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LiMAN FON SANDERS 
t· 

'I'ür::fan Fon Sandersin öllimü 
vaıııa{ede kendisini gahsen tanı 
Olanla ı ve. kendisi ile çalqmı§ 
ttıııişt hiç 1Uphesiz müteessir 
ttn ır: Paşalığı ismi üzerinde 
la y~:ll~ğı ka?ar, belki daha faz 
tcsur e en Lıınan Fon Sanders 
liist ve çalı§kan bir asker, dU-

Türkiyenin ve Şarki Avrupanın yegane plaj ve kaplıca 
şehirleri Adalar, Yalova, Tuzla içmeleri ve Bursa oluyor 

llüv~. karakterli bir insandı. 
vcı Lruk harpten bir mUddet e
ordu ıınan Fon Sanderein Türk 
lctı ~una geliıl, bir takım ·· -

erın g 1 duı azete erinde dedi l>r 
b;ı~ra sebep oldu. İt p"litikııı ı 

··ueyen . 
nekk· 1 Yerlı ve ya ancı miı-
lllcsu\~ e~ onun ismini harbin 
llatpt er; arasına kart§tmlılar. 
Icu i le ~zt~ap çeken Türk mil
tacJ ~tın ınceliklerini kanştı
dan adar sükil.nlu olmadığm
Lillıa "~andaşlarımız arasında 
Btıiık n .. a aya karşı ifrat ve hak 

Limgosterenler olmuştur. 
ordusu an Paşanın genç Türk 
SİP!in· ~1:10 organizasyon ve di
tı~_ı ıçı~ hayırlı hizmetler yap 
~"" d ... 

değild' uşunıpemek mümktin 
tikası ~· :ımanyanm harp poli
lırken ba kında tenkitler yapı
l:tpheİ ~nun mesuliyetini Tiirk 
l='on Setınde çarpışan Liman 
1 anıt · 'ille·. e sın omuzlarına yük· 
dede~ d~ kadir§inaslık eseri ad 
Oc ller~yız. Li~n Fon Sanders 
rarııed ın kabınesini emellerine 
huı ka~<;ek ?ilfuzda, ne de İstan 
S\i,.;: ınesıni fikir! . . .. il d 

· "Yecek k en on n .e 
Liman F udrette idi. 

dusunda . k on s.anders 'l'.ilrk or
~el'İnde ~e en'. ~ılhassa harp gün 
gUnu ' ndısınin Alınan oldu 
lıaşka ~u1~&madıı· ı doğrudur. 
llıek Ur u oldu d"· ·· 
d onun leh· unu uşun-

.e olur V ınde değil, aleyhin 
~tti bilıı, e bu kendi menfaatle
lı ziın~Jcn ve aramayan yer

thafiflet arların mesuliyetlni 
lle · ll1ek içi 

rı süruı n mazeret olarak 
L· eınez. 

d tınan Fon 
d akj dedi kod Sanders hakkm
b e, Yazdığı h ularm bir sebebi 
hın başlıca k atırattır. Bu kita-

Uyük harbi u~~rlarmdan biri 
~Creneri . nTurk cephesindeki 
da~ Ve z~ ?ep . Alman kuman
~. İki bıt~e atfcıtıniş ol
Caınde ncısı de Ermeni mese-
lıUnları~~~ ~arafı tutmasıdır. 
~Ocak L !kısı de ağır kusurdur. 
;ı~lış Yo:n~ _Fon Sanders bu 
~ıı, .'<lıııi a_ k?t~ bir kast ile detu •çin mı fıkırleri onlar oldu
, taPta sa~.~~Ştır. Nihayet bu 
~der8 t0~nen Liman Fon 
~ıl alda a laksız bir düşman de 
Osttıu- nmış ve aldatılmış bir 
l{ . 

~ 'tıdisi · 
~an Gazi ~ı çok yakından tanı-
c "~iıı· IIakimiyeti Milliye" 

• r 1Yet" t 
de ÇaJarınd e çıkan hatırat 
tııir'.için a L~~an Fon San
llq §tir, n:Ç:k fıkirlerini söyle
~'lnıck . ıkr~ların bir kaçını 
ten ~c AI ıstenz: "Ben Alman 
ltit Itıt etın~a~ askeri heyetini 
re· ~dilecek k ıstemem. Asıl ten 
lt~iz ve b~:anlar bizim devlet 

·,~ııızdır ,, 1 hassa devlet adam 

~aı:. · li~a 
~tın'Yct kar n Fon Sanders'e bu 
lö~ı it elen f ısında verilmesi !a
hir ediın. l~rarın bu olduğunu 

.. ~uVvü c unan Pata bUyUk 
hıh~arar b enapıa: 
1ııı~cıyıın·u~~r, dedi, fakat ben 
~· · 13unu' öyle karar vere-
~Plcri veranb~ak memleketin 
~~-· e ır " 

terlıj ""' ; V ır. 
~~ ve ~tnan Fon sandersin 
tııı . Sonund ezaketini hatrrala-
~r. . a bilhassa kaydet-

~Cle t~uınuz i . 
tetc~ltıizde 1ın Çalışan ve cep
>.İlnı ltuın arbeden bu muh
;ı.jl c it•- andanın ölümünü h" 

Caj l "' §ılar u 
'iiııı n n ın ' ınelllleketln ve 

'1ııc1t i:::~ne iştirakiınizi 
z. 

}\~RIFKI 
~itlik ~d~~ polisler 

li eısı Lutftye Bekir 
~ aıııının b 

ıı. ~1nlar b. . eyanatı 
~•i ıı., nıın ı...'~:•il reiai Lutti e Be
tltı o!' kında b ~!arın pollı!iif meae 

~ı. it l>anatta b muharrirlmize ati
~ "l lıt adınların ul~tıınuıtur. 
ıı.lt dt ~Uz "ll&y~olıa olup olmamaaı 
d~ı ll.&l •ldir. Lo cıvabı ret ver-
.~ıı •ıı b' ndra p r ti Poı · ••e mij 0 ıs kuman-
~l•iıı '• te§kil&t racaat ederek ka
l~~~, ~u hu8111

1 h~kkfnda hUkQıne 
"t 1 bild e İstanbı:t fıkrlnj bizden 
I~ b•nu 'l'ltıiştir 'B a gelmek iatedL 
ıı..'.'ııı.d,' bir ye;e u mektup üzeri
""lıl,ı, k, l<:ad teşebbüaatta bu-

•t İçin ç~k l0liı iıtihdamı 
aydalı olacaktır. 

- \ 
il 

En yakın bir zamanda fslanbu/un ve bal/in Şarki Avrupanın en gf'u 

sayfiye ve kapl_ıca şehri olaca~ olan Yal~vadan bir ma~a . 

Gazi Hz. gelecek seneyi 
nerede geçirecekler? 

r\da J ~ adaryal{ın. ı\dadan çok güze·] 

Y alova'nın imarı 
ve kaplıcaların 
ihyasında takip 

edilen usul nedir? 

Adalar, Yal ova, 1'uz 
laiçmeleri,Bursa kap 
lıcaları Istanbula en 
yakın ve bir kül teşkil 
eden en mükemmeJ 
bir sayfiye olacaJrtır 

Kaplıcada su tesisatı 

Reisicumhur Hazretleri bundan sonraki istirahat aylarını 

Y alovadaki çiftliklerinde yaptıracakları evde geçirecekler 

Memleketimizin imar ve lhya~ı yolunda da yüksek dehasile 
daima rehberlik eden büyük Gazi Hz. Yunanlılar tarafından ya
kılan Yalova kasabasını bu seneki seyahatlan esnasında ilk teş

riflerinde şu vaziyette bulmuşlardı: 

HARAP, BAKIMSIZ, VE METRL1K ... 
Bu oazip şifa ve sıhhat yerinin ı 

ancak bir kısmı tamir edilebilmiş, 

umumiyetle harap bir halde bulunu 1 
yor, kasabanın bütün hayat veren 
kaplıcaları seneliği ( 400) liraya bir 
müstecirin elinde. 

Çok ihmale uğrayan ve devletin 
malı olan büyük otel,gazino ve köşk 
ler tamire muhtaç. Hatta Yalovadan 
istifadeye gelenler yataklarını bile 
kendileri getirmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Kaplıca sularının, sıhhat 

üzerinde ehemmiyetli bir tesiri olan 
radyo aktivitesinden fayda gören ve 
eşsiz kıymetini bilen bütün ecnebi , 
ve yerliler Istanbul civarında olan 
bu sayfiye yerinin perişanlığından. 
yolların bozukluğundan müteessir
diler. 

BU SENE NE YAPILIYOR? 

Gazi Hazretlerinin emrü irşatları 
üzerine bu sene zarfında köşkler ve 
yol tamir edilecek, beş on gün son
ra kaplıcalar tamamen kabili istifade 
bir hale getirilecektir. 

Gelecek bahardan itibaren Yalova 
yı (5000) kişilik asri bir kasaba ha
line getirmek için esaslı bir pilin ha 
zırlarunıştır. 

Bu pliina kilometrolarca süren bü 
tün Yalova pljının tamiri, yolun aa
falt olarak inşası, büyük otel ve ga
zinonun tamiri, kaplıca suyunun o
tel odalarının banyolarına kadar çı
kanlması, kasabanın elektrik ihtlya 
cının temini ve içme sularının tan· 
zlmi itleri dahli bulunmaktadır. 

MİLLET ÇİFTLİÖİ 

Kaplıcada parktan bır klişe 

Yalovaya gitmek, denizde yıkanmak 
veya kaplıcada hamam almak, İstan 
bula dönmek temin edilecektir. Ya
lovayı adalar gibi İstanbulun bir say 
fiyesi yafmağı istihdaf eden şekli 

müstakbe plajları şimdiden bir ec
nebi şehir mütahassısına havale edil 
miştir. 

Yalovadan Bursaya mükemmel bir 
yol inşası suretile o güzel san'at ve 
kaplıca şehri de (adalar, Tuzla ve 
Yalova) nın teşkil ettiği heyeti mec 
muaya girmiş olacaktır. 

GELECEK YAZLAR. . 
' Yalovanın imar faaliyetini ehem

miyetle takip buyuran Gazi Hz. bun 
dan sonra istirahat aylarını Yalova
daki çiftlikte yaptıracakları köşkte 
geçireceklerdir. 

Antrepo buhranı 

Rus geınileri · 

İtalyaya gitmek üzre 
buradan geçti 

Tahtelbahirler Lima
nımızda kaldı 

Karısını arıyor ! 
llir adamcagız kansını ve 

annesinı kaybetti 

Ankara vali 
muavinili~I 

ANKARA, 1 

(Telefonla) - An
kara Vali Muavin 
liğine Mlllloiye mü 

fettitlerinden Ab
dülhak Hakkı Bey 

.......................... : 
i Gazi Hz. 

Reisicumhur Hazret
leri di1n hiç bir yeri 
teşri/' buyurmamışlar ,,a
rayda ı.,tlrahal etmiş

lerdir. 

Bir ticarethane 

Gümrükten ruhsatsız mal 

çıkardıgından mahkflm oldu 

Yeni muahf'de ı H .. 'l 
angısı ... 

Ticaretmüza~ereleri Kedf mi 
devam edıyor E k ' .? 

Naki Bey Jstanbırla ,8 mi• 
geldi, izahat veriyor 

Celal Muhtar Bev 
eşek etini kedi etine 

tercih ediyor 

()ayrl milbadlller cemiyeti idare hegetl .. 

Ne istiyorlar?. 
Ankara ya bir heyet gidiyor 

İmar plinırun tatbikile iktifa edll 
miyectk, Gazi Hazretlerinin kasaba 
nın yanında almış oldukları "Millet" 
çiftliiinin imar ve lhya.sı ~a . güzel 
aayflyenin şeref ve cazıbesını artı
racak ve Yalova modern bir kaza va
ziyetine gelecektir. 

Artık tamamen bitti, tayin edilmiştir. 
Abdülhak Hakkı 

Gümrükten mal kaçırmak cürmün 
dtn maznun olan Maclt Mehmet Ka
rakaf müesseııeıi hakkında devam e
den muhakeme dün ikinci cezada rü
yet olunmuş ve karar verilmiştir.Glim 
rükten 27 parça eıyayı ruhıatsız ge
çirdikleri sabit olmu~ ve bu cihetten 
991 lira 89 kurut cezayı naktiye Ma
cit Karakaş muesıesesi mahkOm edil
miştir. -------İrtişa tahkikatı Hükumetten bilhassa 

şunları istiyorlar: ŞİRKET TEŞKİL EDİLDİ 

Kaplıca itlerini tegek~iJI. e~ek 
üzre olan bllyük aennayelı bır şırket 
deruhte edecektir. 

Şirltetin tarzı ttşlt.ili ve sermaye 
meseleııi haJJedilmiştir. 

Dii!er taraftan Tuzla lçmel~ri içi_n 
de bliyük bir şirket teşekkiJI etmı§ 
olup pek yakında işe ballayacaktır. 

COK ŞEYLER B'ltKL YORUZ 
tlu •utetle Yalova kaplıca ve plaj 

lan Tuzla içme suyu ve adalar şim
dikinden ~ok iıtlfadell bir kili tef· 
kil edecek, tedavi için Av11rupaya 
gitmeğe mecbur olan vatandaşları

mız bu vaziyet dolayısile fazla mas
raftan kurtulacakları gibi Balkanlar 
ve ıarkt Avrupadan bu yerlere bir 
çok seyyah gelecektir. 

Seyrisefain idaresi (İstanbul - Ya 
lova) arasında ucuz ve muntazam bir 
seyrU sefer tesis edecek, iki saatta 

bütün mavnalar Bey, Birinci mü-

boşandı fettltlik refakatın-
Limanda antrepo buhranı artık da bulunuyordı:. 

hitam bulmuştur. Alınan tedbirler 1a-

Mevkuf Musevilerin tahliye 

yeainde ne vapurlar ne de mavna
larda e9ya kalmamıştır. 

Dün bu husuata Liman §lrketi mü 
dürU Hamdi B. demiştir ki: 

- Bugün antrepo buhranı tema
men bitmiştir. Bugün ilk defa olarak 
mavnalar temamen boşalmıı ve bir 
tek dolu mavna kalmamıştır. Bazı va 
purlann boş mavna bulunmadığından 
boşaltılamadığı ve bazılarının da li
manımıza uğramadan geçtikleri şayi 
olmuştu. Katiyen böyle bir W»<iyct 
hadiı olmamıştır. 

Kış gelmeden eve! bazı hazırlık
larda bulunmaktayız. Mavnaları ta
mir ettiriyoruz. Diğer t~raftan 200 
mavna da ısmarlıyoruz. 

Hakkı Be,. talebi reddedildi T~vziatın arazi sahiplerine teşmili, mülkleri-

ismet Pş. Hz. 
nin kıymeti takdir edilmiş olan gayri 

mübadillere bono verilmesi .. Leon Fresko, Jül Fresko, Jak Fres 

Başvekil İsmet Paşa Hazrotleri kolar la Jak Baısat ve LOtfi beylerin 

d'" k" kl · d · · h · duruşmaları yapılmıştı Eski uıulü ll 
d?rn oş erın e ıstıra at etmışler- muhakematı cezaiye kanunu zama- ~eçe!.' P~rşembe il n~ toplanan bin lira kadar bir para vardı. Bu pa-

. ·· ·· · · . runda verilen mevkufiyet kararının ııayrı mubadiller kongresınde Anka- rarun Yunaniatanda emlaki olup vu-

.. Muftru~ıl?~ .f!aı'retlerı ıf~~lkı hitam bulması ve yeni ceza muhake- raya bir heyet izamı 191n heyeti lda- kubulan vade rağmen milkleri ken

ghun ıfan dili ~I ınmb.ıgl_ekrt veB re -ıa an meleri kanunu mer'iyet mevkllne gir- reye salahiyet verllmlıtl. Bu heyet, dilerine iade edilmeyen müsakkafat 

anıme en ı e ır ı e eyog una .. Ü •· d k" h f ·,ı d A k · 
k ıı 1 • · · Abd 11 h E dikten sonra tahliye talep etmiş ol- on muz e 1 a ta ı,..n e n araya erbabına tevzlı Heyeti vekile karari· 

gfeçderlel kit et yemdaegını . 1 ud.a · maları bu duruşmaya sebep olmu•tu azimet edecektir. Gayri mübadillerin le cemiyete blldirilmişti Emir muci-

en o an asın yemış er ır. . . . • · A k b' h · . b' lf 1 · . 
Tarihı tevkıfleri bunlardan sonra 0 • n araya ır eyet ızamı suretıle te- ınce e m zdelci meblağın 20 bin kü· 

Yağmur 
Diin hava kapalı ve çok sıkıntılı 

geçmi,tir. Akşama doğru bir az yağ 
mur çiselemiştir. Bu gün de yağmur 

lan avukat Nesim Mazelyah efendi- min etmek istedikleri mesai! hakkın- sur liraaıru dağıttık. Fakat bu nokta 

nin de dün aynı sebep ve talepten do- da bir çok şeyler yazılmıştı. Vuku diğer emlak esbabının şikayetini mt•

layı duruşması yapılmıştır. Gerek e- bulan neşriyatın etraflı olmadığını cip olmaktadır. Bunlar: 

velki maznunların ve gerekse Nesim s?yleye~ ce~yet erkanın~an biri va- - Yunanist~~da emlaki <ıyaa u_ı;-

Mazelyahın tahliyeleri hakkındaki ta zıyetı ıoyle ızah etmektedır: rayan yalnız musakkafat e&habı degil 

lepleri ret edilmiştir. - nayri mübadillerin elinde 50 ( Devamı 2 inci sayfada j 

--~~~"""-~~~~~~~~~~"""-~~~
~~~~~~----=-...;~~~ 

yağmaıı muhtemeldir. 
........ u ... u - .. ayua •lleaiııdcld 
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HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

' Bir cürmü meşhut.. -~~: 
Ankara Şehremanetinde iki kiş/Ue Fcrd ~rihı lelriiaıı : 13 !!:!:"-••da InglIC.e:re!!!?. Balkanlarda işten el çektirilmiştir . . de. tı~~~ 

Naks, idi i mücadeleyi .kaybetti Mülalıat.. Tahdidi teslihat Yunan-Bulgar ANK ARA, 1 (Milliyet) . Şehrem~~ti i~ş~at daıre:.ı !cşcbbi 
• • • • _ vet alındığı haber alınmış ve Şehreınını. ve kılı N evzat . iııe · lııııtın1i 

----~--- . v Jn iliz-Fransız itilafı PıhÇ< beklendığı an de , i Hilmi B. in 1 s lira rüşvet aldığını t~pı~ e?erek ~~n~~ lcbbusı 
Ius t ·ıfi uıırı aııası kcndı oglunu g çıkacak!. M. Venizelos un yen elçektirmiştir. HilmiB.adliyeyevenlmıştı~- ~ırı_ını_...t Y~cınd 

~ ' ( ( . devam edecek l'İI>RA '1 (A A - B vekil beyanatı sel Bey de kontrolünü yapmadığından vazıfesıne nıbay~· Uın, 
İ(.I h ta ( l kaflllağa ffiUVaffak oldu P~RİS, aı . (A.A.) - ~· k'Ma~~. M . ~~cdonaid ~.ıırise ~ey~atiaşesna· Yunan başvekili M. Venizelos So· ıniştir. . . b"t nJ lt~~·C' 

- • • .... • • nald ile M .. Brıand araam a 
1 
:a .,;. sında keıtdlsin~n mülakat talep ~den fyada çıkan La Bulgarie gazet~sinin Terfi eden ı· an darına za 1 a . ' 

. . . . .. . B d kılt on•ckizı kırk .bet gece n Y Röyter muhabırl mahsusuna vaki be· muhabirine Balkanların vazıyetı ve . . . ~ 
mı.zakereye ,gelenlerı hamı! o- bır katıl go~derılerek ursa a b.ulmu~tur .. M. ~rıand tarafmdan ve- yanatında Laheye konfcran•ın~aıı Bulgar . Yunan münascbatı hakkın- ANKARA, 1 (Milliyet ) - Jandarma zabıtanı t erfi Iıst litıı 
lan İ§aretli bir kayık göründiL kendi kendıne oturan, çokta~ rilen çay zıyafetınden ıorua !'f· Ma~- bahsederek müzakerat sırasında ız· da beyanatta bulunarak demiştir ki: diri orum. _. !!\ile . 
İngµizlerle müzakereye giriş- işten çekilmiş bulunan Yusur d?.nald_ sab~k ~~ekil M. Poıncareyı har edilen hissiyat ne şekilde te~elli _ Yunanistanla Btı!gariı;t.= iktı- lrklar~li Jandarma kumandanı Ismail Hakkı, Mer.ı;ıı. buti y· 

ınek üzere İsak Bey, Muhip -::e Ağ.ayı ka~~t~i, .~allarım_ :;apt· go;;.e~:c~:'Jı i.ızctecilere M. :Sri~ f:'~' ~~:"'a ~~i';'." b~di~:1:~~ ~:~: "~cı:'ü~ı:e!::~ey~:::- darına mektebi müdürü Fevzi B. kaymakamlığa ;Çan~ tli >a, ı\ 
ya Galip Efendilerden bıri tnll- ettı: Nakşidi~ ıtımat ~gı Ib- antfdcı ~ettiği sırada ke_ndisinı cemiyeti içk de bir istinatga!ı teşkil !ıan ınr:acatı gYunanistanm Bulgariı<- darına mektebinden Mitbat, Sinop Jand_arma kıtasıııda 11 ı\ce 
zakereye geliyorlardı. rahim Efendı ıle Nakşıdile u- hem e!Iki bir ~•tu. hem de bir.-~"!- ettiğini söylemiştir. M. Macdonald tana ihracatından çoktur. Bulgarista zi, Van Jandarma kumandanı Esat, Edime kıtasmdall lcvıet 

_ BAŞKA BİR KAYIK zaktan yakından mensup olan let adamı sdatile :uyarete geldiı;ını, beyanatına devamla demiştir ki: nın Adalar denizinde bir mahraca ih- Ekişehir kıtasından Necati Üçüncü seyyar jandarma ~s 
Di -er bir kayık ta uzaktan bu teceddüt taraftarları birer bırer Cene'."rede buluşma~an e_v~ ~ema,;: - Sulha esaı ola~ak ı_n~ina~aşa ve tiyacı vardır. Yunanistan, Bulgaris- Kazım Mül a 'andarma btasmdan Kazını B. Binbaşılı! 

nlan ~akip ediyordu . Bu kayık katfedildi. Yalna ıslahat hara- ~/ldu;ı~•nı. ~~l~~ g..;e Ce~ itil~r M. Snov~enın gırışmış oldğu- ~a ~~ denizde bir tic;_~ ~raç te- runı ıdtasm~anJ Habibullah Ankaradan Jandarma se'f'f'1 C 
· • · · · ~ftı-~nı~-f~n •a "":' ~ 1 yı ~. ğu mueadele ıeltlinde açıktan açı ~ mini l§jlll hazırdır. Selinik Jıımınmda . ' Ç kkaledell 

da murahhaslara mahsus. ı~aretı keti ıçın .....,..~~ ~~} _ n.eneye gıtıniftır. 
7 

cereyan etmelidir. Fakat böyle bir mü bir mahraç vermeğe Yunanistan ha- ymdan Kemalettin, B~es~rden Mehmet,ana . . şel 
hamil bulmıuyordu. İngiliz ~u- ~ensup al~ -~şı kendılerını ta NE KONUŞTIJLAR. • · , cadeleniıı yeniden ba§lıyaca~ zan- zırdır. Bu limanda bir serbest mmta- Mersinden Mustafa, Yedincı seyyardan Mehın~ ~ 
mandam ile donanmadakiler kip eden olümden kurtulmak . PARİ~, 1 ~A.A.) - M. M":cdo~aH netmiyofllIIl. Tealihatın tah~di m~~~ ka vardır. Bulgaristan ticareti bu yer dan Lutfi, Vandan Muzaffer Erzırumdan Abdülka~ 
Bahrali murahhaslarmm yakla& için lcaçmağa muvaffak olmuş- ile ~ 1:'~d m akvam ~mıye~- lesi Akvam Cemiyetinin takip _ettı.gı den istifade edebilir. Yunanistan, Yu- JandarmasmdanFazıl, ikinci seyyardan İbrahim B.Y~_.Al) 
malarını beklerken rüzgar da lardı. Bunlar arasında Galip e-= ~=msa!::;':..r itiJa':; mazi_ siy'!s:tin hfili en eh~yetli bir mad goslavya.ya olduğu gibi, Bulgari•~ Kon yadan Fazıl Bilecikten Asını, umum kuınandanuı-"':.. 

. . . f d" d dı. • . el desıru. teşkil etmektedir. ayrıca bır mmtaka veremez. Faıwt . ' M . d C d t Ankaradan KaınU 
tekrar eski ıstıkarnetten esme- en ı e var de olduğu gım devamma aıt mes e- Son üç dört sene zarlmda teferriilit tekr ede im ki Bulgaristanın tica- san Muştan Zıya anısa an ev e (lt:fl, 
rre başlamıştı. NAPOLEON ~ ÇIKTL le_re temas etıııi§ olmaları muhtemel- werinde fazla tenkku! edilmit oldu- reti 3;.,ıanJıe mevcut olan mmtaka- kaleden Ziaettin, Rizeden Sabri, _Bqlnci Seyyaro:m L -ı)fP 

İngiliz dooanması i~n hare- Istanbulda olap lıitm. şeyler- dir. ğu fikrindeyim". . . ·-· _ dan istifade edebilecektir. seriden İhsan Erzincandan S~~· Bursadan N~. uJll 
kete g~ek fırsatı artık bu se- den haberdar olaru:a bu vekay- Çinde Ceneral Davca ile ıcra et~gı mu- BALKAN DEVLETLERi mandanlıktan Ali Riza, Sekizıncı seyyardan Şükrü. rJ 
fer de elden gitmişti.. İngiliz A- yiin nereye kadar gideceğini - zakerder ba!rkmda 90rulan b~ ~~e ARASINDA Halit Arif Umum kumandanlıktan Sait, Trabzondan . 

miralı ile İngiliz sefiri Istmlıul düşündü.. Sebastiani'nin miita- Mevkuf Ruslar M. M~:ı~u~~::c:ı.~İıir ~u~stan Bulga~·=.- ara~da Sivastan Tevfik, Malatya<lan Hüseyin B. Birin~ Mili 

şehrinin kolay kola~ zaptedil~- Iiası hilafına olarak Ti!1kiy~~ 1'!0SKO_YA, 30 ÇA.A.) - Harbin sözüm yoktur. Ancak beklenilen piliç f~:=~~:~ m:lı~eı:: K,onya~an Na~, .s~v~~ Rıf~, Ordudan İbr~ ~ 
miyeceğini, Türldenn fevkaliı- karşı son s.cı:ı.elerde takip ettıgı de.ki ecnebı mah~fili mevkuf Sovyet intizar olunduğu anda çilmnyacak o- mile iktisadidir. Bunlar da ya doğru- zıyaettın B. Mulazımlige, Mugladan M'.nstafa Bınncl h 
de bir gayretle müdafaa tertılıa- siyaseti birden bire değiştirme- tebaasına karşı Çın makaınatı ~fm hına bıma en çok ben hayret edece- dan dQğruya müzakere ile yahut da murluğuna Ordudan Abdürrahman B. ıkinci hesap mesti 
bm haıırlayarak düşmana mn- ğe karar verdi. Rusya çan Ale- dan :;ptla.n m~~ ~layı~- ğim. CAK hakeme müracaat auretile halledile- na terfi etmişlerdir. 
kavemet edeceklerini anladılar. ksandr ile uyuşarak Osmaıılr ~a;rı !h~°;rai~ d~Dind:vve sari K:LOONNDF~3~ T(~!_LA) ~:lihatın bilecektiy·r. Di~er taraftand Bhulga;•· • • * t~ 

bö. 1 . - ..... 1 ğun nlrc" · ·cin . bul .. --... , · - tan ve unanıstan arasın a er an- O bil' k d I Ankara eaddeleriniıı Donanmanın ye gayrı musa- imparatoru ım~mı. ~- hastalıklardan muztanp .. ,.,,. ..... ,a- tahdidi meaelesini tetkilı: etmek üzre gi bir mukarenet üçüncü bir devletin a ıye a roıu ~ 
it bir vaziyette !ralm~daki bir pilin hazırladı. Bu taksı~e dırlar. yeni bir konferans akdetmek için İn- aleyhine olacak değildir. ANKARA, l (telefonla) - ANKARA, 1 - B _,) 
tehlikeyi düşünerek İngılız A- Napoleoıı arslan payını kendine ÇINLlLER YACMA ETTiLER giltere ile Amerika araIIUlda cerey~ SIRBiSTAN -BULGARISTAN Dahiliye kadrosu iki güne kadar istasyon caddelerinin za>~ 
miralı Dockworth donanmaya ayırıyor, Istanbula konmak is- . MObSilKdiri!J_YA,· lÇ~ A.)Blao-Tas~ ~en m~e~ler b.~ ~ususta resdmı Bulgaristan ile Yunanistan arasın tebliğ olunacaktır· desine civar kısrml.arınJll 

. eli D " d . rd Artık F T'" 1ansı yor. er oow bır tebliğ neşnne musaıt olacak ere daki mesai1in halli k la dı Fakat • b l tır Pc 
davet emrı ver . uşman o- tıyo u · ransanm ur- esuk havalisinde Amur nehri sahilin- de il ile · · G 1 k hafta ge- . . 0 Y r. . Kadroda ikinci sınıf kayma- ıne aş anmış • . tq 

nanmasmm böyle çekilip git~i- ki~eye karşı her hangi b~r dost- deki Sovyet karakollarına hüc~ ot- ~=k ~ter~,~ı:,~k~ ~erika hiilı:fı- ~ı:"t'd ~;-tı':t;' "::;i';;:::ı kamlardan epeyce tebeddüller 100 dijklcJlnlr halin ~'dır 
.Tini gören Istanbul halkı şenlik lugu kalmamıştı. Evelki dost- mişlerdir. Beyaz Ruslardan murek- metleri namına ayni zamanda mühim 

1 
dilin . Ye eg · u.mdir B 

1
_ vardır bugün başlanacaktır. .. 'ia 

., . . . . nih buhn k pi S t . . . k dil' e esı pyaru temennı . u o . M tb t ··duru ' aptı. Takriben bir milyon ın- luk sıyaseti ayet uştu. e~ gru a~ o~e arazısıne gırere beyanatta bulunulacağı zanne ıyor. madıkça bütün hallıan devletleri ara- Inıar müdiriyetindııo a ua mu ~ ••hr 

:n s~"?-fil~rdu. . Napol~?n Istaı;b~da düşmanla yag~5e~rfw VERlLDl 27 ACUSTOS CONO Briand smda bir ban~ıldık temin edilemez.• ANKARA, 
1 

(telefonla) _ . ANKA~, 1 - Matbll hdi 
lngılızlerın Canakkaleden ılk rmm nufuz ve iktidarı ne kadar MOSKOV A, 30 (A. A) _ Harbin PARIS, 31 (A.A.) - 1'.1-. .. İmar heyeti Ankara yangın yer dırl umumısı bu sabah ~ 

· 1 · d b ,nla d 38 ı.: • kı .. • · ·tahmin d _ . . .• . .. · .. , Fransanm Waşlngton sefirine gon- Ame.-:lkada . . . . idi .. 
geçış erın e u . r an xışı . sa sureceg~ .. .. e emez den bildirildigıne goce Sovyet hüku- derdiği bir tel rafta harp aleyhinde- OY lerınin tesvıyesı ile meşgul ol- ya ge · . al dl l{· 
ötmüş, 100 kişi yaralanmıştı. dı. 1808 de Dorduncu Mustafa- meti tarafından Alman Konsoloslu· ki misakın iın:asile Laheye de itiW ZEPPLIN DON OR . akt d Dokuz taki yak aJ! ve\ ~ltç 
Avdet ederken ikinci geçişleri nm hariciye nazın İngiltereye ğuna gönd~ilen ~ Sovyet te- husulünün ayni güne müsadif olma· NEVYORKd ~1 (~., ; !ı~~:: m A ~;UPA YA HEY'ET RİZE, 1 - Bir sene :oeP 1•ct 
esnasmdad a donanmanın 3 ge-- müracaatla sulhun müzakere ve baası ailelerıne tevzııne başlanmıştır. s~n.dan mütevellit ~emnuniy~ti~ ha: ~e~:ne:~~ 0~':.nosu üs- ANKARA 

1 
( l f nl,) _ kuz azılı şerir hapishan • 

misi elden gitmiş, 137 kişi telef intacı için bir elçi gönderilmesi- Rusgada ncıye naz~ M. St~'a bildirmesı tünden muntazam bir servis tertibi İk vekaİ . 1:ı:n~ A - rnıştt. Bunlar civarda şe 
obınş 4 12 kişi yaralanmıştı. ni talep ediyordu. Bu talep üze-- arzusunu izhar •Kltmıştir.ITTI meselesini tetkik etmek üzre Nev· tısabt' h etı !. d ktır:vnı icra ederken yakal "-.;,ı,I 

' · f . ·· d 'leli T ~ ki İn TELGRAF iSTASYONU BAŞVE L C yori<ta lı:alacaktır paya ır eyet gon erece . =--l la bunl yaı:P'.'; 
İKİ KADIN ":"~ se ~.gon erı . .ua n - MOSKOVA, 31 (A.A.) - On mil- LONDRA, 31 (A.A.) - M. Mac- -·· - Bu heyet Hakkı Cevat, Pen- n.ıcınz ar .. . ara · e 

İngilizler işte böyle gelip git- gılız elçı.sı I_stanbula vasıl_ olma: yon ilı:i yüz hin .rubleye mfil o~ ve do~d .bu gün .•~at o?da ~en""':eye BULGARISTANDA SEYLAP dik bakteriyolo 'ihanesi müdürü denler ~O ki~ bir kafi! 
tiler. Eğer 0 sırada memleketi dan Musta~=;m anası elın~e~ ~ .aon tereltki!"'tına te~ ~a gltn;ııştır. Kendisı Par~steki ~ ıka· TAFSiLAT! . T vfik v ser~m mütahassısı: d_e ~~ hapıshanesine""' 
müdafaa i · Türk milleti böyle kuvvet ve ıktidan kaybetım§tı. ~olan~ t•!.graf ıatas"?"wı metı es~~a ~: !3rı~! ~o~_care SOFYA, 30 _Bir müddettenben .~ e .. rilmek ~e .~adeıll$ 
f kalad k a et östenne- ALEMDAR MUSTAFA ıııı. ~ r- ~u.gun parlalı: ~ ıe- ve. ~errıyot ile goruşecegını soyle- bütün memlekette tufanasa ~ğmur- ~ureyya beylerden murekk:ep na bindlrilmiştır. r 
~ e • _g yr g • • PAŞA ki1ce ıc.ra edilmiftir. istasyon gunde mıştır. !ar yağmaktadır. Bu afetten, şımdilik tır. Heyet yann İstanbula hare Hariciye yardım aaııdı 
mış , Nakşidil m~v~met ıçı~ . , _ dört ~o?~ çehbikcek suret- >:J p, ,! • • • • Karadeniz sahillerile g~ tar~ · ket ediyor. . ANKARA 

1 
_Harici~ 

çalışmamış, Sebastıam de tertı Mustafa ıle bendegan_ı O ka te tems edilmqtir. JFl:lüU-.d.e masun kalmıştır. Radomır bavaliaın- Bu heyet Macarıstan ve bilbas ' k ~ 
bat almamış olsaydı Istanbrıl dar ahmakça hareket ediyorlar- Hu:Ig--.C=nda de on ilı:i kişi boğulmuştur. Ayni mm sa Avustııryada tetkikat yapa- mur~ ha&t;aJ~ ar :oııid •h 
1807 d e İngilizlerin eline geç· dı ki ileri gelen Jrnmandanlar- - y ahudilerin katli taka~a c 20. köylünün akibeti meç- ktır n~ v~-~el~rıne ııaç ve ~ 'i 

. nl k B d" d b' .. Rusçuktaki Alemdar KOMŞULARLA MONASEBAT buldur. - ca . mmı ıçın bır yardım sall 
mışaca~~ _umın unya_ mu- an ırını, SOFYA, 30 (A.A.) - Hariciye na· V . b f • Hükilmet ye lı:ırmuı salıp acil ted Tetkik edilecek işler: Aşı tat kil etmişlerdir 
~~e;ratı ?Z~e yapacagr _?e Mustafa p_aşayı_ kıuruındaı;lık- zırı M. Buroffa Cenevreye hareketin azıyet Ve arne 101 birler almaktadırlar. Köstendil bava- biki, laburatuvarları tetkik, ku Sandığın fahrl reisi J1 
gışiklıklerı tahmin etmek mrış- tan azletmışlerdi. Paşanın ızze- den evel komşu memleketlerle olan muhafaza ediyor !isinde azim zayiat mevcuttur. · atat i . . . 
küldür. Bu mühim tebeıldülün ti nefsi bn suretle yaralandı. A- münaubat ~bilhassa Pirot Ironferan Makedonyada da, Struma nehri ru ser~m mı . , anes ' e~a~ vekili ve müsteşarıdır. 
ÖllÜlle geçen kimdir diye dÜŞÜ- lemdar CeSSur, alicenap bir ada- 1?1_dan IO~ _vaziyet hakkında !ıa- O ) , taşmıştır. Seres civarındaki bazı kö· bayt~ye tyahaeşkilat Ve .~azdıfelen lQQ liraya Jcadar ~d 

ülü b Mahmud - mdı. Kendisine herkes hfumet naye encumemnde beyanatta baiu_:ı- KUD .s. 31 (A:"'.· .: Saiıd ta ~- yler sular altındadır. Heyetın se tr 40 gun evaın lar 70 kuruş ve 100 lira~ 
n rse unun un ana . . .. ~- Nazır Cene..rede yapacagı raplar aelı:iz Yahudi oldurnıi.ışler, bir edetJ:tir. 

1 
alanl h 

00 
ı· içiP 

sı Nakşidil oldağu anlaşılır. · edıyordu Saraydaki duşmanlan mükfilematm kmııJu memleketlerle o- çok yahudiyi de yaralamışlardr. Bir A:trgawı.-..-.da . . a ar er 1 . ıra 
Nakşidil mücadele ediyor, Alemdar aleyhinde çalışıp du- lan «lmıiJ m~n .. h~ü. ~e hal çolt ev_ıre diiltHnlar yanrmş~. 30~.o • • • • Şurayı devlet reıaı kuruş vereceklerdir. ··diil' 

mukavemet ediyordu. Onun mil ruyodardı. Mustafa Paşa sara- ~e ?adim olacagr umıdini izhar eyle- ~ahudi ~ ~~tır~ 1:_abeny~ g<>- Kralın kaın bıraderını ANKARA, 1 - lst<l?~ulda Posta telgraf u. mu ;ı ııı 
-;adelesi zahirde İngiltere d •;v- ym haricinde ve Istanbuldan rı- 111.Ifbr. ı,_. ~ alribetı b~ .~dış~e: öldürdüler bulunan Şurayı devlet reısı Nus ANKARA, 1 - Past~ 
Ietile degı" ·ı fakat Mı:ıstafamn zakta kuvvetli bir ordunun ha- lFeieme:nk&e n lllDCIJ> 0~=· ~illi! ~ır~~ rem . ret bey hafta sonunda dönecek- graf umum müdürü a'f SU" 

• • gazetecilere ,~ • soy emıştır . Hindistandan Avrupa gazetelerine · f · d.. k · anasına mşı idi Lakin ~usta- şmda _u= zamandan beri ~u~u- Konferansın son u_ Arapıann bütü~. şıı.ayeti iki verilen maltımata göre Baha Sakinin ~ - - te tı ten -~nece_~ • /;, 
fanın anası, omın bendegam ve nan bir kumandandr. Naltşıdıle I . noktada ~ülha edilebilir. O da şudur kıtaatma Jrumanda eden Mehmet Sıd Z b t rfil · den Fevzi, Samatyadan şukf!I.-,.) 
Amiral Dockworth ım don~.- mensup olan FransIZ taraftarla- ce sesı B~l mali yar~~ ~har O· dılı: Han Gardezden mmtalı:asmdan a 1 ate en riyet evrak lı:aleminden lldasl rJ'ı 
ması hep birden hezimete oğra- rıaırasmdaAlemda:rda bulunu- LAHEY, ~1 (A.A.) - Konfer:m· la_n ~ıyonızm Lut denızı ':'Zennde ha- bir huruç hareketi yapllll§tır. Fakat Listeler teblig edildi tefcı:rikadan Hilm~ gube 4 te;ı ti 

lard Liik' b esııad .. _ onlu. sm IOn celsesme de M. Yaspar nya- kimiyet •• murabba tesıs edecek <>- bu hareketin neticesi hakkında alman . ' Avnı, Samatyadan Ha.yret i 
mı~ ~ . ın u . e _ı .v Y . . _ . . set etmiştir. Eocümenlerdelı:i me..U !ursa Arapların _ yakın §arkta malik haberler karqılı:tır. Hindistan gaze- terfiler yapıldı snn efendiler. . ıı'Jı 
cesı :Vdat edince Sebastıam d~- Selım ~ttan ındirildik- ~~~"':bulmaz.~ Yaspar kat' olduklan en büyiik se"'et yabancı el- telerine göre lı::ral Amanullahın kain Yeni terfi listesi mucibince Istan- . Alip~ efendi Ta~~ _Polı~ 
ha nyade Istanbtı!da kalın~ı un sonra düşınanlarmın fenah- ı netıcelenn ımzası ıçın konferansı lere geçecektir,~ biraderi olan Ali Ahmet Can ın Baha bul zabıtasından İkinci komiserlikten bı komıser muavınliğine. ~ 
istem~- _Bu tehlikeli yerrlen ğı ne~icesi olarak mev:ki~den içtin;->~ davet edece~. Yo~g- pLln.ı ÇETELER NERED~N GiRDi? ·: Saki tarafın~~ etti.riJ_miştir. AI~ Serkxımserliğe terfi edenler berveçhi fendi de Adalardan An:taraJ# J 
çıkrp gıttı. Çok gec;meden lslJ.- azledilen Alemdar, Selımı. tek- m~cıbin~e teşkıl edile~ tertıp ~et- P~~ 31 (A. A.) Frann h!frll- Ahmet Can esır duşmuş~u._ Kendısı l atidir: lunmu~rdır. • , ----111 
nbulda yeniden karışıkWdar rar tahta çıkarmak.· . çahşan- len aynı zama.nda Brüqel, Pans ve mdı Sunye budadun~a çete!•~~- Baha Sakiye sadakat yemını etmek- Bqinci şubeden ikinci komiser Va- İ İ Q'"l" AJ•' l 

. . . . ~ k' Mzaıı da faalıyette bulunacaklardır. km yapmalarma ma:ııı olmal:: ıçın şıd ten imtina etmiştir. sıf BCfilı:taş polis ır.erkczinden En- NE ST Y .llJJP: b<qladı, vazıyet fenalaştı. lara ~tıhak ~ ~ al~a . ' , ileride ~s edilı;cc~ be};ıelmilel ban- ~etli ~t~Jer .~ı1tır .. 1'.ilistin t_~pra- Afgaııistmda dahili harp dCYam ve;, Eminönünden Nazmi, dö•diincü ·~ ,,/ i 
NAKŞiDİL MA~UP-! rmılrim kunetı bu~ ıstı- kanın tertip ~eyetı Parıate çalı~~ gına. gırdıkl~n _?ır ngil~z. t;olı!ignde etıııclı:tedir. Kost mmtabsmda mu- şubeden Yaşar, Ad.ıLırdan Hilmi, Be- f J inci say/adan ::a(V"'""ı'ı1 
Gme ıslah)t diişmanlan_ mal etıneğe karar verdi. ~· Banknot ıhra~a ı:n= yedi bu-~ Dünü çete!~. iltıca et· harebe uzamalttadır. Ali Ahmet Can yoğlandan Rifat, Pangaltıdan Ata B. dir. Bizim de emJakimiz iade f'i 

stafanm anau ve c:ma tabi olan- Selimi tdaar tahta eçirmck yuk bank~n~ dırektorlerı. muraiı- ~ oldukları Jla?erayı Şenadan gel m nasıl idam edildiğini görenlerin ler ikinci komiserliğe; Eminenüaden di. Diye müracaatta bul .. '; 
l tahrikit feaJi..-.t - - _ •-•- breımo - - g ~-cd baslarım rntihap edeceklerdir. lDlf olmalıdırlar. Yerdiği ımlümata göre laıialdarma Hulilai, Alaanydan Hakla, Üsküdar- lar. Halbuki bı.ı talebin. ter#'tLf'J 
ar ve !~":~ar -:-ı~ IÇID. 6""" e:ıı BERLlNDE. TOP.l..ANACAKLAR demir ıoknlarak öldüı:ülmii§tür. dan Talat, Unkapanından Fahri, Be- yetimiz haricindedir.~~ 
tt~ Sehamaımoo :c:v- ~çalıpyoda_nb.. Alemdar LA~, 31 (A.~.} - Young plii; '7-..aa..:t.....___da tinci fubeden Şevltet, Fatihten Talat yet izamı ile hem bu_~~ 
cesı ~ ~ ~ da~ bunlarla birlqadr çalı- ru n_ıucıbıneı; ~~kkfil edecek ıımıınu Türk-Yunan BlREClK. SEYLABINDA B1R efendiler de Immiser muavinliğine nm halli, .h.~ de takibı ~ ıfl!"' 
kalmak ıstamyc:nlı: gıtmcsi şmaga b:qlamıştı. Sarayda bu tertip he.y~ Bermut: c;:"lıpnsT f JOOKOYUN BOCULDU terfi etmi§lerdr. ban nıesailin ıntacı mn~ ijl' 
Mmtafanm il '--"-=- ma~ iein calışmlarla bari - mulıtemeldir. Bu heyet uç till beye- N~LA - . . İlı:inci komiserliğe terfi ederek nak• Heyetin Ankarada ~ . ,1 

anam: e ~~~ _ ,.- r- _ • ~ te aynl;ıcaktır. Bunlar ııuuile Baııko, y H • • B~ecilı:t~ mnt:hi§ ~ır ban. fır~- !edilenler de berv hi atidir. raşacağı meaail şndıır: .iP':J nı son derece meıııomı etnuşti.. teki çalışanlar ar.ısında gızfi bfr şimendifer ve karşılıklar meselesile Ull80 arıcı ye nı mnteakip fena bir zulmet çökmüş A ·•~ .. 
00

eç · . l Yal .. klcafat et" 
B d · tı•f d d l · 'b · dilm' · · · · b d k b ~;ddetli yaa rnavuuwyu en Mahmut H~mdi - ruz mıısa __ 

un an ıs a e e en er ortalı- ırtı at temın e ıştı. ıştıgal edecektir. Ayrıca teşkil cılıına- nazırtnln bey ana ti ar a tan_ "'8Dl"Casına ~ . " Beyazıttan Hulfısi, Ayasofvadan Ha· tahsis edilen tevziatın dig•• /., 
,ğı karıştırdıkça kanttınidar. Mustafa ile anasmm devlet CÜ beş tili' lnxnisyo_n da ayni t~ = Y'l=· ~~~t~ taıa= şim, Betikta~tan Mehmet ·Ali, Kara- emlike de teşmili. .n .~ 

Nihayet bunlar 1807 senesi işlerini idare edemiyecelderi a- ~ata terkc~en emlil hukuk mazı- AtMıadan bildirildiğine öre Yu· smd . 1.~ l 
1 
~ordu. ara gümrükten İhsan, Frııerden Ziya, İ- 2 - A~adoluda bulu~3' , 

mayıs aymm 30 lllXtJ giiniı irti- nlaplnıııtıo Alemdar yeniceri mn~fiy·~ ve~~ banka nan ıw;..; ., uazın il. ~- ~~ Jim~l;:.de bağlar yolu kinci ıuJıe~en taharri ko~ri Meh- emUlı: ~~ irat1armm gayrı . ...Ji 
ca han:kc:tini yaptılar. M•tafa- leriıı ihanetini bir kere daha öğ. m = -"'-- · Joa eea.fy!.ti abama gitmek üzre ge- üzerinde Kuyuc:uk dereRle cenupta met Hamdi, fllbe 4 ten Nail, şube 5 re 3t~'i, met! . takdir ~ I 

nın anası, uzun zamanlardaıı be rcmııiş oluyordu. CE.ZAIRDE YIKILAJll BiNA çe11 gün bard:ıot e~tir. Yunan ha- zeytin bahçeleri deresinden hücum ~ Ap°?'1'~be 3
1
ten M=;::,~- 1~ esha~ bo~~lar iust: . i/J 

ri oğlunu padiş;ih ya.pmak i.ste-- Mustafa ile anasy •t · d d _ P~S,. 31 ~AA-~ - Leıır.rtin ga- rİci)"e nazın ~ketınden evel _g;ue- eden .. seller oralarda otla.'."akt~ olan ~er e yer ere na-..,,-
4 

_Bu bonoların t~ ' 
-~~'1' rin ......_ . . gı gı e .a. --Cezayinlen istihlıımııa na- tecilcre Yum-am komşularile <>- üç ynz kadar b>yt7.ı auıiikliyerek lerdir.. . . . .•. nadoliıdalı:i Yunan emı.tJ<lııil' 

yen bu kadın yenı.,.....~e ~ ha zıyade bırer tehlike halını zacm ıeçaı giin yıl<ıfan lıiııınmı altın Jaıı mimas..ııııtwww dair beyanatta bu- Furata attı. Bu arada sair hayvanat- Polialilı:ten lı:ıomiser mu.ıvuıligıne kanlı ~; ııP'i 
lan arasındaki adamlarınm ta.!r almadan Alemdar harekete ge- dan yirmi ~di ceset çikarı:lmıştır. lı.mmaş ve clemqtir iti: tan mada 1tabye (Bincilı:'te bir cins terfi edenler : yed eye r . ~ ~ badil 11• "'iil" 
rikatile muvaffak oılda.. Mustafa çti. • - Türkiye. ile ~era- ~- kavun) tarlalar~ Y'.1'1 ö~ü _hir_?a~?e Kızrltopraktan Şevket, . ~~in- !er! ~ri= oı.;;'ve gayri."' ~~ 
tahta çıkanldr. Arkasında kuvvetli bir ordu Mekfep/ıler tamdan aoııralti van:ıı:et d~~ edi- 20 k~ yı~ laşesı _ gorulmuştur: dan Rifat. Şube 4 ten Ş~ Üsl<üdar lere tahsisi llıımgelen 2 bil>eı;ı:..;ı 

Selimden sonra Osmanlı~ old - halde lstanbul ld. .. yar.~ mus~ bir~ Ertesı gun yagmur yagımşsa da ~.Y"' dan ~il-~, ıube dörtten Mua- Yunan emlfilrinin takdiri k1~1I" 
· · - - - agu a ge ı. mUSBbakBSl dolıa ltilitesi teni edilmesı Yunanıs- hasarat olmamıştır. Yalnız sular uze- tafa, Emınonunden İhsan, Şube 5 ten kıy ki di" Yunaıt tına geçınlen Diiniuru:u ~ Sarayın önüne gelerek Selimin tanda büyü1: bir infial uyandırmı~trr. rinde nar, incir grlıi muhtelif ağaç Şükrü. şube 4ten Nüzhet, Taksimden ~ett~ibad;fjer tevzii. 

fa aklı başında olmayan mr ada tekrar tahta çıka.rdınasmı talep 17 İilC · h ft Bulgar - Yunan münasebatı hali ta- göğdeleri Meydan kapm sahilinde Halit Lami, Şube dörtten Necati, gayrı mu ere F 
mıh.. Zahirde paıfiph olaır lıu etti. Sonra hiç bir mania rasla- l a a biide<l.ir. Yırg~lavya ile. miinaseb~t bir erkek adant na§ma tesadüf olun- T~den Süreyya, ~nkelköyden Devir "~ 
mecnun idi. fakat hakikatte ııii- nıad;m Soğuk e e ka ndan l 71ncl haftanın eG miihim d~ mukeımnel<lir. Y~ lıu· muştur. Rif.at •. Şube 4 ten Baan, Pangaltıdan ollrJJI il! 
fuz ve ltvv?et Valide sultanın . ı..! şm-'d' _?.ISI luıbcrl nedir ? müsabaka•• yuk devletlerle olan munasebatı çok Furat gene yübelmeğe, rengi de- İbrahim. Fatihten Ragıp, Fenerden Bahçe kapıda 29. ıııJıtl ôıf 

. . geçtı crta '""t'1Ya g.,, ıgı zaman "' iyidir. Esiri düşmanları ile münase- ğişmeğe başladı. Mehmet, Beylerbeyind<'n Mastara bar zade Galip beyın -.ı "..J elıne ~eçmış ~~dtı. . • burasını snn sıkı kapalı buldu. başfamıfftr. batr iyi bir safhaya ~ştir. Hari~i- Sellerden, !rrtmadan, doludan bag Samatyadan Remn, Kadıköyden Sü- resinde bulunan kololl~ıı"'.M 
Selim de zaif tahi.ath. azunsaz Lakin kapr zorlanınca bir mü- Oefocek ~13Jeyliil salı til- ye nazm ~eyanatına iliveten demiş- ~eytin ve fıstıkhklarm müteessir ol- leyman, Erenköyden Mustafa, Dolap- kanını bu kere devrcll lı ~; 

bir adamdı Faka.~ ~ilncö ddet sonra açıldı.. Burası da ge- cevaplar~Joü aıc,.umoa tir l:i: . . . . .. dağu ~ylenmcktedir. dereden İmıail Hal-~ Çiniliden Ha- ld _ dan muınaileY . ...111' ..r 
Ku.stafa yalnız zaif, azmü irade çildilrten soma Darüssead .. .. - Snlhpervcrane sıyasetımızı Tur Kabiye tarlaları muhakkak mahvol san. Beykozdan Abdıin:abman. Çen- 0 ugun • ıaniarıtl ~ ?,, 
den mahmm bir deli oimakla . e onu kadar kabu:I edecetfz. 17fncı iriye n Bulgaristaula hakem =Wıc- do. elköyden Ha.il, · Eminönünden Kfı. beyde alacagı o it #1.:ı/ 

ne geldiler. ~mdar bar.Klan hafianrneu millıim haberi deleri ahedildiği zaman en büyük zım. Eminönünden Niyazi, Şube ı landan itibaren on b ! ıi'-..j ~~Ayın zamanda Se- dahaykınh, Selimin kkrartah- al I~ I muvaffakiyttini elde etmiş olacaktır. ZAYi MOHOR den Kemalettin, Şube 4 ten Cevdet, fmda müracaatlarI alt~ ~ 
lunı~ ıyı hııylaruıdan da_m~ ta çıkartfmasmı talep etti. r .ı.- lçin ıııa- 4 ey ül çar- Rom~nya ile miinaKbatıını.z mükem Yemiş Yağ iskelesi civarında tat- Şube 4 ten İzzet, Şube 5 ter. Hilmtet de müddeti mez~e~, r 
m IDı: ad~~~ A:tık yeniçeriler kat brına karşılık ~erden aldı:ğı cak netice şamba ıil- meldır. Bun~ıla. ber.ıb".'." .bır Balk~n bile ~Uhr~ü zayi eyledim Meıkur Şube 4 ten N~. Şnbe ~ den Abdür- da vaki olacak t ~ı 
~dilennı bu bütün serbest bi- cevap derin bil sükiittan başka n:fi H!nedflec:ektlr. Cevapla- Locaı:no.su ımk~nsız goriilmelı:tcilir. mfüıurle kimseye borcum olmadı~ını rezak, Şube bırden Fevzı, Şube ı den mm dikka al!Jl!Ill~"' 

1 !dikleri için her türlü kiis.taiıh- · olmadı rınızı Milliyet ınllsabaka Balkan devletleri arasında ayrı ayn ilin eylerim. Cemal. Eminönünden Mııstafa, Aya- nazarı te . (! 

!dara yol çılm:ı tı. N- ~ l:ıü- iCY BITMEDf memııruıur ıönderlnlz. ın~~eler alı:ti daha :riya tercih edil Ada Pazar tüccanudan Teke Zade sof ya Osman, Kasunpaıadar. Mehmet lan olunur. pirı''tl' 
a § ım r~ melidır. Hafız İsmail. Tevfik, Taksimden Naci. Kadılcii"""- İstefao 



t\ evletin fertle rekabeti 
°"'t ~t~n 

1
devlet teşebbüsleri ve inhisarları, ferdi teşebbüs saha-

\; atıyor 
crctı teşebb .. • 

Şi1ta . _us fileni şikayetçi. 
Maarifte 

Talebe kongresi tftsindetlennı, temmuzdaki intemational ticaret odaları kon

ı'lcbbü e ~çık. söylediler. Meseleyi tetkik eden (devlet ve ferdi 

lııııttnıi ~ ornısY:onu), Fransız murahhası Laurent'in imzasile p "d h 
!chbüsie ~Yete. ~ır tebliğ verdi. Bunda (devletlerin ekonomi te- eşteye gı en mura -

~atındanr:) gınş?1esi, ekonomi zaruretinden değil, politika ihti- haslarımız dün 

Umu • denıyor. avdet ettiler 
(I:lcv~~lheyet, uzun müzakereden sonra şu resolutionu aldı: 

lcbbüsüne er! anc~ umumi menfaatler icbar ederse ekonomi :~- Beynelmilel talebe ittihadı kongre 

~tar va .... ~)rtnelidirier, başka maksatla girerlerse fayda degıl, ıine iıtirak eden murahaslardan dok-

lieın ''."'" • tor İbrahim Ahmet ve Halit beyler 

ltıib ·ıc •-eblırde devletin teşebbüse gı"rmesi, (İçtimai islahat) na- dünki konvansiyonelle şehrimize av-

~u eye h 1 det etmişlerdir. Doktor İbrahim B. 

Uti Yapıyor • .ast~ ık, iş~zlik, kaza. sigort~.n .teı_ninini mec- kongreye iştirak edenlerin büyük bir 

ıa, ı\vust · Nıtekim bugun, devlet ışletmesı ılen gıden Alman ekseriyetile beynelmilel talebe ittiha

l A.ccba urya, ı;:ransada iş sigortası budjeyi sarsıyor. dı umumi katipliğine intihap olun

cvıetıcri yU~~r~ odalar resolutionu ve aşağıki budje meselesi muştur. Bu ittihadta ilk defa olarak 

n gıdişıne tesir edecek mi? Ve biz ne düşünüyoruz? N. bu suretle bir Türk dahil olmuş olu-

* * * yor. Bu seneki kongreye İngiliz, Ho-

GÜNüN 
landa, Fransız, Japon, İtalya, Bulgar. 

•• İKTIS ADİ HABERLERi' Romen, Çekoslovakya, Macar, İsveç, 
' ~•lca 

İsviç'°, Danimarka mürahhaslan İŞ· 

ltll.t~~rna~"'!ıar .~tl ya~blar -ı bir grup bir karton fabrikası açacak- tirak etmişti. _ 

'ıı llılJtir. Bir ka erı .~ırden bıre yük- tır. Tütün inhisar idar~sı bu fabrika .ROMEN TALEBENiN 

'tn~ •atılan ç gun eve! toptan 32 ile bir mukavele yapacakt:ı-. ÇAMLI CAYA TENEZZÜHLERl 

lir, ~O kuruı 'fakarna dünden itiba- Balıkpazar sarraflarının te~ebhü- Eve iki gün şehrimize gelmiş ?lan 

ıltı.; akarna fia~Jm~ş~ur. . ıü - Yeni borsa kanunu mucibince Romanyalı talebe ziyaretlerine devam 

~r •ebep §Ud erının ylikselmesin- borsaya kaydolunmak mecburiyetin- etmektedirler. Misafirlerimiz dün sa

''lr~ fabrika! ur: Şehrimizdeki ma- de olan sarraflardan Istanbul Balık- bah erkenden Üsküdara geçerek Çam 

ıq bı~. Son g·ar; arasında rekabet pazarı cihetinde bulunanların kontro- lıcaya gitmişler ve dönüşte Karacah

ıuııı:'Yiik ına:n erde bazı fabrikalar lü dün Komiser vekili Hasan bey ta- met mezarlığını gezmişlerdir. Ögle

tıık Utlar fiattrı;a fabrikalarile u- rafından yapılmıştır. den sonra Topkapı sarayını, askeri ve 

Ş Çıkarııuşı e~ı 32 kuruştan 40 ku Bu sarraflar evvelce müşteriye bor- asarı atika müzelerini ziyaret etmiş 

lcınJ:''<ııanet~r ır. dro verebilmek için koçanlar t~vzi e- !erdir. Akşam geç vakit Eyibe geç-

• taJıkika~ makarna ihtikan hak dilmişti. mişlerdir. Bugün saat 8 de Büytika-

%· \-tııi ıig a başl~ştır. Bu sarraflar içinde bors~ya kayde- daya gideceklerdir. 96 kişiden mürek 

ı,b~~ idares ~ra fabrıkası - Tütün dilmeyen ve müşterilerine bordro ver kep bu kafile Kostantinopl, Hidivyal 

~nı-sı açı1a~::ırafrnı:an bir sigar_a mi.~en _üç E~~~ni sar~_af hakkın~a ve Lozan Palasta yatmaktadırlar. 

'iJ .. ~ ~asköyd gı malumdur. Fabrı- Muddeı umumıhge muracaat edıl- 80 BULGAR TALEBESi 

~tir. e olmasına karar ve- miştir. ŞEHRiMiZE GELDi 

IQ b~~i Sigara fabrika . . Bor: komiserliği kanuna itaat et- Bulgaristamn tıp ve mühendis 

lıır. l'Çeye 3 mil s~ ıçın bu sene- meme te ısr~r eden bu sarraflar hak- mektebi mezunlarından 80 kişilik bir 

ı'lada alcında lfaJ.~n •!ıra konulmuş- kır;_da dava ı~ame edecektir. kafile dün şehrimize gelmişlerdir. Mi 

' ır_ ınş;ıata b y de satın alman • Sarnusagın okkası 80 kuruşa ·- safirler Galatasaray lisesinde yatmak 

"""'1 '- aşlanacakt K k k" · · • · h Id 
p fı,. Pet 1 ır. o usunu ımse sevmeuıgı a e tatırlar. Bunlardan bir grup dün Da-

h, •troı inbiaa ro '"buı bakkallar - bazı yemeklerde vücudu lilzım olan rülfünunu ziyaret etmişler ve Hukuk 

ı.,d latan hakk rll mufe~tişleri hileli bir şey vardır: Sarmısak. fakültesi umum katibi Etem Akif B. 

ır. a arı teft b ı Y k d h· · · t · · ·· ·· 
'ta ışe aş amış· e nazar a e -mml} e sız goru- tarafından karşılanarak fakülteler 

eehr Pıl_an teft· . len sarnusak bu sene kıymetli mad- gezdirilmiştir. Bu esnada yapılmakta 

• •ıııın· ış netıce · d F tih d ı · · t" 
''di ha 11 Alr:aara sın e. a ~ e e.r me~anına gırm~ş ır; . olan mazeret imtihanlarından bazıla-

lı\ııı'ı kkaluı h"I }'.° semtlerınde ellı Zıraatçılerden hıç bırı sarmısak nna girerek dinlemişlerdir. Şehrimiz

'<lta trr. Bakanı eh gaz sattığ: anla- ekmeğe her nedense tenezzül etmedik de bir kaç gün kalacaklardır. 

ı/ı' ~UtuJınu ~r hakkında zabıt va- !erinden sarmısağın okkası yüksele <-=---> 

~le 1 •lı gaı ur. yüksele bugün 80 kuruşa kadar cık- ARAPÇA VE FARiSi DERSLERiN 

le. ç~ık cürııı~tan hu 57 bakkal ka- mıştır. . KALDIRILMASI EMRi GELDl 

i~erd~r. Yle Adliyeye sevk;dl- Sovanın okkası on kuruşa satılır- . Maarif vekaleti bu sene !is~ ders-

~n f" n fıatt . ken sarmısağın okk~sınrn seksen ku- len arasından Arap ve Acem Iısanla-

l>iatı ı.at_lerj ;;; . frrlıyor - Borsada ruşa satılması çok gariı-tir. rını k~ldırmaya_ karar vermişti. Dün 

ille'- trın tereffti~~e Yilkselmektedir Toptan satan tüccarlardan bile ok- Maarıf Emanetıne gelen ve oradan 

• fı uu b . kt 1 b"ld" ·ı . "b" 

•tler· atıerine t . u hafta içinde ek kası elli kuruştan aşağı almamarnak- me ep ere ı m en tamım mucı ın 

\ııı 1 ~nın •rtına esır edecektir Un fi. tadır. ce bu sene arapça ve acemceden ik

~ b ıatıeriııln :uına •ebcp t~ d"" Tüccar, bu sene 'armısak pek az mal kalmış talebeler ikmal imtihanı

r~tl orsaıarın"- ksehııesidir A un~a oldug"undan az bir zaman zar'ında el- na tabi tutulmıy. ataklardır. 
erı \Actn g 1 • merı-

,,~ 

li.ar;° )'ilhe!dj··e •n . telgraflarda deki malrn da biteceğini sövlemekte- MEKTEP KiTAPLAR! 

le~ 0~ten gelen gı bi!dırilmektedir. dir. · Devlet matbaasında lise kitapla-

llıtain ası Yerli un fıatJeri"in yük- * Kambiyo bouımnda - Dün bor- rınrn tab'ına faaliyetle devam olun-

• k'.. ••hep ol Unlarının da yüksel- sada İngiliz lirası 1016,5 kuruşta açı- ma.kt~dır: M;amaf~ her ihtimale kar

~r id;"°n f.ı,,'?Uştur. .. .. . . !arak 1016 kuruşt3 kapanmıştır. şı ı~tıyatı bır tedb_ır olma~ üzre aym 

•hr;ı..•••l lcend_ıka11 - Tutun ınhı- Altın 886 ve Liret te 9,12 kuru>ta 14 unde mektep kitapları ıçin bir mu 

\-e 1 .8ı açllıakı hesabına bir kıırton kapanmıştır. nakasa açılacaktır. Bu suretle mck-

r 1 ••rıııa tan vaı geçmiştir. Dün borsada 30,000 İngili< lirası teplerin açıldığı ilk gün bütün kitap-

lıed~ ~darlardan mürekke üzerinde muamele olmustur. !ar hazırlanmış olacaktır. 

L. l<eşf! ---·---
ıra 

850 l<u 

335 20 Al<· . 

'

• 94 .. >arayda kAin murat paşa medresesi 

llijv 
1 
d , , Su!eymanlyede kAln ap .. 

\'ukJe uaınıı eucümenin~en 
ıııllıtu arda Yazıl 
Oin i ,r. 15 E: lıl 1 medreselerin . tamiran ale~ münakasaya konul-

'eıırıı cr~ı tııuka 1 929 Pazar gunu saat ?nbı_rde _ihale ~uamelesi
~ Yesınden rrer oldu~u~dan tallplerın ıdareı hususıye heyeti 

~ alacakları ehlıyetı fennıye yeslkaslle encümene milra-

\~ıara ilMıaı ıoınrüUün~ee 
.\.• •. 'il lCot Adeı Nevi Kilo G. 

'"n le saau 
~11;,1 1Plarııa 8 

r paket 

P 
saat ııu a~t C paketten müfrez ) S 200 

• 
Adeı 

14 

1 alı; eıııtı ( ) 
•qh b~ı gulllru • • • 5 935 

~hın ır P•ket itil tespıı defterinin 1861! sıra numarasında cıns ve evsafı 
J~J t;d·f,~ IUbar eşyanın bill sahip hükmü iktisap eylediğlnden 23-8-929 

~ '
1 inde sa~~ 20 gıin müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 7-9-

ll · •cağı lltn olunur. 

~~. ~a~nye ınetle~i alisi ınMirlilin~en; 
eqilec:ğn~evvelin onuncu günü t~drisata iptidar 

~ıştır •nden talebe kayt ve kabulüne başlan
tıc<tti; .Me.ktep nehari ve nleccani olup sefaini 

~ereces~Ye kaptan ve makinist vetiştirir ve 
1~İ~i al'ı Yüksektir. Tahsil müdd~ti ikisi tali 

~ıı11fa :. oln1ak üzre dört senedir. Ali birinci 
1~•oaı '7yi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu 
01\. bi:y e_ıniş talebe alınır, ve liselerin onuncu 

lıılehe ı~cı sınıflarından münakale suretiyle 

Y~İnc· <ayt edilir. Talip olanların eylülün 

'ltidek·ı cun1artesi gününe kadar istidalarına 
~ ı ev k 
d<ıtay 1 ·tr ra. • raptederek Ortaköyde Çrağan 

~tı ~ol ısalınde kain mektebe her gün öyle
nra .. 

1 .._ f:I ·· ı:nuracaat etmeleri lazımdır. 

il"ı~si .1 
uvıyyet cüzdanı, 2 - Aşı şehadetna-

1ı .. 1 1 
d 't;ı1 •ısi " 1 e <tep şehadetname veya tasdik-

<\ \\ır 1)~li* - l\laznun ve ınüttehem oln1adığına 
y1et k :c:e ll1ttsaddak ilmühaber, 5 - dört 

eli •eı~ 1 .toıısuz vesikalık fotograf, 6 - Veli, 

· · rı 1111 nıus~ddak irnza suretleri. 

Müteferrik H. 

Ocaklar kongresi 
Dün Fırka ocakları 
kongresi toplandı 

Cumhuriyet Halk Fırkası Ocaklar 

umumi kongresi dünden itibaren iç

timalarına başlamıştrr. Istanbul mer

kezi dahilindeki sekiz yilT.ü müteca

viz ocaklardan nısfxndan fazlası <lün 

ilk içtıınaını yapmı§lardır. 
Ocak kongrelerinde evelii kongre 

reisleri ve katipler intihap edilecek, 

ondan sonra senei atiyede ifayı vazi

fe edecek heyeti idare azaları ve ye

dek azalar seçilecektir. Bu bıısusta 

tespit edilen namzetler listesi ocak 

merkezlerine talik edilmistir. 
Ocak kongrelerini kaza mutemet

leri kontrol edeceklerdir. 
Ocak kongrelerinde n~hi}C kong

resi için bir mümessil intihap oluna

cak, nahiyeler kaza kongcesi için üç 

murahhas, kaza kongreleri de Vila

yet kongresi için üç murahhas sı•çe

ceklerdir. 
Vilayet merkezi mıntakası <lahilin

de 16 kaza, 78 nahiye ve sekiz yiiz

den fazla ocak merkezi vardır. 

== 
SESLi FiLiM YAPILACAK 

Şehrimizde sesli bir filim vücude 

getirmek üzre dünden itibaren hazır 

lrklara başlanmıştır. 
<Kaçakçılar> unvanı verilen bu 

filimde en mühim kadın rolünü Feri

ha Tevfik hanım isminde 17 yaşuıda 

bir Türk kızı der'ubte etmiştir. 

Feriha hanım, yakında Paramunt 

~üessesesi için Amerikaya gideceği

m ve tekrar memleketimize gelerek 

~-rihl ~az_r filimlerde rol alacağını, 
soylemıştır. Kaçakçılar filirnindeki 

şarkılar için Feriha hanımın sesi kılfi 

de_re~ede müsait olduğu tespit edil
mıştir. 

ECZACILAR KONGRESi 

Eczacılar cemiyeti kongresi Cu

ma günü Beyoğlu Halk fırkası mer

kezinde toplanacaktır. Yeni idare he

yeti namzetleri fırka tarafından tes

pit edilmiştir. Namzetler şunlardır: 

Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnü 

B. umum! reisliğe, Nizameddin Talip 

B. ikinci reisliğe namzet gösterilmiş 

!erdir. 
Cemiyeti belediyeden Mahmut <:e 

ıaı, Meclisi umumi azasxndan Ferit, 

Hüseyin Hüsnü, Müeyyet İhsan, Ha

san Nafiz, Ali Rıza ve Ziya Nuri be

ylerde azahklara namzet gösterihni • 

!erdir. 

• 
içki kurbanı 
Nazım efendi fazla 

rakıdan iJldll 

Üsküdarda Selami Ali efendi ma

hallesinde oturan Üsküdar tramvay

ları hattı havai müdür muavini Na

zım efendinin, gece evinin bahçesin

de baygrn bir halde yattığı polise bil 
dirilmiştir. 

Tahkikat ve muayene neticesinde 

Nazım efendinin fazla rakı içtiği için 

baygın bir halde bulunduğu anlaşıl

mış, hemen dıspanser otomobili getİ· 

rilerek Tıp fakültesine nakledilmiş 

fakat yarım saat sonra ölmüştür. 

Nizim efendinin cesedi, gösterilen 

lüzum üzerine, ~orga ka!dırılmıştır. 

ISKEMLEYLEBAŞINDAN 
YARALAMIŞLAR 

Küçükpazarda demirci Celal Mu

ammerin kahvesi önünde Bayram, 

Mehnıet: Mustafa isminde üç kişinin 

tecavuzune maruz kalmış. iskemleyle 

başından yaralanmıştır. üç müteca
viz yakalanmıştır. 

iKi YANGIN BAŞLANGICI 
Şehremininde Altı mermerde Uzun 

Yusuf mahallesinde ve Vefada H<>ca 

Gıyaseddin m~hallesinde yangın baş

langıcı olmuş ıse de her ikisi de der

hal yetişilerek söndürülmüştür. 
ı;;;. .:.... .... ~ 

BiR KAMYON y ANDI 

. Dün sabah saat sekiz buçukta, Ye

nıbahçede Topkapı yokuşunda kasap

lar şirketine ait ve Batumlu Aptul

lahm idaresinde bulunan 3028 numa· 

ralı kamyonun motörü birdenbire a

teş almış, kısmen yandığı halde ma

halle tulumbası tarafından söndürül
müştür. ,_ 
SÜHULET OTELiNDE SiRKAT 

Ayasofyada Sühulet otelinde misa 

fir <;>s_mar; efer;dinin 60 adet gümiiş 

mecıdıyesı aynı otelde yatan Mustafa 

tarafından çalınmıştır. Mustafa yaka 
lanmıştır. 

SARHOŞ ŞOFÖR 

. ~velki gür; üç arkadaş otomobil 

ıl_e f~lu~yaya_ ı;ıd~rken otomobil dev

r~l":'ışt_ı_r. _1kısı agırca yaralanmış, bi

rı olmuştur. Kaza şoförün sarhoşlu
ğundan ileri gelmiştir. 

.--..., 

KADIN YÜZÜNDEN CERH 

Gece saat 21 de, Aksarayda yemis

çi Suphi ile bahkçı Kürt Rüstem bir 

k~dın yüzünden kavga etmişler. 

Kurt Rustem balıkçı Suphiyi yüzün

den yaralamıştır. Carih yakalanmış
tır. 

MADAMIN 400 LiRASI 
Yeşilköyde Çerkeziye mahallesin

de 54 numaralı evde kiracı Osman 

Vasıf, ev sahibi Madamın konsoldaki 

400 lirasını çalmış kaçmıştır, 

' 
OTOMOBiL KAZASI 

Dün gece Divanyolunda bir vtonıo 

b~l, on yaşlarında bir çocuğa çarparak 

agır surette yaralamış ve şoför kaç
mıştır. 

Çocuğun hayatı tehEkededir. Şo
f::>r aranmaktadır 

~--. 

KERESTE HIRS!LI 

Unkapanında keresteci Sofoklinin 

n1ağazasrndan kereste isteyrıı Ömer 

namında biri tutulmuştur. 

YANGIN BAŞLANGICI 

Evelki gece saat ikide Şehreminin

de Uz.un Yusuf mahallesinde Lahci

van Eşrefin hanesi tutuşmus isede 
södürülmüştür. ~ 

BiR ÇOCuK BOGULOIJ 

Küçükpazarda 15 yaşında Hamza 

ismindeki çocuk dün denize 1tirmiş 
boğulmuştur. • 

EVE GiREN HIRSIZ 

Evelki gece Göksuda Şeker inhhar 

memurlarından Fehmi beyin evine 

hırsız girmiş ve Fehmi beyin oğ•u 19 

yaşmda Kazım Bey hırsızı tutmak 

istediğinden sol kolundan bıçakla va

ralanmış ve bir seccade çaldıktan ~on 

ra kaçmıştır. Raşit isminde biri tu

tulmuştur. 

ŞOFÖRÜN MARiFETi 
Unkaparunda Ayşe kadrn diın zey

rek caddesinden geçmekte ikLn Şoför 

Mustafamn idaresindeki otomobil ka

dına çarparak başından yaralamı•tır. 
Şoför tutulmuştur. • 

Fırkada 

Edipler şubesinde 
kadın namzetler 

G. H. Fırkasının, Güzel San'atlar 

Birliği Edipler şubesi heyeti idare in

tihabı için gösterdiği namzetler ara

sında Şükilfe Nihal ve Halide Nusret 

H.lar da bulunmaktadır. Hanımlar 

fırka azası olmadığından ne suretle 

namzet gösterildiklerini frrkanm İs

tanbul reisi Emin Ali bey şu suretle 

izah etmektedir: 
«Kadınlar daima nezaketi mutlaka 

sahibidir. 
Onların seciyei siyasiyelerinden 

edna şüphe edilemez. Bunun için te

şekkülümüzde dahil olmadıklan hal

de namzet gösterilmişlerdir. Hanım

ların aza olmaları hakkında nizamna

memiz sakittir. 
Belediye azası oldukları zaman 

frrkamıza da aza kaydedilebilirler.> 

Villlyette 

Maaş başladı 

Barem usulü tediyata 
dünden itibaren 

başlandı 

Barem maaş kanununun tatbika

tına dünden itibaren başlanmrttrr. 

Maliye, jandarma, askeri ıubeler ve 

açık maaşlar tediye emirleri geldiği 

cihetle dün bu memurların maaşları 

verilmiştir. 

Adliyenin de yeni kadrosu gelmi§· 

tir. 
EMVALi METRUKE 

Emvali metruke müdürü Ali Rıza 

bey Tarabya, Büyükdere, Y eniköy 

taraflarına giderek buralarda met

ruk emval taharrisi ile meşgul olmuş 

ve 30 parça mülk tesbit etmiştir Ay

rıca 20 parça metruk emlak ta ihbar 

edilmiştir. 

BACCILIK ENSTiTÜLERi 
Vilayet idarei hususiyesi bağcılık 

ve bahçecilik enstitüsü tesisine karar 

vermişti. Bu enstitüler için Fransada 

Vtrsay bağ_cıhk ali mektebinden iki 

mutahassıs getirilmrsi için muhabere 

cereyan ediyor. 
iSKAN iŞLERi 

Dahiliye Vekaleti işkan işlerinin 

daha evet biti ·itmesi için temlik mLl

amelatı ile meşgul olan müfettişleıi 

tezyide karar vermiştir. İstanbul ka

drosuna da bir müfettiş ilave edilmi~

tir. 

Emanette -
Ekmek narhı 
10 para indirildi, 
fırancala arttı 

Ekmek narhı yeniden tespit edil

miı ve on para tenzil edilmiştir. 
Francala fiatlcri, 20 pata ilfive edi· 

!erek 29 kuruş olarak tespit edilmiş

tir. 

OSKODAR TRAMVAYLARI 

Üsküdar tramvayları içir. yeni in

şaat faailyetine devam edilmektedir. 

Üsküdar tramvayları, mevcut olan 

hatlarla birlikte dört hatta ınalik o

lacaktır: 

Birinci hat: Üsküdar - Bağlarbaşı-

Kısıklı · Haydarpaşa. İkinci hat: 

Üsküdar • Nuhkuyusu battı. 
Üçüncü hat: Osküdar - Doğancı

lar • Karacaahmet • Haydarpaşa. 
Dördüncü hat: Üsküdar - Uoğan

cılar - Karacaahmet. 
Yeni hatlar için icap eden malzeme 

tamamen getirHmiştir. Yeni hatlarda 

bilet tarifesi şimdiki Üsküdar . Kı· 

sıklı hattı tarifesinin ayni ol~caktır. 

Tramvay idaresi, Seyrisefain idare 

si ve Kadıköy Halk otobüsleı i şirke

tile anlaşmış ve müşterek bir biict ıh

das etmiştir. Bu suretle köprüden ha 

reket eden bir yolcu ister Kadıköy 

hattından, ister Haydorp.1~•dan git

mek suretile ve içinde vapur, C't.:'.>büs, 

tramvay ücreti dahil olduğu halde 15 

kuruşa, mesela Doğancıkra gidebile

cektir. Halbuki Şirket v3puru ile ve 

Üsküdar tarikile Doğancılara git.nck 

21 kuruşa malolacaktır. 

VEREM HASTANESi NEREDE 
AÇILACAK? 

Emanet verem hastanesi arsası hak 

kında kafi bir karar veremediğinden 

Şehremini veremli hastaların şurada 

burada daha ziyade sürünmemeleri i

çin kira ile tutulacak bir yerde bir 

verem hastanesi açWanasını mu"afık 

görmüştür . 
Yeni hastane yeri için Emanet sıh 

biyesi tetkikat yapacak, münasip bir 

bina arayarak intihap edecektir. 

Hastanenin farahh ve hastalıkları 

ilerlemiş hastalara müsait havalı bir 

yerde olmasına ehemmiyet verilecek

tir. 
Hastanenin semti yakınlarda tes

pit edilecek, müessesenin açılarak fa 

aliyete geçmesi için Emanet Cemiye

ti blediyeden tahsisat isteyecektir. 
I~ 

ZABITA! BELEDiYE 

NiZAMNAMESiNDE 2 MADDE 

Zabıtai blediye talimatnamesine 

yeniden iki madde ilavesine karar ve 

rilmiştir. 

Bu maddelerin ikisi de şoförlere a

ittir. Y ~nl maddelere göre şoförler 

otomobıl ıdare ederlerken sigara iç
miyeceklerdir. 

Bundan mada, bir çolı: kazalara se

bep olan kamyonla insan nakli de ya

sak edilmiştir. 
Badema kamyonların içerisine san

dalyalar ve sıralar konularak, insan 

nakledilmiyecektir. 
Şehremaneti Encümeninin mezkilr 

kararları bugünden itibaren tatbike
dilecektir. 

MALiYE MÜFETTiŞ 
MUAVINLICI iMTiHANINDA 

MUVAFFAK OLANLAR 

Maliye müfettiş muavinliği müsa

baka imtihanlarının neticesi taayyün 

etmiştir. 
Tahriri ve şifahi olmak üzre iki 

defa yapılan bu müsabaka imtihanına 

Hukuk, MU!kiye, Ulilmu Aliyeyi ti

cariye mektebi mezunlarından bazı 

gençlerle Münib darülfünunundanme 

zun bir iktisat doktoru iştirak etmiı 

ti. Neticede Mülkiye mektebinin bu 

seneki mezunlarından Nihat Ali, Tev

fik b_eyler bu şifah; ve tahriri imti

hanın her ikisinde de muvaffak ola

rak maliye müfettiş muavinliğine t~

yin edilmişlerdir. 

• 
icra dairesi koridorlarında 

muhavereler 
İnsan ya alacaklı olur ya borçlu .• Bu taksimin haricinde ka

lanlar o kadar azdır ki sayrnağa değmez· 

Alacaklı ile borçlunun yüzyüze geldikleri yer de İcra dairesi

dir. 
Dün bu dairenin yine pek kalabalık bir günü idi. Dosya daire;

sinin kapısı önünde siyah çarşafını burun delikleri hizasında iğ· 

nelemiş, şişmanca, orta yaşlı bir hanım, inilder gibi bir sesle, ya

nındakine: 

-. Gördün mü hanım, dedi, yine bizim herif kayıp .. 

Öteki hayretle: 

- Aaa .. dedi, tuhaf şey •• Geçende izini bulmadın mı idi? 

- Buldum ama keçi gibi herif .. O imansız kolay kolay ele ge-

çer mi? Kim bilir yine nerede kimin canını yakıyordur? 

Durdu, nefes aldı, terini sildi, sonra içini çekerek devam etti: 

- Dilerim Allahtan beni nasıl bu icra kapılarında süründürü. 

yorsa o da sürüm sürüm sürünsün. inşallah .. 

Gaibe hitap eder gibi: 

- Be adam, çatır çatır nafakaya mahkW:n oldun. Şu parayı 

gönül rızasile versen olmaz mı? 

Sonra tekrar yanındakine: 

- Ma!Um a, Şemsi de yanında .• Yavrucuk baba yi.iıune has

ret kaldı. Yatı mektebine verelim dedik küçük diye almadılar. 

- Vah, vah·. bari onu bir yere yerleştireydin, yükün hafifler

di. 

- Evlattır, yüksündüğün yok ama kör olsun paranın gözü.. 

* * * 
Bir başka sahne. Koridorda burun buruna gelu e ·. ~:.ı.çlu, a· 

lacaklı .. 

- Aşkolsun Hamdune hanım, bu ayı da atlattınız. 

Kırıtarak: 

-Almadan vermek Allaha mahsus •• Bizimki işten çıktı. Pa

ra kesmiyoruz ki .. 

* * * -
- Safinaz, kız •. Paralan iyi yerine bağla •• Şu karşıdaki heri· 

fin gözünü beğenemiyorum. 

* * * 
- Aldınız mı bari?· 

- Aldım ama rahmetli annemden emdiğım sfü te b · ı, aıJan 

geldi. Aman ne muamele ne muamele •• 
* • • 

- Ayasofyada kazan, Sultanahmıtte sadaka ver. Kapının ö

nünde alacaklı bekliyor! 

* * 
İstanbulun yarısı alacaklı, yansı borçlu olduğuna göre: 

- Burası neresi? diye bir sual sorsalar şu cevabı verirdim: 

- Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer: Kürkçü dükkanı ı .. 
* * * 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
Adliye kadrosu : Müddei umumiliğe 

bildirildi, kadroda bazı tebeddüller var 
Müddei umumiliğe yeni adliye !nın maaşlannm tevhit edilmis olma

kadrosu tebliğ edilmiştir. Bu kadro l aı, her iki sınrfın da yeni Bareme aö

mucibince İstanbul adliyesinde biri re c5500> kuruş üzerin .. en moaşı:rr

takım tebeddülat yapılmaktadır. Bi- nın tayinidir. 

rinci ceza mahkemesi riyasetine ikin- Halbuki evvelce reisler 6000 aza 

c~ ce~a. re~ai Vasıf, i~~ci c:,ez~ ri.y~Se: ~000 kuc-uş üzerinden maaş al~akta 

tıne ıkincı hukuk reısı Hamıt, ıkincı ıdiler. 

hukuk riyasetine Üsküdar hukuk ha- İstanbul adliyesinin en yüksek ma 

kimi Kazım, onun yerine birinci tica~ aşı ağır ceza, birinci hukuk ve biri:1-

ret azasından Turhan, Turhan beyin 
1

1 

ci ticaret mahkemeleri reislerinin ma 1 

yerine üçüncü ceza azasından Etem, aşları olup Barem kanunu bunları 

mumaileyhin yerine birinci cezadan 9.000 kuruı üzerinden tesbit etmistir. 

Hikmet, Hikmet beyin yerine üçüncü, Birinci ceza azasından Kazıni" B. 

hu_ku~tan '!'evfik Tank beyler tayin 1 üçüncü cezaya ve yerine Konya müd 

edilm~şl~rdır. . 1 dei umumisi Burhan B. üçüntü ceza-

t~u~~ı ~~z"\ mahke~_esı~~de~ Cemal . dan Hüseyin B. 6 ıncı hukuka yıne 

bey uçuncu hukuka, dorduncu hukuki üçüncü cezadan Etem B. bı· ·""' 

tan Nizım be.~ }~~i cezaya, ikinci carete naklonulmuşlardır. 

cezada aza .m.ul":zımı Baha bey _altın- Yeni barem mucibince eskiden 

~ı _hu~uka, ıkincı _huk~kt~n Ze~ bey 7 500 maaşı aslisi olan adliye memur

ıkincı c_ezaya tayın edilmışlerdir. . !arından 500 kuruş tenzil olunarak 

Yenı _kadronun şay~m d_i~kat vasfı asli maaşları 7000 kuruş olarak tes

şudur ki mahkeme reıslerı ile azası- pit edilmiştir. 

---Dar,~ane ınü~ürlüğün~en 
Alnnla deltiştirllen meskük ve zinet cumhuriyet alonlannın beher 

lirası için ücreti d•rblye !5 kuruşa tenzil edilir, Vezni um olan bir altın 

da tebdil edilir. 

2 - fler nevi pirinç ve kristal levha ve tabelıı, resim ve husus! mühür 

imza ve kilişe ve başlıklar, her türlü madeni mamulAı ve masnuat üzerine 

sipariş alınır. Kömür ve sair meadln tahli!Au ıcra olunnr. 

lıte sür'at, fıatıe ucuzluk. 

---·---------------------------------------------------~ Ticaret işleri un1un1 müdürlüğünden: 
Slgıırta şlrketlerinln teftlf ve mOrakabası hakkındaki 25 haziraıı 

927 tarihli kanun hUkUmlerlne gllre nakliyat muamelAtlle ıştlğal 

eylemek Uzre tescil odllmlş olan lnglllz tabiiyeti! r ZI Blrltlş Ent 

Fıırln merln ensUran• Kamplnlllmtet) nam sigorta şirketi bu kere 

müracaat ederek TOrklyedıkl moameıatını tatil eylediğini bildir· 

mlştlr. MezkQr tlrlı:etle aUllı:ası bulunanlann şirketin Türkiye ve 

klll umumisine ve icabında lstanbul mıntakası Ticaret MUdUrlU

ğllne müracaat eylemeleri ilan olunnr. 

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
Semti meşhuru mahalleal soka!J No cinsi mlilk muhammin kıymeti 

lira 

kuruçeşme Klreçhane (4-lve2) mu bahçe .HSO 
Kuruçeşme 
boRazlçt harnp köşk 

MüştemeJAt ve tal<simatı; 

Zemin kıttı bir ıışlık bir mutbah bir 

bert birinci kattı lki oda bir sofa ve 

104 adet eşçan musmıre ve gayn 

müsmlieyl hıvi 21! donum bahçe 

Kuruçeşqıcı Kuruçeşmc Kireçhıne · 6 · harap hane 500 

bofazlçf . müıtemılAtı; 
l oprap ala; odun, komürlük zemin kuı 

dort oda bir sofa he!A birinci katı dört 

oda bir sofa helA b•hçc: muıiıah • 01 m 
harap 

• • zincirli kuyu No. 1 - tarla- ruı){)-21) dunüoı tarla 

lla!Ada muh•mmin kıymeti evsaf ve muştemi!Atı muharrer maa tıalıçr 

köşk hane ve tarla ayn ayn 2. eylül 929. tari~iııden ailıaren yirm: gıl'ı 

müddetle muzavedeye vazedılmıştır lkdeh ıhalenm n..fı ihaleyi mütcak.•, 

on gün zarfında ve nısfı di~eri de tarihi ihaleden bir sen onr "tnac•kıı 

Taliplrrin yüzde yedi buçuk teminatı m~vakkaıe a•ç1l:ırile m.i,,\·cJcnl 

hitamı olan 2! e ·tül 929 tıırihiae müsadıf cumarıc·i ,:unü <aat on 3h" 

kadar lleyoğlu mulmüduı1ü~ünde tnlİCt!şekkil .-arış krlmisvonnna rau.ac.ıacl~ 

ilAn olunur. 

ı 
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ASIUN l"MDlit "MILLIYIT.Tla 
~ tvroı 1929 

Bt:Gt\ 'KO HAVA 
tl"n 11'1rarct azami 29 ligan 22 

dere dL Bu~n h11 a m ıtehıvildir 
kapalı ..:ılacak me> 1.iı ı •ğmur 

muhu.:.melir. 

l1f~LEK 
GRAMOFON! 

Vakıa çok yazıldı, fakat saygısız. 
ar o kadar çok ki insanın ıükfit et

mes:.nc ımkin yok. Hele Üsküdar va 
purları gibi mahşer asi vapurlarda 
bir orgun >okunun oturabileceği 
bir ere çırlak aleti koyup harıl ha
rıl k çek ha,-ası çalanlara hala ses 
çıka-an yok. 

l' mura sordum, hiç yadırgama
dn 

- Efendim, bize bir emir yok ki. 
m n _d,:im ! d di. Demek ki biz, ev
de, kahvede, sokakta, vapurda ve §İ
mendifertle istemediğimiz, beğenme~ 
diuimiz v J.ıoşJanmad:fımız şeyleri 

vı;,kıtli •ak,rsız dinlemeye mahku
muz 1 Ne bıiyıik azap l l.laşka meınle 
ke 1 rlc bu gi i şeylen terbiye tan
zim ed r, bizde, Allaha kalmış! 

DEMOKRASİ! 
Üskudarda aylardanberı yapılamı

yan bir iskele var. Son günlerde bu 
iskeltnin artık ne 9ekil alacajtı anla 
şıldı. Bu bitm " tükenmez bina sade 
c bir bekleme salonundan ibaret i
roiş. Tek bir salon; kadın, erkek, ço 
luk, çocı.ı\t, bi inci ve ikinci, hepsi 
bir arada. Vakıa fena değil demok
rat bir düşüne< Likin vapurlardaki 
mevki farkını da beraber kaldırmak 
lazım değil mi? Eğ.r mevki ayırmak 
lüzumsuz ise vapurlarda da lüzum
suzdur Jfrzını ise n den iskelede ay 
rı değil. Bu s Jin cevabını yine ben 
vereceğim : 

Vapurlarda me-vk.ı. farkı para ge
tirir iskeltde bu fayda yoktur. Al
Jahım! Sen akıllıları ek•ik etme! 

NE ARABIN YÜZÜ 

MiLLiYET PAZAR'n:sı 2 EYLL'L 1929 

l .. i.)clı:r ınuba) tta r koı.uı~\,,.. t:: "'"'-~~'"'lft!lllllj!Etc _ _.;;;;;;;;ı;;;w~V'~~~-~-l[lliı-•-~ 
nundan:· ıscanhuı erkek u~esinde Emvali meturke müdiriyetinden 

Malul Gaziler Pazarı 
bermuclbl ke~if yapurılacak olar Ş' EP 
inşaat eylöltın yirmi ikinci pazar SA TJ LJK ~ lL 

Büyuk T enzila lı Satış 

günü ,aat onaltıda ihaleli icra 
kılınmak ilzre kapalı zari usulil 
münakasaya konulmu~tur. Talip· 
!erin ke~ifnameyi görmek ve şe
raiti anlamak lizre komi~yone 

ldtabeıine mürarnatları. 

Bey kozda Umuryerinde clel:"'Jlil na mebni müzayede k C'" lc'fllY' 
bulunan 8500 lira kıymeti mukadtle- addedilerek 3,9-929 ıan1üoc ~ 
reli ( Okereti) namındaki ,nep b<yeti Salı günü saat l.S tc pazarlı~ 
hazıra•iyle satılmak üzre kapalı zarf 1 mele intaç edilmek üzre ycn1dcr. 
usuliyle müzayedeye vaz ol11nmu~ zayedeye çıkarılmıştır. 1 alip.e<' 
idi yevmü muayyen!nde vorİIM 'arf· deli muhammeninin yüzde ytdiU 
lar meyanında mezkUr tUebe azami ~u nisbetindeki teminat akçeler r4'' 

Başlamıstır 
Tuhafiye, Ayakkabı. Hazır Elbi
se, Kumaş , Sevahat levazımatı 

BAHÇE KAPI BfRINCI VAKIF HAN . 

ZAYi : Uüftis tezlieremi zayi et- 6150 lira bedel teklif edılmişsede \ıu likte yevm ve vakti mczkfırda :rr 
tim. Yenisini çikaracağımdan hü)<mü kerre ba,kaca zubur eden bir talip 1 metruke sat11 komisyonun• 
yoktur. Sirkecide karaki Hüseyin Çe- tarafından 7000 lira teklif olunma»- caat eylemeleri. / 

~~~o7ua~~~~~~-de Tekki~~~aş~~nü Oetlel Deıniryolları Yft Limanları umumi i~aresin~~( 

MiLLiYETiN 

Bu ı!lnkO yeni 
bllınecemlı 

Soldan sağa: 

1. Psikoloji (7). 

4. Resim san 'ati ( 9) . 

6. İntihap ettirmek (9 ). 
9 Rakip olma (9). 

DOnkO bllmeceml:ıln 
halledilmlf 'ekli 

Yukardan a,ağ.: 
1 Fakir (7). 
3. Baştaki kıllar ( 3). 
5. Dikte ( 4) Yazının altındaki i

sim (4). 

7. Bıçağın ağzı (3J 
9. Doğruluk (7)_ 

rele~tıy~~v\y::::r~~~~ı,rilü~:u:ı·~: \lünaka<uı e ·olunan beş adet deV>ar köprü yeniden k.,pelı ıs;: 
münakasa•_ a k~mu<tur. \lünıkasa 10 Te•rinie\·el per emb< '"'niı sııat 1 

ka, 1 senet 38 lira havi cüzdaıumı • v-.. • •u 
Üsküdar (Karulik-Karaca Ahmet) a- Ankarada De~ı Demlryollan idareIDıde yapılacaktır. g11· 
rasmda zayi ettim. Bulanın insaniyet Mıinıkasaya ~tirak edeceklerln t•klif mektuplarını ve mU\ akkaı re!lll l 

!arını ı•nı vünd . aat J S,30 a kadar l'mumi mttdUrlilk kalemine crnı< nauuna posta ile gönderilmesini rica .ı • 
d · ~~m~ . _ ~ 

e enn._ Talipler mıinakau Mrtnamelcrıni 5 Ura mukabilinde Ankarada, • !ılı 
Haydar Pa'i" Demir Yollan ate!- · 

yesi 838 nüm<rol•ı Hasan Abdulka- dair.•ind•"· l<tanhnldı Havdırpaşa map;oza.sındlll tedarik edebi ir-'<..,'·,...~"I 

ve -;;-iii'ilri TIRAŞ Meraklılarına 
Son gllnlerde vDrut eden mcş-

dır. 

1 
- -

İ S TİK LAL LİSESi 5 u hpt"i: bEğıK s 
Tam devre idlr . BJtUn sınıfları mevcuttur. 

l'alet>e k•vdına h•;lınmı,tır 1 ler gün müraca.ıt olunabilir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında 

'l ü~.1 k.N1 

dcmın ollan idarc>inllc }:.tpda.:aktır_ 

\lıııı.ıkasa~a i~tirak nlcı:ckkrin teklif mektuplnnnı ve muvakkat 
cemınaılarını :11 nı g-ıındc ,aar 14.30 a kadar umumi mıidürlük ka
lemine vcrmd~ri !Azımdır. 

Talipler mtınakasa , artnamelerini 2 lira mukabilinde Anbrada. 
muh;ı,clıc daire inden. lsıanlıulda l laydarpaşa veznesinden tedarik ede

lıilir;cr. 

,\lukommddir lfü bıçak ile 1 ~ tıraş 

olursunuz. Tıraş olmak zevki yalnız 
"Sl"PLEK~.. le anlaşılır. ıo adetlil. 
paked 70 kur~tur. itimat edilen dük
k!nlardın alınız. 

. uplek• ae<ntası: 'o 1 ~. Mader 
l hm. l ~ılaıa 

• Enzarı ammeye 
Mubterem eballmlzln sıhhatini nazarı ltlbare alarak fe"' 

kallde dikkat ve itina ile ltlemeğe baf!adığıll'.1.IZ ve ııbbatlııl 
seven ve koruyan mDnevver balktmızın mazban ratbedııl 
çok az bir zamanda kazandığı111 lıpat eden fevlıalAde 

Büyük ada rakısını 
gOrdUgll teveccObten dolayı flmdiye kadar ŞIRAK firın•• 

altında çıkarmakta olduğumnz KO~AK, 

ve RO~f u da batllema BÜYlJK ADA 
VOT:KJ\ 
firması 

Derlerki Dünyada pek az Yahudi 
varmış. İnşallah doğrudur, fakat ben 
inanmam, her balde Yahudi nüfusu
nu gösteren rakamlarda da Yahudi-

.1Jııııııııııııııııııııtııııııııııı111111ıı.. ~ •••••• ••••••••••• , •••••• Jlltlltllllt 
lcr,bazı iskonto ve tasarruf yapmış- Gııııııııııııııı 11111111111111111111111,. "111111111111111ııııtı111111111111111 aı ı o~vletdenıiryolları -·e linıanları unıu~1:~:~ 

tında piyasaya ıevketmekte olduğumuzu muhterem ve ki)' 

metli mDtterllerlmlze arz ve devamı teveccOhlerlnl rica ed<r ' 

E•kıjehir knn_ a honı üzerinde <,'ektirler is~syonu ch.ı.rnd" 91 inci 
•m. de 'Jki tos ncağın an çıkanlaı·•k .'iOOO m;ı hala<t kapalı zarfla mttna-

!ardır Çünkü dünyada bir kaç sene :: L : : 
f~~7:~~~ır;ar~;~i;a~;:r~rı fu~~!ı~~= ~5 ....___, :: 
masın . Bunlara rağmen adet eksil- •• :: ka"a' .ı '\..onmt ~tnr. 

ÜYÜKADA MÜSKİRAT fabrikaları 
• Galata-Beyazıt sokak numero (35·37) Tel. Beyoğlu 1240~ 

mez. Anlaşılryor ki ihtiyat nüfus :: SJ ;: \hına· a-.ı 22 evhil p37.ar ~ü •aat 16 d• -.nımadı 
haylı çok. Son günlerde Filistinde :: GQRTA ŞfRKETJ .. Jarı ıdar<oınde ıapılac• ıır. 
de böyle bir hareket ba ladığınr bili- :: ' " :: ~Jun.ıka;aı• ııtirak edeceklerin teklif mektnplannı \e 

· •iktisat Vekaleti Himayesinde 

TÜRK KADINLARI BİÇKİ YURDU 

Devlet demir yol· 

yorsunuz. Acınacak şey ama ne di- :: TOrklye fQ Bankası tar f 1 t , 'I dil 1 ti :: larını 'Y"' "unde ,.3t ı 5 .. ıo • k•ılar l"mumi müdurlukt 
yelim. Durup dururken bir Yahudi :: Y a !:!Can eşı•• e rn Ş r. :: l azımdır. ~ 

muvakkat teminat 
kalemine vermelırl 

hükumeti te<kiline ne lüzurnvardı. :: Yangın • Hayat - Nakliye • l(aza • Olo:ı.obll • mes'uJıye- -.::.· ra ipiı:ı: ınwıakısa ,.nnımelenni 2 lira mukabilinde Ankaradı, Muhucbe 
Her memlekette ... saltanatı iktısadi- •• S 1 

mDdOrlDğllnden; 18 inci den senesine malıauı kayıt muaoı•· 
ıatına b&?lanmıttır. Başka yerde şubemiz yuktur. :: mallye !ırortalarını kabul eder. :: dai11.:;.1deıı, tnbo\Jı llnd.:ırp.ı • ve1.ne,ind•:c tcd'!rlk edebilirler. 

1•;1~ı-ı:;~:tl~~:.,~~ilb:';~~ ?.yanın- :S Adre9: 4 GncU Vakıf han lstanbul ;~ -- DAKTiLO KURSLARI 
Adres ; Dh-anyoln Telefon 2038 • da idhn. birde Yahudi vardı. Biraz :: Telefon: [stanbul - 531 Telgraf: imtiyaz :: 

latife ettik. Sonradan so;ı köpek bes •ıııııtıııııııııııııtıııııtııt••••••~ ~ııtıııtıııııııırııııııır11rııııııııı ~ .. ıreınaı l-'. i ihinları 1 lemcyc intikal etti. Yahudinin Jr:ö.. .ııııııııııı!!~~tııtıııııtıııı 'ıııııaııııııııııııııııı.11111111111 

~gi varmı. , bOceklenmiş, birisi de •Tuzla içmeleri~ dı: 
- O kolay! Arap sabunu ile yıka l 

Yahuclı cevap verdi: 
- Yeberse yine yık~maml Ne sa

t. 1 ne Arap! 
FELEK 

Gmette 
fabrikası 
müstah temininden 
dokuz da dördü 

.ntr.JI \'Cni b.ıç•kla.rı muay...w-'
" it tthr gayri munt•zam bu• 
.ır:ıan bıç:ıklarher zoama n iptal 
ctlıl~k eJrr Bu yOzden Gıllcıtc 
'lcr \.alJI ıy cra) oJnuruzı !ıemln 
eder 

Yola \ılı:mazdan tv\tl bir pak.. 
et almanızı derhatU' cdjniz. 

( e a 

illette 
---· 

' sfi Raşit 
mı hakc'lteleri osulu kanunu 

::; rh 'c . ak 
1 .. 50 kuru~ 

Beyaz ve sı!ıhi 

Dişle 
he muattar oir ağıza malik 

olmak ancak oks:jen sayesinde 
istihzar olunan 

BIOKS 
oı, macunu istimalile 

kabildlr. 
..... 

' 

Sfflli Ma3la• n~ası ıııftnah~ası 
' 1 

Sehremanetinden : Bedeli keş 
fi fa 1782 lira 65 kuruş olan ş;ş 
Ji Maslak şG.;t ~inin parke ola
rak insası kaoalı zarfla münaka 
sava koı~m.-~-~ur. Taliplerin ke
şif evrakını görmek ve şartna
me almak için her gün levazım 
müuürlüğüne gelmeleri teklif 
mektuplarını da ihale günü o
lan 23 Eylül 929 Pazartesi gü-
nü on beşe kadar mezkilr mü-
dürlüf;e vermeleri. 

Şehremanctinden : Bedeli ke§fİ 
ı 388 lira 80 kurcş ok:.n Kumkaııırla 
flayr~r.1 ~aVUŞ ÇC§mcsinin SU yolla
rin!::ı tamiri k.aı !1 h zarfla münakasaya 
konmu~tur. T·'ipleri:ı şartname • .1-
m?.J- vı:- l:::e~if cv:4k:.!nrgörrnı::k i ~in her 
gün leva7ım Müdürlüğü.'1•1gelmeleri, 
Teklif mektuplarını da ihale ğünü o
lan 22 Eylul 929 pazar ğünü saat on 
beşe kadar mezkür Müdürlüğe ver

' melen. 

Şehremanetinden: Beyoğlu, Ha
J seki nis~ Cerrah paşa Emrazı Zül-.re
viye Hastanel<ri için lüzumu olan ek
mek ve zerzevat kapalı zarfla müna-

N I
• F Lf h' "d" ı ··-" d kasaya konmuştur.Taliplerin her gün a ıa 89 IIlBPı fftil IIliluUf uounııen·, levazım Müdürlüğüne müracaatları !I şartname almaları ve teklif mektup-

Mektebin bir senelik ( et, ,kmek, 
kaşar peyniri, kuru bamya, kaysı, 
J~a~t;:ısı ile sebze ve kok kömürünün 
"6 e -!ül 929 ersembe ünü soat 14 

te ) kapalı zarf usuliyle münakasalan Jarında 23 eylül 929 Pazart..-i günü 
_ saat onbeşe kadar vermeleri. 

yapılacağından taliplerin gün ve saa- Şeb tı" d Te · J"k · ı rernane n en: mız 1 ıs e-
tinde mektc tc K()Jnis ona etmeleri. rine ~it 1) At (1) Be gir 4 9 929 

<lüJüklü tencereleri 

15 Dakikada et 

Her glln Kllprlldeo 7,05 • 7,55 • 9,li5 • 13,05 de Haydar· 
pa~aya ırlden vapurların trenleri meııbalar:ı gidip gelirler. 

Doktorlu ve bllfe vardır ... ~ .. ~ 

•• • • .... Leyli ve Nlhari - Erkek ve Kız ~ 

Ana, tık tau Turan Orta mektebi 
kısımlannı havi 
U mnm sınıfları talebe kaydını başlamışnr. Her gün müracaaı 

edilebilir. TahilAt !~te 'enlere tarifname takdim olunur.. 

lsıınbul; Aksaray Haseki caddesi Tel; lııL 3886 . ........................ ~~ 
İLAN 

8DaklkadaSebze T. B. M.M. Maıbarnnın bir senelik ihtiyacı olan herveçhlzlr dört k~ı~~ 
·ı·: flS Sl' Rf.1Tf. Pl'Jf.R kAP;ıı kapalı z•rfla mUnıkısayı vaz olunmuştur. Taliplerin bu . hu"' 2'I" 

"K~ uı·K tencerelerlen sağlam ,armameyi görmek içın u. KAtiplige müracaaılan ve ihale güniı ol•ll .•• 
,. en kolay ve en 9 - 29 salı günü saat 14 de kadar zarflaruu idare amirliğine ttsliın cd•• 

ucuzdur. bir makbuz almaları ilıln olunur. 
Saıı,ıarı: Bahçekapıda loglllz 250 Top Gazete kagıdı J 14 )< 82 

mağazası. Oalatada; 1 Unel cad- 1400 • • , 117 X 82 
desinde 34 Nlsim Mutaf. 100 Birinci hamur kA~t 63 X 95 

Anlı.ara şube&!: Uaııkpaza- 50 • ince elvan • 57 X 82 ___.....,, 
rında 161 numarada Mahmut ~!)l' 

ve şeref Beyler ticarethane ı. ZA YI ı ZA Yl: Çengel köy abz asktr ş rtt!1l 
Cmumi ac<ılt ılan: Bahç<kapı Celll Adapazarı İslim Ticaret BankaAJ •İnden aldığım vesikayı aakeriY' .,ıl' 

B•~ Han No. 32 İstanbul şubesinde 23; 6/ 927 tarihin derununde şahsa ait olan baz•. :,,ı" 
Kadri As11i ve Nurettin Naci de mübayaa ettiğim yirmi iki hisseyi knnı çantamla her nasılsa za}" ' ttı!~ 

.. .. da .h A- havi 3 numerolu makpuzu zayi ettim. Bulup tarafıma teslim edeni ırı~tı'ı 
Çarşamba gunu ""at 9 Fatı t . - . ala - dan ki · · hük d •· Ad s· k ·de ,.~ ;ı1 
pazarında müzayede ile satılacağın- Y~_nısını ~~ eı sıoın .. e ecegım. .. re~: ır e~atıl ol 
dan taliplerin mahalli mezkfirda me- mu olmadığı ilan olunur. Paşa han bırıncı katta A 
munı mahsusuna müracaatları. Hacıoğlu Mehmet Mi on O· alvo. 

".'rfiltiget .. 111 edebi tefrikası : 19 
------ ------ ı1· 

tuttu! Akşam karanlığı içinde nede doktor ona: - Hasan ... Hasan . . . 1 Diyen geçkin osmanlı zabiti 1 kanına dünyayı oluk e&,~~~t' 
hala evinin kapısını güç buldu,' - Hanım dıkkat. Çok daya- Sonra o ölüm döşeğinde hıra- anlamaz. Bunu: Kötü başladık·. Kotu 

G •• N EŞi ertesi sabah da zaten hastaneye nıksızsınız. Çok çok et, yumur- kılan baba ne oldu?. Öldü mü, - Anadolu anadolulanndır .• cek! ııcı 
kaldırıldı. O göz yaşı, o sokakta ta, balık, tereyağı yemeli, sllt iç sağ mı?.. Diyecek olan genç Türk zabi- Bu muhakkak. Boz~UJl giııı· 
kalış, açlık, o sarsıntı, o ayaz, meli; rahat etmeli ve elini hiç • • • ti bilecektir . kolda yumak gibi çözüluP 
o yağış böyle narin yapılı bir bir i§e sümıemelisin. . . . . . 14 Mart 917. 27 Mart· yor. ,ıJl 1 

A 
' Etem izzet kızı yata_ğa düşürmez de ne ya- Demişti. Haniya bu bolluk?.. Gidiyoruz . Emir geldi . Ne- İşte en son geldik ve dayan- Allah başımıza iyilik y~ı- . 

~- pardı? Ölemediğine sevinmeli!'Nercde? Hala evinde mi?- Onu reye?- Bunu Adanadan sonra dık. Alev, ölüm, kabbelikle yüz- ••.••••••• 
G k"" .... , Balat ilk . •. .. İşte şimdi gene o yol üzerinde! gördük. Bütün ev halkı gerge- öğreneceğiz. Elbette bir gediği yüzeyiz. Bu alev ve ate§ cehen- :P" 

. . ene; kız unkaparu op~u • a geçtıgı gun de y~l O vakit geliyordu. Şimdi dönü- 1 danlar gibi kendi yağlarını yiye dolduracağız! nemi, kahbelik koynundaki Hamraya dün de yazdJl11· 501 
'n r.dc d· rclu ve her vakıtki ses ugrağı burasıydı, buradan geçtı, yor. Baba evine dönüyor. Ko-- 1 yiye eriyorlar. Bu da şimdi boy- Harp mektebinde kulakları- şehir Şamdir. Onun karşısinda-1 yuna yazıyorum. Fakat bU 1'Jt1• 

rn'::ğrnı doldurdu: 1 burada dilendi! Hem ne geçiş·· vulduğu kapıya dönüyor! Bu lnunu açlığın sırtlan ağzına ka~ mız her gün bu sözü işitti: yız... Yeni kurumu tutmaya 1 Çıldıracağım?· Ne oldu dbUJl ııır 
- Hanım yi rmilik! Dili tutula tutula: do··nu··ş rok acıklıdır G ı d b. · d kl · jN" · ? Ne e • . ,. elirken tıran gergedanlar an ın. Fa- - Asker itaatla başladığuu, savaşan son este enz. ıçın yazmıyor. . . . ,erıı1• 
Yükü ayaklarına ağır gelen .-. _Beyfendi bir kuruş verir hıç olmazsa: . kat a~k ve baba kam yürümek itaatla bitirir.. Daha ilerileri ve buralar os-,mektubuma bile cevap 'ı0 sıf 

bir dal gibi eğildi·· Çorabının mısı~ız? ·: · • .. - Kızım vah sana!.. cesaretini veriyor. Hasandan Eğer asker bu söz dinler in- manlılık için iyi idare edilemi· yor?. Ne olabilir?. Bund~lst.ı1' 1 

icinı- canından daha özenikli Di?:'e dilene;ek ~e~ış! O gun Diy~cek bir hala kucağı ve haber almak, onun nerede oldu- san ve duşman karşısında beyni yen zengin birer arpalıktır. 1 ne?. Ah bir bunu öğreneb'ııtl~~· 
•akl~dığı kuruşu buldu: de boy le balsız, bıtkın ve has- açık bır kapı bulmak ümidi var-1 ğunu öğrenebilmek, onun için çıkarılıp makineleştirilmiş bir Fakat artık buralarda niçin ı Hem ne tuhaf. Onsuz ? bif 

- Al··· taydı. • dı· ~a .. dönüş?_.. . ~ d~ya ile değişilmez. bir ha- kalkan olmasaydı bu harman ~ğu~uroruz? •• Niçin ve kimin i onsuz kalmak, ondan .. ~~ fen' 
Ve · · yürüdü. Yürümek ıçın Çarşafı kar ve yagmurdan Donuyor. Bır baba ve hır aşk. 1 zınedır. Sokakta kaldığı ılk gün- sonunda çukur dolduracak kaç ıçın ölliyoruz? . Bunu yalnız 1 haber alamamak bana 0 '1 •11ııl<' 

taketi de yo~. ·~al at neresi Un- s~m~. yapışmış! sanki ciğerle- için dönüyor. Fakat o kapının 1 den bu güne kadar hangi saniye babayiğit bulunabilecekti? bilmek değil, yüksek sesle hay- · geliyor ki!. Çok defalar 0 ~eftf 
karam_ ~eresı_h~m ~e ~c;: ·Has- nmn uzenne hır karlı dağ yr- gene yüzüne karşı kapanması ağzından onun ismi düştü.... Türk zabitinin bir tek hedefi kırmak 14zımdrr. Irak gezginci- 1 buğudan bir hayal oluP ııırıı" 
ta· · bı~ı~. İçınde kı kını kusan kılmıştı. Baba _kapısı yüzüne ihtimali var! O zaman ne yapa- 1 ~~ngi_ saniye onun sevda dolu v~dır: Bilerek başladığım bil- lerini efendi etmek . 1 gibi oiferlerime. gidiyor, ~:gııl~' 
el nn ~1[" f f kapanıp ta ke~di başına kalmış- cak?. Nerde geceleyecek? •. Ak-! gozlen gözlerinin önünden git- gı ve söz dinlerlikle başarır. p be ,. • karışıyor, beynımde_ kas 1' çiçt' 

- ~ . . · · · · ·: · · · . lığın yıldırnnile ~rulur vuru.1- şamdan sonra Dolma bahçeden ti ? . · Kirkbir buçuk derece Fakat bunu: -: oygam r ın çocugu~·: k?panyor! B~?. bır aş itiyof· 
• \. Ltı •. ~r?da~ı _fcne_~ d_ı_rekle- maz şaşırdı, hangı kapıyı çala- Balata yürünmez ki! Eğer bu ı ateşle hasta d"" eli i inde atar- . .. .. • J?.iYtn arap bo~t~su __ Hiise , ğı oluyor, gö:ııumde. b 

·r:.''"n bırının dıbmc çoktu. Ve .. cağım şaşırdı ve karanlıkta yü- cılız ayaklar onu Dolmabah e e' ken bile he ;1ek i:mi y kla- -.- As~er' sadakatuı ol~ yın_ı, _R~u, Ermeıuyı Turk ce- Onu öyle ö.zliyonnn kı ... 
H?.t:r'~dı: rüyen bir gölge gibi bu yolu kadar sürür ile rene iyı'! H ç ~-ldı: p sayı getır~e bile sadık kal ve beynını ~edinı~ ~rlndo kıral bilmek . --" 

as ı kmuldatma! ıçin mı oıı: vatan çocuklarının D•'~-

I 

zar 
tUr 

~ 

De 
d 

ı 



1. 

e 

eı 

11• 

J11 

t" 
f• 

.... • 

~e~ıeı ~eınir-Jolları ve Limanları UnıuınI idaresinden; 
74 ton sür r·· 1 1 .. 

z~ıa m·· şo or yağı kapalı vakkat teminat arını aynı gun· 

tur una.kasaya konulmuş- de saat 15,30 a kadar Umumi 

M:·· müdiirlük kalemine vermeleri 

~n~_kasa 18/9/929 Çarşam- lazımdır. 

D vı:~saa~ 16 da Ankara.da Talipler münakasa şartname-
Yapıl erntryolları İdaresın- lerini iki lira mukabilinde An-

acaktır. !karada, Malzeme dairesinden 

~sah ya iştirak edecek-, Istanbulda Haydarpaşa mağa
fu f mektuplarını ve mu- zasmdan tedarik edebilirler . 

.. >:---*********}e(:xx::::x::::e 
L\1A rLİSESi veT1CARET~1EKTEB. 

, Mektebfınlz 2 EylWde talebe lı.aydıaa başlayacaktır. Cuma 

:,azar an b lı.a her gtln saat S-12 ye lı.adar kayıt mu· 

ıışı ' 1 ) apı r. Beraber getirilecek evrak : Nllflls lezlı.eresl, 
Şal: d , melı.tebfıı son tasdlbıamesl ve bir 

resmi • 
~~!l!:"'T~ 

BilDl AJYABE MI NGO~O 
YEDiNCi TERT1P 

2. NCi KEŞİDE 11 EYLÜLDED1R. 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

B ve 10,000 ,, Bir mükı\fat 
u keşidede cem'an c 3,900 • numara kazanacaktır 

·ıınnuua Tale~e kaJ~ı 
1 ~~~iilfünun Emanetinden: 

~vat a~unun tıp, huk.uk,ı (C) Nüfus tezkeresi, 

ille tez; •fen, ılihiyat, fakültele (D) Hüsnühal eshabından bu 

l92g.19~ 'V'e ditçi. mcltteplerine lunduğunu bübeyyin ikametkfilı 

~be senei dersiyesi için ilmühaberi. 

l~ııııın kaydı muamelesine baş- (zabitaca musaddak olacaktır.) 
2-._ lŞtır. ) 

··~·· F'aküıt 1 1 ubel . (H 4,5X6lat'asmda mukavva 
, e er e ş enne, .. d f af 
h rnekt pl , sız uç a et otogr ı. 

c~Usi liseıeremere ve! resm!L ve 5-Kayıt muamelatına teşrini 
~lif zun arı a rna- lin. "da da nih 
3 • evve ıptı sın ayet ve-

lh,_ .._ İıntahanla t 1 b 1 rileccktir. 
-~ aeeaına- . . • 

1-- 7- Taliplenn pazertesı. per-

i)ti ha.·Naınzetıerin atideki vcsa şembe günleri saat ondan onal-

(A.) 12 olmaları lazımdır: tıya kadar Fakülteler idarele-

llıesi ICaYıt ve kabul iatidana- rine müracaat etmeleri ilan ol-

en) t· unur. 
iller Lse veya yüksek mekte- 6- Tıp fakültesine girecok-

leıi.' Sıhhat, aşı, şahadetname- ler, Fen fakültesine müracaat 

edeceklerdir. 

l<APPEL 
CilIANŞUMUL 
y AZI MAKİNESİ 
~e FR.A..~ .lı.üktıaetinln takdir ve tercih etılği 

Hafif, metin ve sağlam 

0ller ciheti taahhüt olunur. d:Iıı ıa::;;;; 
lllllQıl ·~ 

"f.:!:_...,J&lllYA.N s.dıbye lan 30-BS i.anbal Tci. Üt. 2256 

! İl Ye ~aın aukaSI R ınOdRrlülOOden: 
ılııııııt ~ ... 

"• Nen Hudut ve o.emlyet 

~ ıı ft mablyell. ve aiiftrmH•n 

ıı:rıı. - .W ltOK ıakriben 130 dlSnllın 11hada 

c\: , CNı.,ıetıye kuıı) 312 m. ~'1!adı bir köşk ögir 
JllO ın. iç .b.ılı Qpp . 

teminat miktar 
Ura 
1800 

bin eeklz 
yaz lira 

.,..,,:.ıtoı\:ıt..._._ 94 mr. n deposu ve bavın: 
...._)'~-,.., ewah ma!ıııııns yııkmda 'J&Gla bir parça WUn satıp 

1 :ı· konaı.ıışwc. 
~ 1d. tdüzayede ( kııpa!ı zarf) umllylcdir. llıale ll/Eyllil/9~ wilılndc 
ı~ re ıııec11sı huZUdyle icra edilecelak. T olanlar beher mllllciiD 

Vtt' ~Cll ıııbı:da tcmlna iruııbıe aıec:ı- olup blı r.emlna 

.-. teklif mckınplar!yle berah~ rmkpuz mubbillnde bizzll: "" 

t.L 2 - tıı~• J"lfm•k ürce · olmık postaya tevdi ederleı;. 
""""Ltlc istif ~e hedefi ilk taksir peşin alınmak şartiyle sekiz ııenevi millavi 

t 3 _ T • oluuur. 
'"'lll&ıt .ıip olaaların laaabul veya hınlr f11hcleriınize veyahut Merkez 
~. llllidiri etine 
ı....llliizayed Y' min-ıla mafmal şartnamemiz! mütalea etmeler 

" eııııcı riey.e iştirak halinde bir a.ushasmı alıp imza TC telclif mclı:toplanna 
,.,,_,, e ıcap edw. 

...,,. laJseri lisesi Uf dDrliğiBllen : 
laıı biıı ı'' liııcai l!lÜ•tenıila~~-- lec -· d ~" 1 . "'-''~ elli 1i 
~ a ilrın t d" ..,. UUU&D. o egm .,.. ..... p enn ye~,- ra 

' at, rn.. a ilat ilavci inşaat TC teminatı mu~ta akçMm• tedarilı: 

ile 1. ~~ası s .. ~il1 929 tari ve proje ve şartaaınelerini görmek TC 

illede ka ı>azarlı gunu saat onbe iza.Mt almak üure lise müdüriyetine 

pa zarf usur le icra cdi ..._tlan iün olumlc 

MlLLlYET PAZARTESi 2 EYLÜL 1929 
5 

Ticarett babriJH nıekte~I alisi nıü~a1aat konıiSJODU ri1asetln~en : 
Pazarlıtla tn~araloir aıaı ve e~evab ıııünatasası 

Çocuklarınızın seveceği kitabın 

Resimleri renkli ve güzel 

Mektep mihanik E.lektirik Fizik Labaratoiri için mübayaası muktezi- 281 kalem a!At ve edevat 

5/9/929 Perşembe günü saat 14 tc ihalesi icra kılınmak üzere pazarlıkla münakasay vazolunmuştur 

Metni cazip ve 

meraklı olmalıdır . 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Cumadan madıı her gün Ortaköyde mektep müd!irlüğüne veya 

Istanbul Defterdarlığı binasında zirat ticıırl müessesat muhasebecili~e müıacaatlan vç m!inakasaya 

iştirak için de yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat te"llİnatlırnnı yevm ve s.ati pazarlıktan eve! 

mez.k~r muhasebeciliP;e tevdi ederk vakti muayyende mci .• "tepde muteşekkil miıba)aa ıkomisyonu riya· 

sedne ınüracııatlıırL 

Babalar, Muallimler! Bu kitap 

YE1Ti İLK ~1E TEP KIRAATİ dir. 

2a ~ını 1~2~ tari~in~e güoırük nınf effi~ nıuaYinliID ınüsa~akasına 

Milliyet matbaasının rotatif makinesinde nefis 

bir surette basılmıştır. Beş kL'1mdan ib:ır~t olan bu mukemmcl 

kıraat kitabı Maarif Vek!leti talim ve terbiye dairesinin (1-17) 

numaralı kararile bütun mekteplere labul oluum~Lıır. 

1 rkezi: Tefeyyüz kita han . ~;rl'ı:. :K:!CC:J:İa 

Gömrü~er mn~af aza nıü~ürJü~ün~en: 
ait ~u~ui ~eraiti ile inıtt~an Pro~rann 

Güınrilk müfettiş muavinliği için Istanbulda ve Ankarada bir müsabaka imtihanı açı!acakor. 

lıntihana duhul şerfilti şunlardır: 

Gümrük müafaza eraldbi jçin mubayaa olunacak <Olan 18 ton 

makina yağı kapalı zarf usuliyle .miinabs•ya konulmuştur. 

l - Türk olmak 

2 - ili mektt:plertn birinden mezun olmak 

3 - Yaşı yirmi dörtten aşağı otuzdan yukarı olmamak 

4 - Namzetler ilAn tarihinden itibaren 15 Ey!OI 929 tarihine kadar Gümrükler umom mü

dürlüğüne istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri lsddalara aşağıdaki evrak ve vesai

kin musaddak suretlerini raptedecelderdir. 

1ünakasa kanununda.ki şerait ve evsah haiz bulunan taliplerin 

miinalrıısa gününden evvel şartnamesine ittila husulunden sonra 

münakasa günü olan 16 cy!OJ. 929 pazartesi günü saat 14,5 te 

teklif mektuplan ve dipozito akçeleriyle birlikte ıınlldiiriyetiınizde 

müt-:şekkil komisyona mtiTacaatlan. 

Maden kömürü ve odun münaSllSI 
l - Nufus tezkere.9 

2 - Tercümeib.a! varakası 

3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine ve ya tecil edilmiş bulunduklarına dair olarak 

mensup oldukları askerlk şubesinden alınacak resmt vesika 

lslan~ul ııın~~eı nnıuıniliIDn~en 
4 - Mehep şehadetname ve ya tasdıkname 

Namzetler imtihandan evvel sıhht muayeneye tabi tutnlacaklardır. LAzımgelen şeraitl haiz 

olanlar tahdrl ve şıfahl olmak üzere icra kılınacak müsabakaya i:ştirak edeceklerdir. 

Müsabakanın birinci tahrır! kısmı Ankara ve Istanbulda ve tahrirde mnv&ffak olanların lklnci 

şifaht kısmı Ankarada olıcaknr. Tahrirde muvaffak olmayanlar şlfahl imtihana b.bul edilmezler. 

müsabaka nedcesinde kazananlar Cümrük milletıiş vinll.ğine t.dyln olunacakJ.Ardır. 

(İmtlhan programı) 

Daire! adliye kalörilferl çin 300 ton kınple maden kömürü 

ile 450 çeki Rumeli meşesi odun mübavaası tarihi IU.ııdan itibaren 

20 gün müddetle münakasaya konınluuş olmakla talip olanların 

şeraiti anlamak üzre cumadan maada her gün adliye levazım da

iresine ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi ihale olan 15-9-929 

tarihine müsadif pazar günil saat onbeşte lstanbul defterdarlığında 

umuru hukukiye müdiriyetl nezdinde müte9ekkll ihale komisyonuna 

müracaat < lemeler! llln olunur. 

ı - Maliye ve iktlsat ilimleri baklanda umumi ma!Cımat 
Odun ve kömür münakasası 

2 - Gümrük ve Tarife kanunu ile Gümrük muamelatı umum.iyesi hakkında mafüınat. 

3 - Türkiyede bu gün cari olan bilumum vergi ve resimler ile tarh ve cibayet usuller!, 

usulü tahsil ve takibatı kanuniye . 

ısta ~ J nıü~~ei uınuınili~in~en : • 

4-Muhasebe( umumiye kanunu ahkAmı vebu husustaki mütalealar. Biltçe ve tabi olduğu esaslı 

ka.ideler. Senei maliye ve devret hesablye; Mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri. büt

çenin murakabesi şekilleri. 

5 - Türkiyede maliye ve Gümrük teşkilatı bakında umumt malômat. 

6 - Hukuku idare hukuk ve ceza mahkemeleri usulüne dair malômat. 

7 - Basit ve mürekkep faiz hesaplan nispet ve tenasüp kmdeleri satıh ve hacım 

yeni mikyasta usulü . 

Istanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için muktezi 

500000 kilo mangal kömUrile 450 çeki muhtelifillcirıs odun müba

yaası tarihi ilAndan idbaren yirmi giln müddetle mtinaka aya ko

nulmuş olmakla talip olanların şeraitl anlamak üzere Cumadan ına· 

da her gün Adliye leyazım dairesine ve münakasaya iştirak edecek· 

!erin de yevmi i.hale olan 18, 9/929 tarihine .müsadif çarşamba gü

nil saat on bette Defterdarlıkta umuru hukukiye müdüriyetinde 

müteşekkil ihale komisyonuna müracaatlan i!An olunur. 

8 - Tüccari usulü defteri usulü basite ve muzaaf hakkında malômat . 

9 - Coğrafya Türkiyeııin tabil ve idari ve iktisadi coğrafyaSL 

ı.tanbul clördiincü icr• m-... ıu- Musevi il sesi 
ğuııdan: 

10 - Türkçe ve Fransızca kitabet (imtihanda lfransızcadan başka lngllizce ,Almaca ve ltal

vukuf dahi ııyncanazari di kııte alınacak t. ) 

Fatma Faika hanımın Dimitraki 
Kilaridi efendiden bor!j aldığı sekiz 
bin altıyüz liraya mukabil vefaen fe

rağ eylediği !1ehzade başmda ltofka
dem mahalleııiııde Mahmut efendi ao-• ~ l 0- 1 t d • }} ) • kağında atik 26 cedit 32-34 numaralı 

tLAN ev e emırvo arı ve ıman- maa bahçe bir bap hanenin •amamı 

Ö 
C. mumaileyhanm uhtesinde olup bor-

T 1 ve PAPADOP ULOS l " "d • d verilmemesinden dolayı indelmü 

firmasının ta flyeııl berine Sal· arı llfilUml } aresın enz :nede iki bin lira bedelle 13libi ııh-

taıı Hamamında Haçapulu Ha- .. . . • . te~ne birinci ihalesi yapılarak ihaJ.ııi 

nm4a 37 11J1muoda kAl.a. ~una kasası 17-8-929 tarilun- edeceldenn teklif mektuplarını kat"iye&i için on bet gün müzayedeye 

ÇUHA VE KAZMIR de ıcra kılman Ankara deposu ve muvakkat teminatlarmr aynı konulmuştur. 

MACAZASININ kömür tahmil ve tahliye ameli- günde saat 15,30 a kadar ı.imum! Hududu cebhesi tarik sağ taraiı 

ı EylUldcn ldbareıı talıtı lda- yesi için verilen fiatlar haddi müdürlük kalemine vermeleri ve arkası Zihni paprun so1 ta™! 

reme Jildığımt muhterem mO~te- layıkmda görülmediğinden me· lizmıdır Talipler müııak a Mustafa paf&lDll hane ve ~elerı 

rflerlme illa etmelı.le kesbi 11e- kik li eııid kapalı · as ve bazan HBsamettin efendinin hah· 

ref eyJertm.. M.ııJıtcrem mllfte- z ~e ye Y en za. şartnamelerini bir lira mnkabi- çesile mahdut .alettalı.dn 92g metre 

rllerlmin ar~ ve lhdyaçlarıoı rf!a rnımalrasııya :konulmuştur linde Ankarada malzeme daire- murabbaı araziden tahminen 264 met

yerlne getirmek ea mnlı.addes Münakasa 10-9- 029 pc!:lC1'Dbe • re murabbamda ı:eı:niıı lı:atmd&ıı ma

cmel tanıdığımdall mevcut ıato· ügnü saat 16 da Ankarada Dev• sinden İstanbulda Haydarpaşa ada iki buçuk katlı abıap harem ve 

klan Avrupamn en mefhur fa- let demiryollan idaresinde ya- mağazasından tedarik edebilir- se~ık dairelerini muhtevi ahJaI? 

b ·ıtaıanadan getlrttltlm en soa tl k Mii aka · tirak 1 eski bir konak maa mutfak mütebaki· 

m~da kumaşlarla zeağlnlqtlt· P aca tır. un saya ış er. si arka~ında ve kiame.'.1 yan. tarafta 

dlglml ve bunları rekabet ka· t fit 'tl ı babçedır. Evsaf ve muıtemillltı: Ul 

bul etmez fiaUarla satacatımı ın,IJa • ea efllle kuyulu binada hiriııinin üatil açık di-

arz ve muhterem ıau.şteıtıerlmfa U ğerinin firenk tulumbalı kuyu ve kG-

ltlmadını mıılıafazaya muval· 
mürlüklli ild taşlık dört adet odun ve 

fak olacağımı Hmlt eylerim. z ld lr •tsek d n"bendİe mekl bı' mu"djjrı' kömürlük .altı adet kiler yatuwr su 

Athanaııe Tb. Papa\1opolos Oil!JU u3ı JU ma en nı il) u • :·::~:: ;:~1:e ~~~~.::ııı:: 

ı k 1 ti d da altı adet he!A caınekinlr aiğerl ma 

Ecnebi mem e et ere Je nuen· beyn sofası olmak üue altı adet safa 

1 
bir yüklü dolaplı birisinde gumllıa-

giden tüccar ve ~eşif bedeli 49 bin küsur Jiradan ibaret olan nesi diğerinde Ffte musluklu mennır 
ahi ra 

yalağı ve ikisi !jlltı araıımda .. bet 

seyy a mektep müştemelatından maden işletme enisti- oda biriliniıı zemini -er bet sa-

B k lommerç.IYBl8 k le • ton zemini mermer lh<til çinko müste 

an 1 tüsünün üst atiyle hakiyei a sa roının ınşası kil gusulhane ve d&ımc dolap ve çatı 

Italyana 
Sermayesi 700,000,000 

(lhtiyat akçesi: 
540,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyabtn 
çe\leri) sat.ar 

L 1 f }" J bi ·· dd t 1 .. k arasuıda eşya ko}'lllağa nıa!mm ....,_ 

Kapa 1 zar usu ı e r ay mu e "' ' 1 na asaya hal ve saireyi havi olup birinde :aıed-

konulmuştur. Proie, keşif ve .şeraiti anlamak yune diğer kısımlarda aıahi}"e CsaaI 

J • • doksan lira ile Baba ve l/Iuıtafa bey-

İsteyenler lstanbulda şehremanetı cıvarında ıer kiracıdır. Bahçede bir 1cu,.. bir 

nd l den h d• l" . Z ldakta havuz bir çam otuz .kadar lllCJ"9& •-

Ista u ma mü en ıs ığıne ve ongu ğacı vardır. Tedım tertibatile .ll1Ücall 

k -d- • • - i deh'}" l bez tamamına onbir bin ildyfir lira 

me top mu urıyetıne muracaa e ı ır er. kıymeti muhaııııneneli muı.tacı: tamir 

Ka lı fi E ı · ı- · · · • t 6 da JJIBa bahçe konağın iştinımıa yii.zde 

pa zar ar y u un 7 ıncı gunıı saa 1 beş zamla talip olanlar ve daha ziyade 

Zongulhak maden idaresinde açılacagından ilk mal<lmat a~~ak ~yen kıyı_neti .mu-

• hammenesının yüzde mspctinde 

teminatı havı kapalı zarflar daha evvel pey akçesini ve 928--63 ı dDqa ııu-

Beyoğlu Kumbaracı yokuşu No 1 

Maarij vektl•ıi tarafından musad 
dak n Dariilfünnna duhul hakkını 

bahşeden bir şehadeınaqıe veren 
yegtne Muıe\'1 tedrisan taliye !!sesi

dir. Altıncı sınıfa hdar dersler mnh· 

tellttir. Alnncıdan itibaren erkekler 

ve kızlar !\!İli ayn ayn muflan \'lir· 

dır. 12 inlı! sıtı&fııı biri riyaziyat 

dl~erl .fc!Mfe almak üzre iki şu1-I 

vmdır, Tedrlnta 16 Eyllll 1929 

pazartesi Cilnll ba\jlayııcaktır. 

l~i!l-1930 seııei deniyesl IQln 

kayıt mııamel!ıı 11 aııutostan itiba

ren Clllllla ve aıınattm gi!nler!nden 

maada iter gün saat 9 dan 12 ye 

kadar d•'V•m ~,ıeoektl+. 
lbıi*İ hnfilıaıılaı'\; 5 inci O unca 

ve 12 inci sınıflann talebesi için 

~ lll 12 Eylülde icra edllecektlr. 

fiütUn talebe 9 Eylül 1929 dan 
evvel teknr kayd olunmağa mec· 
bnrdur. 

iLAN 
Üsküdar orman memurluğundan: 

Zabt olonln beheri bir kurut yirmi 

para esas bedelli 300 adet koca 
yemiş çubuğu ve çekisi 160 kuruş 

bedelli 17 çeki mete ve 14-0 kuruş 

bedelli 9 çeki mahlut haıap ve 

kilosu 8 kuruş bedelli 490 kilo titre 

"ft adedi elli kuruş bedelli S 1 adet 

ıköknar tahtuı ve kilosu ikl buçuk 
bDIŞ bedelli 47S kilo meşe ve kilo· 

., kuruş bedelll 230 kilo mahlut 
!tfuıll-kr ve 100 kuruş bedelli bir adet 

gürgen tomruğu ve demeti 3 kuruş 
bedetn 2'1> demet fıan çalısı ki 

ceaı".m on aln kalem emval sekiz 

eylal 929 pazar günü saat onb~te 

Üsküdar hükumetinde müteşekkil 
komsiyonda ihale edilmek ve Hffei 

masarifi müşterilerine ait olmak üzre 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 

Hayıhrpaşada Üsküdar orman me
murluğuna ve yevmi ihalede mezkOr 

komslyona mürecaaılan i!An olunur. 

Liret, frank, İngiliz lirası 
veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 

nereye "tseniz paranızı. ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyannı 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu laiçıik ·yat 

için naldt makamında kola

ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki 

sahibinden kimsem 

kulnaamayacağı bir şekilde 

tertip ve ihtas ediluıiştir-. 

k • d- • • ıl 1 J dı marasını mustashiben İstanbul icra 

me tep mu urıyetıne vas O Ola 1 l'• dairesi müzayede şubesine müracaat (iLAN) 

Doktor 

Mehmet Ali 
Belsotulı.Juğa ve idrar yollan 

ltastalıldarı mütehassısı 

Sirkeci tta!11'1'11y tenkkııf 

- ımhalli 0:4 

etmeleri ve 21/9/929 tarihinde saat Tahlisiye Anadolu mıntaka-

ı-azoz anus 4a Jsaı.17 14 den 16 ya kadar ihalei kat'lyeıl ik t .. h "d d ·ı k 

O L • p o s yapılacağından müperileriıı l:azır bu sı!l1D ıı~e . ..- ı ı a~e en. vcrı '.ne 

lunmaları ilan olmntt. üz.re sekı:ı:bıa kuruş ucretı şehrıycll 

Bolu vila.yetine tabi Mudurnu ka- tebabtci münhal bulundıığundaıı 

GAZ0,'7TTl\.ITT jriıut7 zasırun Abaut Mmlc Jataemdee •ene- lerln pu:artcsi pcr~embc 

:L.Unu 's'llu.Lı vi 1194 metro mikap gayn mamul 

Kapsuldald mıı.rkaya clJkkat edllmesl rica f'ID'· ve 1806 M.M gayrı mamul k6- günleri Galaıada nbtım maricim 

• lmer CfÇBrı bt edilmek Wıer.c 'PC on hanındaki merkezi idare Tebabc· 

1000 kok kömürü kapalılkkat teminatlarını aynı günde c590>1mnış deh_ '?uka~~rı ~erm- LIL EZA• 
ton • U .. den IS- -• > tarihıne musadıf çar- J 

zarfla münakasaya 'konulmuş- s.~t 15,30 ~ ıımamı. m dur- şaınba giiaii. :aat on beşte ihale edil-

tur. . luk kaleınme vennelerı laznn. mek Wıerc :G-8-~~9 tar~~ itı"bıı- ASUR ffi~fELERI 

Münakasa 21-9-929 cıımarteaı dır. ren - 30 - cım müddetle munyedeye
1 

günü saat 16 da Ankarada Dev- Taliplerin miinakasa Şartııa- vaz citihnittir. - . Fistül ve sıracaları 

Iet Dcmiryollan idaresinde ya- meslerini i ki lira mukabilinde Tal_ip_ olımlımn esas ~tı- a~la- a:mcliyııtlı .ameliymız elektrikle 

Ptlacaktır Ankarada, malzeme dairesinde, mA~~ Bolu orman m~üı:l~e~ne j tedavi ve bilcümle ameliyaıı icra 

· • I b ld H • UA&r• umum orman m ırıyetine 

Münakasaya iştirak edecekte- stan u a :'-ydarp~.a maga- ve tatanbul orman baJ miidiriyetine. eder, uat ı - 7 Divmwoıo Acı 

rin teklif mektuplarını ve muva zasmda tedarik edebılirler. müracaat eylemeleri ilin olunur. j ..... Hamam N. 20. ~-
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

_ ı el 1 \ agon - il binasında Japon mUze sergisi merasimle açılmıştır. Sergi Uç •ene aıçk bulunacaktır. Bu gUnden itibaren 
umuma kUfat edilmlştlr 

l Son aylarda zuhur eden antrepo buhranı tamamlle bitmiştir. GUmrllklerden bol b ol mal çııaııak11 

Ni 
lastiğinde bulabileceksiniz. 

Bir lastikte aranan bassalar: 

1- Lastik derdinden kurtulmak. 2. 
iktısat. 3- Emniyet. 4- Rahatlık. 5 .. 
Harici görünüş. 

ı Otomobili sUrerken lılstik patlanrıt korkusu otomobll
cinln en bilyük dUşmanıdır. Bu korku olmadan otomobll kul
lanmak bOyUk blr zevktir. 

2 Lastik için verdiğiniz para mukabilinde her Ura size 
şu kadar kilometre kat' ettirmezse aldıtınız llstlkte aldanmıf 
olursunuz. 

3 - Emniyet edemedltJnlz bir l&stlkle yola çıkmak lsterml
siniz? Hayır. Yağmurlu havalarda, çamurda, sllr'atll kofularda 
ve birden bire fren yapmak mecburiyeti oldutu zamanlarda 
kaymak tehlikesi bir çok kazalara sebebiyet verebilir. Lastik 
alırken bu hususu düşllnUyormusunuz? 

4 Otomoblllere sllr'at ve rahatlık için llstlk takarlar. 
YU~.s!k snratlerde lıozuk yollarda rahat ve eareıntısız seya
hat edebilmek için hususi yol şeklinde Yeni Mlllerlerln üzerine 
llstik yoktur. 

5- Her otomobilci arabasının tık gllzllkmeslnl arzu eder. 
Yenl ve gUr:el bir otomobile şekil ve harici gllrllnllşll çirkin 
bir llstik takmak yeni ve tık bir elbisenin altına eski ve bo
yasız bir pabuç giymeye benzer. 

6 işte Miller mllhendlslerl bu bet noktayı nazardan 
kaçırmayarak bir senelik bDtUn sallerlı:I, bu beş hassayı tc
mamen kendinde mezcetmlş olan 

YENi MiLLER 
lastiğini vücuda getirmek için sarf etti" ,_:-. 

Türkiye umum satış mahalll 

OTOMOBİL TİCARETİ T. A. Ş. 
Beyotlunda Tokatlıyan kartısında · 

No 239, Telefon 8. O. 2866 

I 

L Ü K S 
in~ 94maşırınızı muhafaza eder 

hıce vımı,ınnlll yılı; ... lçhı t. "O x s kııllanını.z. lkı defa fazla daya
nır. L O K S ÇllDAflllıqıııp ı.aıllk vertr, çamaprlan ovmak llzım dettJ 
çilnkil mu:ılrdit. L O 1' S ı.ıııın.ı. n m6kemmel ıureıte ttmlzcflt. 
Yıkadığınız ince çamaşırlar lçrtı L O K S kullanınız. 

LUX 

4\ 
Muzır bafaraıa kartı muva· 
ffakJyetle mUoadtle etmek 
için yeğane slllbtır. 

Nıvyorkta 

Standar Oil 
Company 

Mllıtahzeratındandır 

Batlıca eczanelerle ecza 
depolanndu ve bOyDk bak- ~=~...., 
kallyelerde satılır. Toptan :;:::..:;;:"'l::.ı. 
satış mahalli : 
Istanbulda yeni poıtıhane arkasında Rejı Hanında No 2·8 

Devlet deıniryolları ve limanları umumi idaresinden 

1 

Haydarp;ata eıya tahmil ve tahli· lannı ayni ğUnde saat 15,30 kadar 
yeleri kapalı tarlla münakasaya kon- Umumi Müdürlük kalemine verme-
muıtur. !eri lbımdır. 

Münakasa 24. 9. 29. Sah ğünü ıaat Talipler münakasa şartnamelerini 
16da Akarada Devlet Demiryollan 1- iki lira mukabilinde Ankarada,Mal
dareıinde yapılaçaktır. zeme dalreıinden, İatambulda Hay· 

Münakasaya iştirak edeceklerin tek darpa!'l mağazasından tedarik cde
lif mektuplarını ve muvakkat teminat bilirler. 

Devi el ~enıirJolları ve limanları umumi idaresi n~en 
Haydarpaşa kömür tahmil ve tahli-1 natlarını ayni ğünde saat 15,30 kadar 

yesi ameliyesi kapalı zarfla münaka- Umumi Müdürlük kalemine verme-
Aaya konrnuıtur. leri Uizımdır. 

Münakaaa 24. 9. 929 sa1i günü saat Talipler münakaoa şartnamelerini 
16da Ankarada Devlet Demiryoıİarı iki lira mukabilinde Ankarada, Mal
İdaresinde yapılacaktır. zeme dairesinden İstambulda Haydar 

Münakasaya iştirak edeceklerin paşa mağazasından tedarik edebi
teklif mektuplarını ve muvakkat temi lirler. 

Bu sene sarmueak '' mdlye kadar rıırnlmemlt bir ftatta 

Merkez Acen1&11; Galatı kllprU 
qıfında . Beyoğlu 1302 Şube 
ıcente11: Mahmudiye Hını ıltıtdı 

lsıanbul 27 40 

T rabzoil ikinci postası 
[ANKARA] vapuru 5 ey!Ul 

perşembe akşamı Galata rıhtı

mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rlze Hopaya gldeçek ve dl;)
nüşte Pazar lskeleslle Rlze Of 
Sürmeme Trabzon Polathane 
Tirebolu Glreson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

izmir -Versin ınral poılası 
(MahmutŞevketpaşa )vapuru 
3 Ey!Ol salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşam

İ.ba saba hı iz mire ve akşamı 

lzmirden hareketle Antalya , 
.Aıaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Aıa
ye, Antalya, lzmire uğrayarak 
gelecektir. 

lJYalk ıttr'al poıla11 
( Mersin ) vapuru 3 eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
KUçükkuyu, Edremit Burha

niye, A yvalıgıt gidecek ve 
döniiştc mezkdr lakelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayaoaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alımr, yük alınmaz. 

ALEMDA~ ZADELtd 
VAPURLARI 

Seri, lüks karedeniz postası 

Millet ';fı~ru 2 

P aza rlesi ~~ ~rd~1 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

YELKENCi 
lira deniz lntı Ye ıurnı pos~aı 

SAMSUN 
VAPURU 

e:ıül Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu 
lreson, Trabzon, Surmene ve 
Riıe ) ye gld~cektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hamnda k&ln acimtasına mü
racaat. Tel. lstaiıbul 151 

KEFELIZADE HAMD 
YAPURLARI 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
5 Perşembe vapuru 

eylül 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebo)u, 
Gerze, Samsun, Glreson, Vakfı 
kebir, Polathane Trabzon lske
ilelerlne azlme{ ve aynı iskeleler 
ile Görele, Tirebolu, Fatsa ve 
Onyeye uğrayarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkecide yeni 
handa 1 numrolu acentesine mü
racaat. Telefon: lstanbul 3105 

NAJM VAPURLARI 

lzmlr postası 
Seri, lllke vı muntazam olaa 

ADNAN vtl>J'° 
2 lnoi P AZAilTES1 

n Hl dı G,Ja~ nhJllQllldan b&rf· 
( lmılr•) ve Çatfamba gllıiu 
en lııanbulı harektı eder. 

Galatı G«ıııriııı kartmlıda Site 
FranHz Jıınında 1 i ııumerada lJıılU· 
mi ıcaııtalı&ını mUr&cuL Telefon 
Beyoklo: 1041 

elsoğnklu freu tı 
olanlann nazan clllıkadnt 

Dr. Horhoronl 
[Zonguldak, İnebolu, Evrenye, Fennin en son uıollle kat'ı 
Samsun, Ünye, Ordu, Glreson, olarak eski ve yeni belsotokluğıı, 
Trabizon, Rlze J ye gidecektir. frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 

Muracaal mahali: lstaubl ve mesane ve bllcUmle kadın rı-
1 ıtsızlıklon tedavi olunur. Beyoğlu 
Meymenet hanı altındaki yazı- Tokatlıyanyannda ımekıep sokok 
hane. Tel fo Js nbul 1 154 No :;s Tel: B. 5 

..11.iiııiilıiiiıiiııiiıiılııiıli ....... 

KÖi5Al{ 
}il' 

fotoğraf makinı:ı J' 
rıyle fillmlerlni ~ il 
lanmak menfaatıtl 
icabatındandır. 

AIAıninUt fotoğraflar ıçın 

Minotero9 
fi'' kartlarını kullan• 

Her yerde eatıtır. 

Istanbul Baytar Jf, 

mildürlüğiil1" ı 
tıP 

İktisat vekileti namuıa 6' ~.ı 
cak bİl" kiloluk tenekelerde ePt'J, 
elli kilo ve dörder buçuk 1ıtliJl"'.ı 
de altı yüz elli kilo KreoJlıı rı' 
ll8f& konularak 1 O - 9 929. ?r.,ı f 
ğilnli Defterdarlıkta koıns:ı;' rJll 
le edileceğinden talip ol~"~e Jl1 
rıakaııa ıeraitlni anlamak üı~of· 
rlyete müracaatları ilin oJıı .+ 

,e 
Ktndl bendin ıraş oJııııll .ıııı_, 
lldir. Fakıııer ve ta:ze ~-ıu 

için mqbur lskal{l~1All 
POKER TRAŞ sfÇI'-· 

~' ~,·W!ol 
...,.;. -r .. J:l . 
.,.OKE .·JtP 

LtııJeflP 
ile ırq olmalıdır. Tııu k0rııl 
ıakınuus. 10 adedi aıııııı b~ıJ' 
l!!f. Uıııomt deposu fsJ~ 
Tahta lıa!Ad~ 10 nuıı,.r• ı<:ıı.!~1 

AK DEKALO 

Kısın et~ 
bJI'' ~ 

Köprüdeki Kısnı;tıetlle 11 
sından bilet alan nı ~eıırfl~1 
Oalata Kllprllbaşı 11ırıet0 ,. 
All Paşa Han 43 11 ıııll''' 
Kısmet merkezine - ~ 
aatları. ___.-:;-111• 

Meı'ul MUdllr: llVJtlJAr' 
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