki terbiye kon- e ere ~eçti.. y~ı esas .a~ . ı ın e kendisine karşı olan aşkı kav- t" di 

. k b ~ .. d' .b. H lb k sonra keleklerle Bagdata sevkedll-

1 
tre kadar derınlığınde olan hır tane- gresi toplanmıştır İlk kongre tem- beynelmılel hıslenn ve fıkirlerın mu- d ır ; b"C ~ 

r"yık ~ u bag_orme ~ k gı ı,'.; 1 alet ud ' miştir. Umumi harpten bir az eve! sinde petrol tesadiıf etmişlerdir. muzun 24üncü gUnü büyük Karlton badelesine vasıta olan bu toplantı- ramıyor u. • • •. • . - Sizin ne mükemol ı 

Ş urd. ukt . gı .bartkı aky mat kla ır. Satndartovil şirketi Harbo\uda içine Mezkur kuyudan alınan numune otelinin mütena salonlarında Kolom- dan büyük bir istifade ve tehassiıs- Kadın kendı kendıne: cudunu ~ var! .. 
ım ı es ısı gı ı ona mu pa arı . . . h d · · ' ı h h ld ı · k ı ld k B • l l Ö , k" h • . H h ld T. k almak 'l"rtıyle vası bır sa a e ımtı- seyya ır a e o up rengı oyu ne- bia darıilfiınunu mezunları arasında e ayrı ı . - u çocugu zora yo a ge- - yle mi? 

yo;c ~J a . ç'. yeı!:şsı':,i er a . e_ ~· yaz talebinde bulunmuştur. ! ftidir. Lezzeti ve kokusu petroldür. oldu Professör Monroe'nun battan· Bunu takip eden umumi beynelmi- tirmeli ! diyordu - Siz atlet olmalısınız? 
yeme erınılın yk ma~aslı ıçın ı.r Harbuldan on beş kilometre Cenu-1 Suhuletle yandığı zaman fazla iş gıç ~utkuyla açılan bu kongre be- Jel terbiye kongresinden diğer birkaç . 
şey yapma me tep mı o ur sergı • . k . k z h 1 b k k t ı h d ' k 1 . 1 bah d ğ" - Öyle mi? .ııJ 
mi. musabaka mi? her halde 'bir ha- ba d~gru ınece. ol.ur ıse a onuln Kra arab pe rot rkaylı •,s'. ndeşrKe er. şeri yet tarhinin biıyük terbiyesi o- ma a emız e se ece ız. ET * * * d "ıJI'·. 

• beş kılometre şımalınde Zaho petro. uyu eş me re a ın ıgın a on- lan ve kongrenin toplandıg"ı •ehirde MEHMET SAFF - Kim bilir soyun ug "11'1 
reket ı .. znndır. d f d'I kt d' U 1 a t b ka ı ·ç· d 1 • ' . k d .. d t nasO <\MAN MEMUR OLAYIM DEME' !arına tessa li e ı me e ır. mu- g umer a a s 1 ın e 0 up yag doğmuş bulunan Jean Jack Rous- Bır a sam ı... zaman vucu unuzun e 

. . . • . mi harpte giden ilmi heyetler bura- tabakasının altından hamızı karbon seau'nun yadile ve tcrbiyecilig"in M ki ,., .. b k Tenımuz" un sıcak, lekesı"z, saf ne gu""zel meydana çıkar ... Dun hır arkadaş sıcaktan şıkayet . . · t · kt d · ' ft ftP 1 er musa n nll 
eJ.rkcn anlattı: ya çok ehemmıyet vermışler ".e son ınBı'!"'r edtmhe ~ ır.l k k 1 . yüksek mefkürelerini temsil eden rüzgarsız ve havasız bir akşa- Öyl emi' 

ki d zamanlara kadar harbı umumıde a· ıraz a a şıma e çı aca 0 ur ı- pr •nsiplere sadakat ve merbutiyeti S f - · · · · ııif. 
- O kadar terlıyorum ondve çılan 15 • 20 metro derinliğindeki · sek Erzurum vilayetinin cenubu ı \. ••mmin bir misak ile açılmış on za er mıydı. - Kadının sabrı tüke ~ 

~anta!on sır1tklam oluyor ve otur u- 1 d · "h 1 1 1 k' · d p 1 •d"k k .. d "' • • T"' b d l d N"h t p nsi F . • kuyu ar an ıstı •a o unan petro - şa.r ısın e a a• o en mev ıın c içtımaın maksat ,,e mahiyetı izah e- , .. uccaranı mute ere en o an u. . . . . ı aye re 
? ::ı ısk~:nleyc >apışıyorum. eger sı- larla Sirit, Cezire, Mardin havai isi Yıl.dırım dağları-ın Aras çayı mai-\ dilmişti. M 13 ü.ncuL· . h":ftdanın S4 dükncuHlüsgeüyn

1
•
1

11

1 zat, islerini tanzim için dışarı getirmenin çaresini buldu: .• f. 
..ır böyle _devam ede~se yakında ihtiyacı temin edilmiştir. lesınde sathı t-•hre nanran 2005 . . usevı ısesın en a ı u ı . ... . . . B .. d d' k Jl<'.. 

-- . , . un an aa a enu a ınece o u '"" n h 1 k d' ı k 1 · d k" • • k l ut•ıv· 
, ı;a ~·ıı~ıgun za=rı ıskemlemde B d • h C b . k 1 ı;.-•ı"!•~""· "atranlı petrol menb:ıı Burı muteakip muhtelıt murah· Bey kazanrnı•tı. Bu yazı •udur: 1 gıtmıştı. Karısı bundan ıstıfade - ugun, e ı, ocaın. ,,-~ 

ı likte .ıcalkacak yanı otun.J<>um ıs . k M 1 l' ·ı k 1 a d r as ar en ı me:n e et erın e ı ma- Bence bu haftanın en mu'1im habc- edip, Prens Kokoyu davet etti .. min kutrunun, o umun ,_,J 
~ • • 

0 ı ıse usu petro .arı ı e arsı aşı- v r ı · 'f 1 1 · · i.ıhel . . 5r 
"":eyle yckvucut olacagım. rız. Du arazi hakkında da Ge~lojik Katranlının şarkı şimalisinde Ha- arı mese e erını ve tecr' erını an- ri muhtelit takımımızla Ennadi'yıil - Bahçeye crkalmı mı? ğu ile müsavi olmadığını 1 

Bır hazır cevap hemen yapıştırdı: maliımat mefkut ısede bu menbala-, sankala petrolle.ine rast geliriz. Bu lattıla. . . .. . Ehli takımı arasında yapılan ?'aç ve _·_Hay hay! , etti .. • ~ 
- Aman memur olayım deme 1 rın zenginliği iptidai istihsalat ile menba Hasankala şehrine 600 metre Alman mckteplerının ~n m':'hım galibiyetimizle neticelen~esıdır. Bahreye çıktılar. Kolunu belime doladı .• , , 

NASIL SEVERSiN! tebeyyun etmiştir. Bugün saltanat mesaf de olup tahminen saniyede meseiesı olarak, ge':ç neslın cskı ım- Çünl:ü böyle çetin bır maç epey > !' e" 
1 Agustos tarihi de bütün dünya- hükümetinin yıllarca istifade ctme-1 ıiç litre kadar 45 sanligrat hararet- para~orl~k amaı;eı;rınden uzak.d~mo- müddettenberi 1stanbulda yapılmadı- Havadan, sudan, olup olmıya ceba, siz de kolunuzu be 1111 

.3 sükün ile geçti. Artık komunizm digimiz bu zengin havzayı İngilizleri te hamizi karbon gazatı ile birlikte l._rat;k bır muhıt ıçınde y;tıştı?lme- gından, bütün futbolcılarımm meş-, cak şeylerden konuşa konuşa do larsanız, müsavi gelir ıni?: 'ı 
nasa! ~ dinler.ecek kimse kalmadığı artık emmeğe başlamışlardır. koyu ve lüzücetli neft, kuyunun kö- sı ı.uz~mu -~rşıomda yem fı~ırlcrle gul ettiği gibi İstanbul halkını da pek laşmağa başladılar... _ Bunu anlamak mı istıY 
~nlaşıııyor. !lun~ay~ sulhu saa~e~e Fakat Musuldan bahsederken u- şesinde toplanmaktadır. Bu neftin yetış~ış kafı ~ercce~~ muallım b\ı- yakından alakadar ediyordu .. Büy~ik Tesadüf bu ya ... Böyle do- sunuz? .•• 
wuşt'1r~c?gını '.ddıa eden komunıs- fak bir tarihçeyi de yapmağı Türk rengi sarıya mütemayil olııp el ile ıı:ndug~ gost~rıldı. ~ıger mekteplere bir farkla Fenerin mağlubiyetı bütıin b h . k 

• rdeı; bi? 1 .. Agustosta ustasını bı- karda ·iarima karşı bir borç terakki temasında şiddetle yapış!r, tathiri aıt t~rbıye meselelerı ar~51nda Japo- bu halk kütlesini müteessir ve mey- laşırk_en, a. çe~.10 ~ssrz, uyıu, - Evet. • • · ~ 
.;a.la ol~urmuş. -~ordu.k!a~ı zaman: eder~. Musul ve Bağdat petrolları müşküldür. Civarda yirmiyi müte- nr,a .. ıle Çekoslovakyadak.' alelu~um üs etmişti. Gene Galatasaray, hakim sık agaçh bır koş~sıne geldıler. - Kolayı var. Bir. ip il 

- 1 Aı:ustos numayışını ya~amadı çok eski zamandan beri malilındur. caviz menbalardan hamizi karbonlu butun memleketi~~· şamıl umumı hır bir oyun oynamasına rağmen bu me- - Oturalım mı kolumu ölçerim, sonra ıpı 
&ımızın ıntıkamını .aldım, deınış. Al- Bu zenginlik Sultan Hamidin kula- sıcak su intişar etmektedir. dertten b~hsedılcu. .B'!. dert Orta yüş gönülleri neşelendirrneğe muvaf- - Hay hay! nize dolarsrnııı. • • 
~~ aşkına olsun ~orıe cana va~ . ve ğına 'ancak 1306 senesinde vasıl ol· Bu maden için Balasanyan ismin- ~e~teplerı.n sa~:~e kultur veren talı: fak olamadı; fakat hiç olmazsa muh- O d 1 ! ..... 
!:ıoyle canavarca fıkır nasıl sevilır?! muş ve hemen o vakit kanun mahiye· de bir maden mühendisi 329 tarihin· sil ıle ,retıştirdigı. faz1:'. ~ıktardaki telit takim için, galibiyet ümitlerimi- tur U ar •..• 

FELEK tinde olan bir iradei seni ye ile bun- de taharri ruhsatı istemiş isede ta- gençleı;n .ken.dil~rıne ~~re ı_ş bulaı;na· ı ~i yüzde yüz artırdı. Onun içindir ki Bulunduklan yer, her göz-
- u-. n-ın-l-ek_a_li'IU-l·Z-O-D-~S-ll-pt-r-a-r.-.ır-eb-l'-jı'r-7.- !arın hazineyi hassaya aidiyetini kibat lıizimede bulunmadığından mal~rı ıç~ın_ıaı nıza.m ıçın bır tehluke herkes: •Artık bu sefer galip olaca- den gizliydi, ve yer menekşe 

ftl6 6 u u 9 emreylemiştir. Hazinei hassada ev- hakkı mefsuhtur. İşgal esnasında teşkil ettığıdir. Munakaşa. ••nasında ğız> temennisini izhar ediyordu. Şim 
"M, .J [ i i vela Anadolu • Bağdat demir yol- Ruslar burada da çalışmışlar, 30 buna ç~re o~rak O;t.a mekt~pıe;de di arzular yerine geldi, gönüller neş-

Nakleden " 
SELAMİ tzt 

-ıauefl er m Z,, !arı şirketi ile bir mukavele yapmış, metre kadar sondaj yapmı~lardır. mes~ekı t.edrı~t~ çogaltmakfaıdelı ~- elendi ... Bilnesile galip muhtelit ta- _ : .. 1 • •• 

Petrollerimiz ve müştekatı.- fakat bilahere şirketin mukavelenin Ruslar, rücatleri esnasında bütün lacag~ goste~·ildi. Bu gli':'kü rne~enı: kıma teşekkürler ederken. bu zaferde .~-.... Haıık, hayat, kaza ve olom~iJll sıgortalarınızı 
Türkiye arazisi ilmülarz teşkilatı yirmi ikinci maddesine ademi riaye- taharri tesisatını tahrip etmişlerdir. yet ~ır makine v~ s~nayı. n_ıedenı.y~t~ biraz da netic~yi heyecanla bekliyen ~ Galata.da O'nyon hanında kain 'Ünyon sıgorta kumpanyasına 
ıtibariyle petrol sahalarına sahiptir. tinden feshedilmiş isede Almanlar Bundan başka Bayburt kazas ı oldu~un?~n ona ı!'tıbak ıçın el ışını halkın hissesi olduğunu unutmiya- pyatmnız . 
Evet Anadolunun hemen bir çok harbı umumide bidayetine kadar dahilinde bunlar kadar ümitbahş ol- ma~ne ışıne ferdı sayı t~plu çalış- hm 1 Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
yerlerinde petrolifer sahalara, hatta Musul petrollari üzerinden hak tale- mayan Aşağişemel neft sızintıları ma~a terketmek ve bu r:en~ hayatın 
istihsal ve istihliik olunmuş petrol binden fariğ olmamıtlardır. Mahaza vardır. yenı şartları.n~ uymaya ihtıyaç va.~
:nadenleri aurına tesadüf olunur. hazineyi hassa bu müddet zarfında Şimal petrollerimizin en ümitka- d~r. Bunun ıçın ~e. mektcpler~e bu
Belki madenlerimizi tanıınıyanlar bazı menafi teminine de muvaffak rı katranlınm garbı şimalisinde yük sa;ıayı ~evnnın ter?ıyesıne v.e 
bu sözlerimi biraz fazla nikbinliğe olmuıı, yani muhtelif bir seneyi te- temdidi mukarrer Erzincan • Er- ~esleil;ı tednsata e_hell!"'ıyet verme.li-

Hallı sütunu 
Şark şimendiferleri 

elki de mübaliğaya hamledecekler- cavtiz etmemek üzre 500 - 1000 al- zurum demir yolu üzerindedir. Bu d~r. Maasır medenı.ye~n e.n ~~~ı~ Şark şimendifer kumpanyası te-
dir. Fakat hakikat olduğunu temin tın bedeli icar mukabilinde mülte- menba çok eski zamanlardan beri hır farıkası olan ıçtımai ış .b.olumu mizliğe hiç riayet etmiyor üçüncü 
ederim. Şimdi Anadolu petrollari- zimlere ihale etmiştir. Mültezimler maHlm ilk sayi teşebbüsü işgal es- ancak bu suretle paydar olabılır. mevkiler lideta oturulmıyacak dere- · 
mizi cenup, şimal petrolları ve mü- de bittabi gayet basit usullerle tak- nasında Ruslar tarafından vaki olup Avrupa milletlerindeıı bazılarının cede pis camlar perdeler yok. 
teferrik madenler olmak üzre üç kı- tir ve tasfiye ameliyesiyle petrolleri taharri ameliyatı enkazından ufak mümessillerini müteakip Türk mual- Üçilncü mevkilerde oturanlar insan 
sım üzerinden mütalaa edelim: civar piyasasına çıkarmışlardır. bir kuyu dahilinde neft sıyrıntıları lim mektepleri hakkında.bir musaba- değilmi? Kanepeların üzerinde müba 

Cenup petrolları - Siirit ve hava- İngilizler Musul petrollerine çok- görülmektedir. Civar arazi: Kon- be yapmakta bana teklif edilmişti. laJtaşu: bir aylik toz var. Bu yüzden 
!isini cenup kısmı olarak kabul edi· dan beridir göz dikmişlerdi. Alınan- glumera, Gre, Şistbltümö etraftaki Memlekete verdiğimiz yeni terbiye elbiseler leke içinde kalıyor pençere 
yorum. Bu mıntıka Botan irmağın- !arın hazinei .hassa ile mukaveleıinj tuzlu su ve alçı tatları ile petrol te- istlhalesinin demokratik bir devlet kenarlarında hali kalkmayan eski 
dan civarında başlayan sert kalker biç bir zaman çekememiılerdir. Ve şekküliitına çok milsalt emareler ar- sisteminde ifa edeceği rolden ve bu haflerle yazılmış levhalar var. Bu 

ÜN YON 
!Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırınayınıL 

Telefon: Beyoğlu - 2002 

Evrakı matbua tab'ı : 
tabakati ile kapalı olup cıvar taba- nihayet İngiliz hariciye nezaretin- zetmektedir. Bilhassa OUrzot made- yeni prensiplere göre muallim yetit- haller herkesin gözüne batıyor fakat fll 
kalarda kül ve esmer renkte (Şiıt, de 19 Mart 1914 tarihinde bir iti- nine giden Granjan pek fazla al.ika tirmek husuııunda ki sayiin ehemmi- kumpanyanın nazarı dikkatini celp idare için müstacelen tab'ı !Azım gelen 3330 adet de~e'. .ıı 

Tülün inhisarı unıuııı ıııü~ürlülün~en: 
Konglomera, Gre) tabakatına teııa- lafname imzalamıılar ve Musul pe· göstermiş,imtiyaz almak istiyen Er- yetinden babssettim. J'>l'.unaka'I" baş- etmiyor. S.Onra kumpanya Memur f(JIP 
düf edilmektedir. Kötemis köyüniln trollarini işlemek ilzre % 50 Dary zurum belediyesiyle anlaşmak iste- ladığı zaman yazı inkilabımızdan da !arına ehaliye karşı biraz nezaketli 54,'iOO yaprak 10/8/929 Cumartesi günü pazarlık suretile ~
karşısında ve botan irmağının sol gurubu, % 25 Doyçe Bank, % 25 miştir. bahaedildl, ve nasıl bir muvaffakiyet- olmalarını ihtar etse fena olmaz. cd !ecektir. talip olanların yevmi mczk!\rda '/, 7,5 teminatı mo~ ... t 
sahilinde bir petrol madeni bulundu- Anglo Sakson petrol kumpanyasın- Ruslardan sonra bu madene alika le tatbik edebildiğimiz soruldu. Bu Bakirköy, İıtanbul caddesi 1 ka "!erile ga!atada mübayaat komisyonunda bulunmaları ve ııoıv· 
ğu mervi olup suların azalmakta ol- dan müteşekkil The Türkish Pe- gösteren 336 senesinde ordumuzdur. teşebbüsün geniş bir mikyasta muvaf 18 numeroda 

•d·u~u;;,.A;.;.ıı";u•st;o•s_.ve._.E~l~u~l~a~l~ar~ı-n;daİİıİııt;r;o•le•u•m~C~o~.~T;,;;ö~rk~i~P~e~tr!iı!io~li~~·ı•· r.·.Oİİııİİrd•u•m~uz~t~a~ra~f-ın·da~n~~R~u~s~a~d~a~n!ı!!33~7!!ııif~akim·6.!ie~t~k~az~an~d~ı~i~ın~f~i~za~hi!ı!!!~e~ttı~·mi!!!.!!!B~u~1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!~!!!!!!!!\!~K!!!!E~M~A~Lİ!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~n~ı~ri!!!!!~~ö~rm~c~k~ü~ze~r~e~h~c~r~gu!!!!· n!!!!!!!m!!!!!!!ü~ra~caiı!!a~tl~a~rı~.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!~°"·~ 
Milliyelin e~ebf le!rikası: 51 1 ve temiz kız nİutlAka bir koca feryattaki acıyı, inkisarı, feci ta- lrğını, kendisinin kulaklar patla Bu sayede bende kelryorsun. ğ-a b-aŞla_dr_: . 1 -t 
- ' himayesinde mi yaşamalı? Ce- zallümü derhal hissetti. Fakat tan karşdıksız istikrazlarını u- Çirkinliğin bu kadar saadet ve- - ••... işin mi var? Ö~ e /1 

Ç A P K 1 N K 1 Z ı miyetten ona verilecek bir zer- anlamaz görünerek gülümsedi: nutan Yelda harumefendi her rici bir güzellik olduğunu şimdi akşama gel Pamuğum Ci~iı1'~jl 
r•',k hönnet ve himaye yok mu - O senin fena kuruntun. salonda benim bu kadar serveti daha çok takdir ediyorum. li de burada senile mü'11fll 

· dur? - Kuruntu değil,hakıkat, en nereden bulduğumu manalı ma- İhtiyarlığa karşı içimde tü- mesele müzakere edeceğit·Sı;r 
O Ü. -Çapkınkız, sana baktıkça, se son defa da.. . nalı sorar. Hem kimlere? Koca- kenmez bir minnet var. Hayret ••• öyle ya •.. ne olacak? ~( 

Yazan : AK4. G 'ND z ni dinledikçe sende iki hüviyet Trkandr, Bulgar çarşısındaki sının bizzat soyduklarına, ken- bey bu sayede bende kalıyor. leyiveriyim, merak etıile·~jjl' 
- Mesele bu değil ki kalma-1 Çapkın kız yiğidin, temi- buluyorum, biri (dün) ün kız- vak'a kızıl hararette bir demir disine bizzat ikraz edenlere! Baksana güzel Sevile! Bak o izdivaç meselesi .. evet.· ~f 

sm. zin, saffetin timsalidir, onu ha- lığı, biri de (yarın) ın. . . Son- yuvarlak olup hançeresine tıkıl- Ben hiç bir şey bilmiyorum, güzel kıza! bir hafta buraya gel- keremizin düğümü sensin d -cer 
- Ben dünyanın ne diyeceği- rap etmeğe hakkın yoktur. ra dünle yarını da telif edebili- dı, mendilini parçaltyarak: işitmiyorum, senin ne demek memek için iki hafta okunacak nin f.ikrin meseleyi halle e 

ni dinıemeın. Nederlerse desin- - Öyledir ama görüyorsun yorsun. - Hiç kimse beni istemiyor, istediklerini anlamıyor mu sa- uzun bir mektupla bahaneler tir. . ~ 
ler. Etleri için zevk v;: çeşni di- ki civanmertliği iffets(.zlik v~si- - Zaten lıu bambaşkalığmı beni fena kız telakki ediyorlar. ruyorsun? Her şeye vakıfım her bulmuş. O bile. • ••. mersi! Kaçta? pelt'gJ" 
lenenleri yanımdan uzaklaştın- k.ası. ~!arak kullanan hır ceıruye değil ınidır ki hayatı.run en kuv Eğer kimsesiz olmasaydmı da şeyi seziyorum, fakat alakadar Cicim Ali ~irdenbire sordu: kizde bekleriz ... Oto iJe, 13~ 
yorun' tın ıçın~e . .Yaş~yor. . vetli deminde beni ı-.arsıyor. Dünyanın en fena mahluku ol- olmağa karakterim müsit de- -Mehmetli seviyor musun? ken üşümez misin? .. · .4~ııl"' 

- Yaptığın iyilikleri aleyhi- .- Bu.tun. hır c.eı:uyete atma! - Hikmetli laflan, lüzum- saydım bir takım etiketlerim ğil. _Başka şeyler görüşüyoruz canını, gençsin işte a!T13 • 

ne delil olarak kullaııdrklarmı B.ır cemıyetın ıçınde bulunarı suz tahlilleri bırakalmı. Pratik olacaktı, bu vaziyete hiç düşü- Cicim Ali! Bu Çapkın kızın _ Mehmetli seviyorsun! daha sıcaktır. . Hoşkal. · · 3~ 
da gönneğe başladın . bır takım bataklıklarla karşılan tarafı şudur, sen mahzun ve rülmeyecektim. Aşıklarını yo- son devirlerde çektiği iztırapları _ Seviyorum. - Ben bundan b!r ş~>' J3Y' 

- Beni her vakitl·i gibi dü- mak betbahtlrğına uğruyorsun, kimsesiz yaşayamazsın. ruldukları vakıt beni ko~amın ölçemezsin. Ondan bir tutamını _ Seviyorsun Çapkın kız! dmısa güzellerin güzelı 0 
( 

şünüyorsun Cicim Ali! o kadar· Behemehal bir hayat arkada- kollarına terk edeceklerdi ko- havaya savursam bütün beşer - Sevmediğimi ispat ederim Çapkın? 
1 

f(3ı1 
- .- Öne~ ~yley~ •. şi~~.i ~em - ~e yapmah? Ne yapID;al.ı? şına ihtiyacın var. cam yorulduğu vakrt iş bahane- zehirlenir. - Beyhude uğraşma!. B~ so~ - Evlenmeğe kat'iyeı 

sem hem ıstıkbalını duşunuvo- . ~esınde yar~~nmış~a:m ınıl: - Kabul ediyorum fikrini. siyle çıkıp gidecek, beni yeni Kahkahadan doğan Çapkın zamanlarda yapılmış hır ızzetı verdim. 
rum. , . . tısı vardı. Cıcım Alının kalbı Pekala, öyle olsun, fakat işte aşıklarımla serbest bırakmağa kız hıçkırıktan bir hava içinde nefis meselesidir. - Ha şöyle!... .. bllşı# 

. Çapkın .kız dış gıc~ısı hıssı- burkuldu. Yere baktı. senin desti izdivacını talep et- son derece riayet edecekti. yaşıyor. Sen bunu biliyonnu- - Hayır, ilk, daha ilk görüş - Akşama üçüınW: 
nı veren bır kahkaha ıle sarsıla- - Ne yapmalı? tim, nazettin. Ve ben yine yer yüzünde ki- sun? Her gece ne kadar göz ya- ve tanışta sarahat peyda eden verir işi bitiririz. ksirı? .. ,. 
rak ellerini Cicimin omuzlarına - Evlenmeli. Hayret bere teklif ettim, be- bar, zengin, pek namuslu bir ŞI döktüğümden haberi var mı? bir hakikattir. - NKimb~n1 le. ev;en~riiş~1. 
koydu: - Sen de bunu söylüyorsun, nimle alay etti. hanınıefendi sıfatile sürtecek- Halamın ölümü bunlara yalnız - Mehmet sana avdet etme- - e ı eyım · rsoıı rô' 

-- İstikbal mi? İstikbalim sen de bu maniye tutulmuşun. _ - İşi şakaya vurup kahkaha tim. iki gecelik bir fasıla oldu, şim- lidir. siz bana bir yoldaş bulu 1 se 
mi ?Sen ne söylüyorsun çirkingü Kimsesiz temiz kız yaşayabil- savurma. Bu hayatta bir sır var. Gül- di iki misli ateş savuran bir ce- - İmkanı yok. Hadi şimdi, çayrınıı ·pİ~ 
zel? Ben~e hal, istikbal mi kal-

1 
mek için mutl~ka b~ deste~e mi - Daha ciddisi ne ola?ilir? bede nhan~efe~!nin İst~nbul- henn~n ocağ~~da tutuşuyo~m - O halde sen Mehmede av- hazırlattmı, oraya! diıi\et1ııtf 

Jı. !fn::gı ufka baksam yarın . day~malı?. J<:ımsesı.z temız kr-
1 

- Ha?'ret beyle benım or- ı da tanmıadıgı şofor y~m3:gı ka~- Bem~ bana olen Mehmet .~ıle det et. . •. .. • ~ .. İki ezeli dost çi~~~·Jc çıı~· 1~r· 
demle~ şe~ ~aşını uz;ıtıp Pal ya-\ zın,.kims.~sız ~e tem;z yaşam:ı~ı I tamda bı.r baş~ası~ı bulaln;•· m:uruştı~, fakat berum ısmetı- ter~ett~. Benden Mehmede olen - Büsbutun ımka~sız. Soy· ortasına kurulan kuçu t~rdtl ııı"' 
ço gıbı dılım çıkarıyor. Yann kabı! degıl mı? İzdıvacın fazı- Hançerlenmışlerın sesıyle mın dedikodusunu yapar ve et- Sevıl bıle uzaklaştı. Yalınız sen leme bunları. Sana ıspa~ ede- sasına karşı karşıya 0 

11 IPI' 
'knile:ı scyi düşündükçe be}·ni-\ letinden, saadetinden bahsetme ha}•kırdı: raf!ndakiler derhal reveransla- varımı .. Yalımz Hayret bey var. ri demedim mi? göreceksm?. Çapkın kız solda duı:ı'. • 
me k.ar~.nlıklar do!u:1or. Piıfll· ğ~ kalkısma, uk~Ialık. etmeden - .. !'lerk~ beni -~edded~yor~ rla tastik ederler. Çirkinl~ğe • karşı içimde tü- Telefonu :ıçtı •• Hayret beyın mızı bir gülü göster~~eıli 
G~c: ıEtıı<haL... bır cevap ver: Kımse~ız genç, Cıcım Alı bu dort kelımelık Kocasının ayuka çıkan hırsız kenmez bır mınnet var. rasmı ··•P.dı ve konu a-
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Türkiye Sitroen umum acantası: SARICA ZADE ŞAKiR 
BEYOÔLU İSTİKLAL CADDESİ ANADOl,U HAN 199 TEL: BEYOÔLU 1194 

ı::-nt, Pireleri öldürür l 
r,ı~(~~ ve ıstırahatınızin düşmanı olan pı 
~'ndi '~den hayatınızı tehdit ederler (Flit)ı 
llı~zir m~IUmbasıyle sıkınız ve evinizi en 
'''''de •kroplar.n vasıtai sirayeti olan pı 
1'n•kıe~' tahta k uaularından, Sinek ve sıvrı 

ı:-ı;t .den kurıaracaktır . 
~allıarıı' ~ahta k~r~ların, kar.ııka!arın veya 
ahr;p ÖCeklerının gızlendıklerı . yuvaları 
;aı, itİarumurtaıarını ifna ve bilümum haşa· 
ar, dok eder. ve aynı zamanda sıze de za
. 1 ı:-ı · unnıaz ve kat'iyen lekt bırakmaz • 

~•lerı, ~ 1 ı sair haşarat öldürücü adi ma· 
ııı•ha kaı~rıştı~mamalıdır. Daha büyük ve 
'•eı,, 1 lesırı siz. memnuniyetbahş R· 

)' tenıın edecektır . 

lllurnbasıyla Sıkınız 

l 
~~·~ıy . i )'- S>· 
ı,.. • lçı., umumf· d · J:-······::o' • 
~ı.. 8 epoau. -······ ... 

~ ~- ~~u.••da v., .... " .. ıı.. ı . .-;-
~~"~ •• ŞURl!KAsı , ::_•_-r 

~un'a~~~rı belediyeriy;ısetinden 
~Ud 1~tsay, k lllttıuz 929 tarihinde ihale edilmek Uzre kapılı zarf uıuWe 
~,d de~nln d 0?"1muş olan Hıvrm kasabuı Elektrik ıeslsıb mllnakasa 

<leı; l i "·•ğlndan, ıemdldine dair vaki mUrıcaadar üzerine münakan 
ıd, ~ ..... F',~•mmuz 929 tarihinden ldbıren kırk gUn ıemdlt edilmiştir. 
~ı' 1•ti llııl ve münakasa şartnamelerinde do ahiren b1Z1 tıdlltı yıpılaralı: 

'•nıyı "111 şirketler keyfiyetten haberdar edilmiş ve birer nusbası lstaıı· 
.ı mudür!ülH• lr al J · lhaı,. 

22 
&wne s lcılınmıftır. 

Sta ' Ağustos 929 tarihine müsadlf perşembe günü saat 16 dadır. 

ı~buı gümrükleri baş müdürlüğünden: 
~~rııu~ 19

2? senelik istatistik mecmuasının ikinci cildile 1928 
"~ıı'- ve t rl 1 "B'<I 11 eş n evvel aylık mecmualarının tab'ı ayn ayn açık 
1 ~, f~a e ihale e 11 !cektr. 
ç~k ta icr lel ~ r 18 ağustos 929 pazar günü saat 15 ve on beş 

~ ' ~ Şa a olunacaktır. 
·ı~ ltıünak/tnameyl gö mek isteyenlerin baş müdiriyct kalemine 

1 llıiırti • saya iştirak edeceklerin o gün teminat akçelerile birlikte 
rı\'tt m . 

---- - -- -
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"TRIH~LSIN VERCHL LEHE, SIRACALILARA 112111. 
VE KE/111( ZAYIFLllCLAIUNA,HAIYILE 
VE SÜ'f_ ViREN J!.AD/NLARA,<;OCUICLA
RIN suYIJ11csıNE. KEHIK KIRIKLIKL4 
RiNA. HASTAL/KOAJI J(ALl<ANl4RA .• 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SAFT Hl RACi i N 

"OMl'lllMıı:,KAŞl:.TO;t VE GRANÔL.IE 

6ünde 3 •d•I v•hol 3 l<t1fi1t 
oculc/11ril ıttstl\ M · U : K·JJ:ı U . LI 1 

Mez • a a ınsası 
.. 

' Zonguldak belediye riyasetinden: 
Zonguldakta müceddeden inşa 

edilecek olan yirmi beş bin yüz 
dört lira altmış üç kuruş bedeli 
keşifli ''Mezbahanın ,, inşası 1 
Ağustos 929 tarihinden itibaren 
yirmi bir gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konul
muştur. Talip olanların pilan ve 

-JUBOL----
c>arma sıhhat 0-
zere olmak için 
her ak~am bir 
komprime (Ju· 
bol) alınız, 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 

--MUESSESA TJ 

Bilumum eoza .. 
nelerde satılır.' 

JÜBOL 

Barsakları . yeniden 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 

iLTiHABi Ell 
USRETI HAZlll 

•IGREll 

Ballırsalıle"" nıızııııı olan ( JOBOL ) lnkıb&ıdaft mustarip 
~ıanlara muan.,. bir saatte ilefl hacet etmelerini t9ftl n eder. 

Emlak te E~aoı Bankası Doınoı Mü~ürlü~ün~en: 
SATILIK KASIR 

Esaı No: Mevkii 

keşifname ve şartnameleri gör- 28 ı!:be~e~~ı::~~ı;:=:n::;:~ 
k 

hawz ve takriben 130 dönüm arazı. 1800 

Teminat Mikdart 
T. L. 

me üzre Zonguldak belediyesine ~~!tiı:~~:ı:~=~eN~~ satılmak 
1- Müzayede kapalı zarf usuliyledir. İhale 19 · 8 29 tari 

mu•• racaatları •ııan olunur hinde Ankarada İdare Meclisi huzurunda icra edilecektir. Talip 
• olanlar balida gösterilen ınikdarda teminat iraasine mecbur o-

---------------------------------- lup bu teminat varakasmı teklif mektuplariyle beraber makpu2 

1 
Pi ··diri etinden N 1 DOl(TOR mukabilinde bizzat ve yahut ihfile Meclisine yetişmek üzre 

-· BAl(TERIYOWO-• 
Dr. IHSAN SAMI 

akteriyoloji laboratuv 
Pelı: dalı:llı: lı:an talıJllatı 
ev ısermm teamülü) lı:ilreyvat 

ıadad,ı tifo ve ısıbDı huıalıldan 

teşhisi, idrar, balgam, cerahat ıah
Wta. Ülıra mlkroskopi !it frengi 
ıaharrisL s1lmlne muayenesi 

Divanyolund, Sultan Mahmut 
tilrbesi karşısında. Tlefon Is. 981 

mwı.Iı
111

~~u (2~000) adet .; ı• ZZET KA" MiL taahhütlü olarak Postaya tevdi ederler. 
kaim zarf mlllıayu n hb ettiril•- 2 - İhale bedeli berveçhi peşin istifa olunur. 
celfnden itaya ve ıabe talip olıc:alı:· y <tı.I ve eslcl belsotuklutu. rm· 3 - Talip olanlamı İstanbul veya İzmir Şiibelerimize ve 
lann pey akçeleri il~ blrllkte 8/8/9'1.9 rm dlclıye ve frengi tedavi eder. M k ..,._,,.,_ M .. d .. 1 .. v • 

perşembe gilnU aut on bette piyango Balıçekopo _.terci Hacı Betir yahut er ez ""™ u ur ugı.ine müracaatla mufassal şartna· 
müdürlUğUnde müteşeklcil Tınue karşmnd&tı epeıtmaııda 1-1 /2 dan memizi mütaıaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira 
mübayut komlsyaonnna muracuılatL 61/!ı yı bdar- mukabilinde bir nushasnu alıp imza ve teklif mektuplanna 

raptetmeleri icap eder. PARISTE MUSE HOTELl 
Golenlcur caddesi (Kliş mevlclf) 

98 bütün esbabı istirahat asansör, tu
valet kabinesi ve banyolu 70 oda, 
Telefon. 80 lll 60 frank. Telgraf ad· 
resL 

Yazı makinelerinizi 
sabn almadan evel Galaıada Hıracl 

sokı&!nda 1 O numeroda 

VITALI BENBANASTE 

-
KARON Alman kitaphanesı 

Beyo~lu Tünel meycbııında 523 
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Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri dün lstanbulu teşrif buyurdular. G: .. ı Hazretlerinin teşp.,jfleri ile Tstanbullular büyük ve emsalsıı se 
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