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Bıı sabah bilumum 
borçlu hapf.f;/er 

bırakılıyor 
---~--

Hiç bir bor(·lu /Jurcu 
için arlı h 

hapsediienılyecek! 

{)/in Vali Bey tarafından KOşat rtsml yapılan Yavuz klJyO Mektebi 

' 

Dün bir mektep açıldı 
V avuz köyünde dün Vali bey ilk 

mekteebin küşadını yaptı 

' 

Vali Vekili ve Şehremini Muhiddin' kilmetinin maarife verdiği yiıksek c

Bey, dün refakatinde vil&yot aermü· hemıniye• anlatmış ve köylülere 

hendisi ve muharririmiz olduğu halde mektep civarının ağaçlık bir hale ge

Kemerburgaz nahiyesine ve oradan tirilmesini tavsiye etmi§tir. 

Petnabor kariyeıine gitmiştir. Köyde vali beye ve refakatindekile-

Muhiddln ·bey, Kemerburgaz nahi- civarını aıtaçhk bir hale ifrağ edecek· 

yelinde yeni ~·J>rlan dispanser bina- )erin.~ vadet~glerdir. . .- . 

aıru teftiş etmıştır. Kode Vali Beye ve refakatıdekıle-

Vali bey, dspanser tabibi Ahmet re ayran ikram edilmiştir. 

beyi yerinde bulamamııtır. PETNAHO _ YAVUZ 

Köylülerin verdiği malilmata aöre Vali bey, köyün en ihtiyarına Pcı-

diıpanser tabibi hemen her gün latan nabor'un ne manaya geldiğini sor

bula iner ve itinin başında bulunmaz- muştur. 

mış. Bundan başka da dispansere mü- Bu adam demiştir ki; 

racaat eden bazı hastalardan ücret te "- Bir adam bu köye gelmış ve 

istediği ve hastalara sert mu~ele et· kl:iyü beğenmiş, köy güzel ama, cha

tiği de köylüler tarafından şıkiyet e- Jisi bethah demiş. Sonraları Petna-

dilmittir. hor olmuş.,, 

Bu doktor hakkında ayrıca Sıhhiye Halbuki Muhiddin bey d.emiştir ki: 

tarafından tahkikat yapıldığı haber "- Benim zannıma göre bu isim 

alınmıştır. Rumlardan kalmış. Rumcada Petna-

Eczahaneler de Ahmet Nafiz beyin hor cKırmm köy• demektir. 

verdiği reçeteleri yapmıyorlarmış. 

PETNAHORDA MEKTEP Istanbul meb'usları 
Kcmerbure-az'dan sonra Pctnahor 

nahiyesine gidilmiştir. Bugünden itibaren halkın ihti 
Nahiye müdürü - ki çalışkan bir . 

genç • Bu ismin Yavuza tebdil olun- yacatını tespıte başlıyorlar 

duğunu söylemiştir. 
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!!~::!'ENALoıG~:::~~!~LER 4# S'o11 Haberler ~ 
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Sebep ne? Nleclis açıldı M "f k d oları İzmirin kurttıl~· ~ttif 
MiTiiyelio larihi 1elrikası : 15 a arı a r 1 

r d ~:~ 
-=~--- Ruslar bu vaziyette Cemiyeti Akvam Bu sene şenlik e 

1 
şiın 

Beklenen gün ve bir emir lngilterenin mes'uli- dün ilk Dün al(şama kadar ikmal edile- mükemmel oıacB a!iay 

yetini buluyorlar . . d · b b dd ·· 11 . ~ ış }'ap 

()ıla O .. ,rle bı·r şey yapa.rmış ki ıçtımaını yaptı ıne ı, azı te e u er vaı İZMtR, 2 (A.A) ~ .z~fe 
T LONDRA, 2 (A.A.) - Moskovadan C . ti luş bayramı hazırlıkl ııJı> ~ıra 

• } d • • d b • d f. Daily Mail e bildiriliyor: Filistin ve- kv CE~l!'.V:?· 2 ~A:":.) - t erı:::.;11 ANKARA, 2 (Telefonla) - Bu akşama kadar Maarif kadro lanmıştır. Bu sene şel 
0 

~afe 

sonra <Cn ısı e ın e a ka~nden bah~ede? Pra.vada g~zete~i ~ç:aı 5~~evı':e':n~'::ha~..: işti- lan henüz ikmal edilmemişti· her seneden mükeınırıe ~~af 

? hadisatı•mezkurenın emperyalızm sı- İ · K d lar "kmal dil k hl'" dil kt" 1 lm k d 1Utlt l' 

1 · dık k 1 M M d ld rakile ran murahhası Funıgı han ta 1 a ro yarın ı e ere te ıg e ece ır. na ça ışı a ta ır. eJll 

peşıman Ü UrmUŞ · ;:~~~=k: hatt~ ::rek~tind~cn °~ğ- rafından açılmıştır. . . Aldığımız malfunata nazaran Trabzon Maarif emini Eyip ~· Dahiliye ve Sarf ııl> llug 

____ ...,._____ muş olduğunu yazdıktan sonra Filis- CENEVRE, 2 (A.A) .- Cemıyetı müfettişi umumiliğe, müfettişi umumi Hilmi B. Trabzon maarıf ANKARA 2 (Tele 0 dl ;rluıt 

benim için yapılacak bir şey ka-ı ceddüt alametlerini ortadan ka- tin sermayedarlarını boyunduruğun- alkvanu':'. öğlede~ 1so~~'? tihı.çtimaınd~ş eminliğine, İstanbul Erkek muallim mektebi müdürü Mahmut Dahiliye vek~leti tarafı~,,. tlrlet 

. ld • k k · d k . . kı . 1 a tı encumen, reıs ennı ın ap etmı E . . .. .. .. ... .. . 1 . VJ1'1 Ş 

ldı ki 0 da tahta sizi geçırmek- ırı:naga. arar verere ısyan a~ .u~tarmak ıçın yam e.tmış o up lerdir. Bu reisler, hukuken cemiyttin krem B. Ankara orta muallım mektebı mudurlugune ve yerme reme göre hazırlanan ebİ ıı 

tir Lakin şimdi Selimin canına etmışlerdı. ~ali ıflasta bul~.~anb s1~ya~zm .. e~as- reisi sanileri olacaklardır. Konya muallim mektebi müdürü Hamit Zeynel B. Erzurum kız kadroları Divanı muha5 sat _ve 

kıy.an canileri hele bir arayıp SARAYA GİDİYORLAR.! an Y~~ıne ddegı lhe. b' o~unızyı'? Cemiyet, bundan baska altı tane muallim mektebi muallimlerinden Tevfik B. Bursa erkek mual rilmiştir. _,. ıalıp 
prensıp erın en mu eı ır ı arc .ki . . . tih tın' t" Bunlar 1. k b. ..d .. 1..• .. . d'l . . oıv· V 

elimize geçirelim. ! Bu tahribatı yaptıktan sonra 1 kurumak gayesini takip eden ihtilal 1 ncı .reıs ın ap e 1~ ır. d . ım me te ı mu ur ugune tayın e ı mıştır. Oraca tasdikten s . ·
1 

at 

MAHMUT EMREDİYOR yeniçeriler saraya doğru yolla- ku~.etlerinin nihayet galip gelecek- :· ~r;a~, ~ S~ese;an, 1~· A a~'. •• • • b k. . . yetlere tebliğ edilecek?'' · eaaıı 

Lakin Alemdarın son sözüne ndılar . Binlerce yeniçeri sara- lerını yazmaktadır. 1 ı Chao~C~u~Wi tir. ac ona ~· Komunıstler Dıyarı (' ıre gıttı Müstakbel prO:~ llıı 

cevap veren Mahmut kat'i ve a- yın önüne giderek orada ~~i%~'i yt"l'1DA LE-~ ~E t Urugay, şiliden münhal kalmış o- . . . • .. . ANKARA, 2 (Tele ~ 

mirane bir sesle dedi ki: Mustafanın tekrar tahta çıkarı- Yahudileri ö'J;den(s~rır;)topl,.';.!;:k l~n mevkii musirrane talep 'tmekte- İZMİ~, 3. (A_.A) - Şehnmızdekı mahkum komunıstler bu Nafia vekiiletince iJlş_<lsı~ 

- Ben vaktı gelince o kattll- iması için bağnşmağa başladı-! Filistin hadı!tını protesto ve bir ka- dır. . . sab<ı!1 Dıyanbekire sevko~unmuşlardır.. · rür etmiş asfalt ve saır ~ 

leri ele e iririm. lar. Mahmut tahta çıkınca Ale- rar ittihaz etmişlerdir. Bu kararda CENEYRE, 2 (A.A) - Cemıyetı_ Vıcahen muhakeme edılecek olan Nıko burada kalmıştır. inşaat projeleri ikıllal l'ı'c 

g ç · k • · k ·t · d Fili t. d akvamdaki Alınan heyetı murahhasa • o o o e 
Siz askerinizi dağıtınız . Sıla- mdar Mustafa paşayı sadrazam bmer ezı ı~ra oıru e~ın en . s ın ~ Si M. Str·seman ın ancak Çarsanba 1zmir mu""lhakatında yagvmurlar tir. ''" 

k P d . hl d undan boyle kan dokülmesıne manı .. .. ' • -h .__ y k d · baŞIY 

hlarınızı da hıra ınız. yapmıştı. a ışa a sa razam im y h d' k t "k d gunu Cenevreye varacagından a""r İZ İR (AA) D.. h . . d h ff • • a ın a ınşaata 

Bu sözler kat'i , amirane, fa- ıslahat için temamile hemfikirı~eseas~~i~e maasu~ ~,:;'~a'::: ıç:~ı;a: dar olmuştur. . . M .. • 3 · . - un ~e rımız e a ı .suret~.e ?'agan yag- tır. ....J lica 

k t · tte de sakin bir ta~z- bulunuyorlardı Fazla olarak A- t 1 d·ı kt d' Hah b _ M. Mac Donald, hır nutuk ırat et- mur, mulhakatta şıddetle yagmrş ve mahsulata muhim zararlar ANKARA 3 (A A) 'ıı.ıı, 

a o nıspe . sı a epe ı me e ır. am aşıma k.. . .. k d . · · M . · Al' hi M · M K ı t f1 d • · ııafl' '>tıl 

da söylenmiştı. Bunu işidenler lemdarın Istanbula getirdiği tem makamında yedi Eylülde oruç ::ileu~i~ 18
'::: s:rt ~~1~';,'ıştı:ıme~i vermıştır. aşe r, .... anısa, enemen • ema paş~ ara a~ a vekili Recep bey bu sa Soiı 

ili· defa olarak karşılarında hır askerde vardı ki yeniçeriler bun tutulmasını emretmiştir b k1 Y il. Y g J kurumakta bulnan uzumler tamamen ıslanmıştır. arar ve zıya- buldan avdet etmiştir. "..i ,,,,._n 

· ld - h. ı d hi k · ı d M ASKER GÖNDER lYOR e en ıyor. nın mühim olduğu söyleniliyor. M J · uaY"' ·~ 

adamın padısah o ugunu ıs- arı a ç çe emıyor ar ı. u- LONDRA 2 (AA) M" t 1 PARlS, 2 (A.A.) - Temp ;:azcte- F k k' .
1
• h k .. d b f tt .. . ansenın ın q 

1· 1 d - . 1 t f ·1 t k ta • · · - uı eme- si azı or· c mi eti akvam büvük ır a er anı ve vı ayet er sene te errur e en u a e en mus ANKARA (AA)_.. 

seuıyor ar ı. sa anın anası og unu e rar • kat nazaretinin bir tebliğinde mave- Y . .Y. · e Y . . · t 1 ·li k k · · h b" ·d ı ld • 'b• ti .. • · J• 

Alemdar Mustafa paşa evela hta çıkarmak için yeniçerileri rai şeria hududunda vaziyetın' eyileş- mechsıru? o~uncu ıçtıınaı z~~·- a ısı urtarma. ı~.ın . ar ı umumı en ~v~ 0 . ~.gu gı 1 .. zum senin muavini M. oriel' , 

d . .. · d k. ·ı hl ı · kl d k Al d ı ma it... A k ti · · s · d zın sıyası tekamul ve tahavvulu nok- kurutulan yerlenn uzenne tente çekmek ıçın bılfııl teşebbusata h . . !mi b. ?J. 
cen 1 uzenn e ısı a arı ıırer aya an ırır en em ara -1 ıgı ve rap uvve erının unye en . d b "k b. l"ka k . . • . . k'l 

1 
.. 

1 
. şe nmıze ge ş r. 

· · · · h ı · · k 1 · d d Filistinc irmcsini men·i in Fransa- taı nazarın an uyu ır a a uyan arar vermiştır. Vılayet, ıktısat ve zıraat ve a et en ı e zıraat h . . . . • 
1 

ıııJCI 

;ıırer teslım ettı. Yalnız hır a- yetındeki as er en e orta an I . g • ç . . dıracak ve cemiyete teessüsü tarihın ı b k k . .. b 
1 

t Ört.. . . .. tah şe nmızın ımar p aI1 ~ 

nı;eri vardı ki bunu teslim etme- kaldırmağıda düşünmüştü. l Iıi- I ~dSurcıye febvkadla?e kkotmıtıserı t.arda- den itibaren katetmiş olduğu mesafe- ' ~l ası. 1merk bezınle mbudrac1.a~tt~. u unmd uöd~ ur. . ~ ~çın mus katındaki vazifesine de~ 

f b h · 1 . 1 h' dd.. 1 h' ın an enu a ogru ı aa n gon e ... 1 k f k sı e ven ece ez er e e mm uç sene e enmesı ıçın çare aran k . 

di. Musta a paşa u ançerın asa ıs a at ve tece ut a ey ı- 1 rildiği ve diğer bazı tetbirler alındığı yı o çme ırsatını verece tır. k d ce tır. .. ı~r 

vakti le kendine Selim tarafm-
1 
nde yapılan bu kıyam Mahmut bildirilmektedir. - • ' • uo • ' ma ta ır. Millet çiftliği müdıır f 

dan hediye edilmiş olduğunu,
1

ile sadrazamını da ortadan l:al- ARAPLARA KARŞI, . . Sırbıstanda Filistinde telef olanların adedi arttı ANKARA, 3 _ yal~\11' 
o zamandan beri daima iizerin- dırmağı istihdaf ediyordu. . x.unüs, 2 (AA.) - Filıs~ polısı • , sis edilen Millet çifttlll ııİ. 

de tasıdığını söyledi. Gene üze-' İsyan başlayınca yeniçerilerıt~~k: haldı:ı bılha~sa 1ec~le~~ar.ı':- Gene hır mes ele LONDRA, 3 (A.A) - Ağustosun sonuna kadar Filistinde lüğtine Ankara ziraatı ıı rı 

rinde.lmlundurmak için yeni pa Alemdarın askerlerine hücum le~ ar::,~~= ç~k:~ s~~pk:rr;aşalı~r- BELGRAT, 2 (A.A.) _ Zagrepten 109 Musevi 83 Müslüman 4 Hıristiyan telef ve 180 Musevi 122 ve hususiye laboratııVS il 

dişahtan müsade istedi. Mah- ettiler. Bunların çoğu daha e-lhakkmda tahkikata memur kimselere bildiriliyor: Jutarmilisti gazetesinde Müslüman ve 10 Hırıstiyan mecruh olmuştur. Süleyman Necati bey ta) 

mut izin verdi. vel dağıdılmış olduğundan ge-ırefakat etmekle iktifa eylemektedir. intişar etmiş olup Guyaviyan da ya- ı ·ı· b k"l" b h At lih t miştlr. . 

o gün merasim yapıldı. Gene riye kalan mıktar yeniçerilere! Ma?'afih, hususi polis te~kilamı ifai pılan. Hırvat siyasi iç~?'a~a sabık ngl iZ aş ve 1 1 Ve a fi es 8 Rüsumat motörlet'pi 

O ~u··n tahttan indirilen Dördü- ' mukavemet edemedi. vazıfeEdeldevam •t.~ektedır. lı_~rl~ırdedi~azınd Ghrubmbılç~ ıştıkra~ ett- LONDRA, 3 (A.A) - Cemı·yeb' akvam meclisı·ru·n resmı· ku"- ANKARA 3 - J{aÇ·,J 

~ . 1 l . h 1 y i\lde Kudus varoşlarında pen tignı ı a e en a er erı te 2ıp e - .. . • jlcSll' 

ncu. Mustafa sarayın bahç~Eın- 1 Musta~a.yı a ıp tekr.ı:ır_padışa çeresinin arkasına çekilerek siliih at- mekte ve mumaileyhin hep Zag~e~t<; şadını müteakip M. Macdonald gazetecileri kabul ederek şu be- la ~uessı~ surette 01 e 

dekı havuzun kenarında curı .. - 1 yapmak ıçın saraya yuruyen ye- ınış olmasından şüphe edilen bir şah- bulunduğunu ve şehri terketınedığını yanatta bulunmuştur: debılmek ıçin «10» t~;r 

yor, biraz ötede bekleyen Alenı- niçeriler altı bin kişilik bir ku- 1 sın ikametgahında
 taharriyat yapıl- beyan eylemektedir. "Son baharda Amerikaya yapmak niyet ve arzusunda oldu- motörü alınması tekarı~ 

dara lakırdı atarak eğleniyor, 1 
vvet teşkil ediyorlardı. Fakat mıştır. Burada bir takım siliihlar, mü- YENi NAZIR! . ğum seyahatin vuku bulup bulmiyacağmı henüz kat'iyetle bil- tir. 

Mahmudun hizmetine muka- Alemdar Mustafa paşa bu va- ~immat ve henüz boşaltılmış fişek ko BELGRAT: 2 (A.A) - Kral ~- miyorum. Teslihatı bahriyenin tahdidi meselesine gelince Ame- Sürekli yağmurl-1 t~ 
. • • • .. , . . ganları bulunmuştur. Bazı tevkifat caret ve sanayı nazaretıne sabık Hır İ v 

bıl Alemdara layık oldugu mu- zıyet karşısında daha zıyade yapılIDiştır. Ateş ve ziya söndürme vatistarı ve Slavya komiseri Ge- rika ile aramızda bir müddetten beri cereyan etmekte olan mü· ZMİR, 2 (A.A) -: i 

kafatı, vermiyeceğini söyliyor-
1
sabredemedi. Muntazam k'.ta-ıusulü cebri surette tatbik edilmekte- orge Dimitrovitchi tayin etmiştir. zakerat sayesinde buna nihayet bir çarei hat bulunabileceğinden gün Alaşehirde sürekli'!' ~:; 

du. ) atın başına geçerek yeniçerile- I dir. Bu sabah, askeri memurlar Ku- kavi yen ümitvarım· Şurasına nazan ehemmi yetinizi celbederim yağıruştır. Akhisarda ... r ~ .. 

Alemdar buna hiddetlendi: rin saraya girmemeleri için yo- 1 düs yakinindeki bir A.~ap k?yüne ..,...._ .. a .. :1s..-nda ki tahdidi teslihat meselesi yalnız İngiltere ve Amerikayı alaka- yağmur yağmışsa da ııP~{ 

- Ona söyleyiniz diye haykır lu kapadı. Fakat yeniçerilerin!~·~ yapmışlardır. Dun Galile na- dar eden bir mesele değildir. Yalnız bahri kuvvetlere değil her· memiştir. Kasaba ve cı 
. . .. 1 . . . o . . M (hiyesınde Araplarla karakollar ara- Sefı"r Papa nı" ~ı·n İ 

dı, oradan çekılsın. Yoksa oy e, adedı faıkb. nun ıçın usta- sında tüfek ateşi teati edilmiş olduğu T ri ve havai kuvvetlere dahi şamil bir ngiliz - Amerikan itilafının yağmur düşmemiştir. . rl 

bir şey yaparım ki sonra kendi fa paşa sarayın müstahkem ku- bildiriliyor. azJ e d İ( d İ husulü umumi terki teslihata doğru atılmış ilk hatveden başka Hafriyat devam ed•~ı; 

_ işime kendim de daima pişman lelerinden birine girdi. Yeniçe- bir mahiyeti haiz olmiyacak, tabiri diğer böyle bir uyuşma saye İZMİR, 2 (A.A) _.. 

olurum .. ! riler Mustafanın kendilerine Fransada "Berliner Tageblatt" gazetesi ya- sinde ancak bu cihanşümul mesele ile bir temas temin edilmiş bu daki Efez harabelerinde g,ı-

Bu esnada Mustafanın anası verilmesini istiyorlar, onu tek- zıyoArT: İNA A' . . lunacaktır. vekiileti namına yap.ılı!'...ı 

d b. .. d . b. d h k kl .. 1·· K f . ' 20 gustos - Şımdıye 1 1 f .,9tJ>' 

a ıraz ote eve emın ır Y~.r .. e rar ta ta çı araca arını soyu- On eranstan SOilfa .. kadar Ankara'da .. Y~nan. sefiri ~~~rak Elektrik fabrikası Gazi çiftliği an asari atika harı, o1aıı· 

d~~~o.rdu. ~lemdann bu sozu- yorlardı. PARİS, 2 (A.A.) _ Aude departı- bulunan .P.apa, hu~umetın verdigı k~- TRABZON, 2 (A.A) _ İn-1 ANKARA, 2 (Telefonla) _ sene de devam edecelı: 

nu ışıdınce agzını açarak Ale- 1 MUSTAFANIN CESEDİ u unıl meclisinin küşat celse- rar mucıbınce vazıfesıne avdet etmı-1 t t . tı. kal dil Gazı' çı.ftlig"ı'le Şehir arasındaki tehassıslar şehrimizden 
d .. ı·· . k' 1 . manı m kti H 1 f ı k . d.ki B 1 şaa ve esısa ım e en e- . 1 di 

m ara turu ın ısar ar ettı. çe- .. sinde reis ayandan M. Albert Sarraut yece r.. a ~ 0 ~ra .şıın ~ e g- . f . k.. · · · .. akbel ·· · İk etmiş er r. _, 

şit çeşit hakaretlerde bulundu.! Alemdar duş111anlarına karşı .. 1 d ... bir nutukta demiştir ki: rad sefırı Polıkronıyadıs tayın edil- lektnk abnkasının. uşat resmı arazının must vazıyeb - lzmirde asfalt yol~ 

M t f b .. 1 1 k kendi kuvvetinin azlığına rağ-1 ~Z 
0
H';'. de husule gelen beynelmi- miştir. Sefirin azledilmesine, Papa' yapılmıştr. Bu fabrika Trabzon tısat vekaletince tespit edilmek İZMİR, 

2 
(A.A) _ J ,• 

us a anın anası u soz er e e 1 Y nın T" ki H"kUmet' il ı ·· p 1 h h" 1 · · · t di ,•· 

d . · k t' • - 1 b. e men her türlü tehlikeyi istih- Jel büyük itilafın manasını şüphesiz ur ye u ı e 0 an mu- ve o at ane şe ır enru tenvır e r. . asfalt yapılması ı'çı·n •"1Ai 

n ının son ve a ı mag u ıy - . . • . zakerat esnasında Yunan HükUmeti- k di .ıv~ 

tinin acısını hafifletmek istiyo-'daf edıyardu. Nıhayet, hala Mul~avramışsınızdır. Bu uzlaşmanın mil- nin verdiği direktiften ayrılmış olma- etme te r. . Yol talımatnamesi grupunun teklifatı pel .. ~ 

d 1 stafayı padişah yapmak için ha- lı ve beynelırulel hayatları nekadar s b 1 k gösterilm ktedir P Karadenız banka11 ANKARA, 3 (Telefonla) - muvafık go··rülm' ektedir· > . 

r u. • . J alfil<adar ettiğini de bilirsiniz. Harp ı, se ep 0 ara .. e · a- TRABZON 2 (AA) y·· _,. 

Alemdar kadına bir şey söyle grışan asılere Mustafanm ruh-
1 
bittikten sonra girişilen en büyük si- pa aynı zamanda mubadele müzake- . . , ·. - ~- Nafia vekili bu sabah geldr. İs- be yolu yapıldıktan so".'.:~ 

medi. Bu sırada adanılan yeti- suz cesedi fırlatılp atıldı. Bunuj yas! teşebbüsün bu suretle müsait bir ratı,nda da şah•~.0 alak~dar olmuştur. zer hın lıra s~rmaye ıle teessus tasyond_a Nafia vekaleti ve dev kavele yapılacaktır· G)'lll". 

şerek anasını da, oğlunu da çe-'gören yeniçeriler büsbütün kız- hal .f~kline i~i~an e~ş o~asınıı:ı ~1;~ ~:a: ~~(l:;!~.~~e"';,.'::ad:~ eden Karad_enız ve Trab~on b~ let demır yolları erkanı ile bir isi Nuyork asfalt yoila.l' 

kip başka tarafa götürdüler. ldılar. Her tarafa ateş _ _vererek ~~ki kıymetim takdır etınenız tabı- rafından kabul edilıniyen birçok ta-lka~a~ ruzamn~elenbanktasaldik çok zevat tarafmd'.111 karşılan- hassısı M. Karsan bir "'Jr 
O gün merasim saatlarca süı- Alemdarı yakalamak ıçın yan- F f dak" lıkl Ih d _ ahhüdat altına girmiştir. Bu ise bu- edil?igınden ~ezkii~ ar dı. Recep bey refıkalarının ra- ~~dar şehrimize gelec~Iı_,jl 

dü. Alemdar 0 gün sabahleyin 
1 
gmm arasından kendilerin; yol vası ~ğ~~n:"v:mill:ıer =~:.':::da b~r g;nkü Atina - Ankara gerginliğini faalıyete geçmı~l~!~r. 

1 
h~t~~ğı .. dolayısile gelmiştir· ıtıbarla ilk asfalt yol iJlr" 

saat dokuzda şehre girmisti. O açtılar. Alemdar, bulundugu k- yaklaşma olması gayesile katlanmış- ç ka~ştır. , . Bu seneki uzum er Bir ıki gun sonra tekrar İstan- lzmirde yağınıır ; 

gün ög"leden sonra saat sbeşte uleye asilerin gireceğini an1a- tır." b. Sefı~ Papedira ."ınyhareketı a~aşıl~az URLA, 2 (A.A - Bu sene bula avdeti muhtemeldir. İZMİR 2 (AA) _.. Jl~ 
h d ki b f M POINCARt ır vazıyett . unan • Turk muza . 45 000 al k .. .. mah N r· . . . , . sg' 

toplar atılıyor Mahmudun tah- yınca emen ora a arut ı- R1 · . keratmın inkıtanu müteakıp ıazın. el • çuv uru uzum su a ıa vekili yem yol kanunu saat 14 te yağmur yağır! 

ta çıktığı ilan ~diliyordu Atem- çılanna ateş verdi. Müthiş bir . PAınh· S, 3. (A:Ah.)kkın-Md. ki'J'.ohıncabere len ma!Omatı vermek için Atina';a ıl lü alınacaktır. mucibince yapılacak yollar hak lamıştır. ~ 
· 1 · f'l kla k 1 b h ld om s 1 vazıyetı a a a r- ·d • · d d • d - kmd İ · h 

dar Mustafa paşa yeni padisa- ın ı a u e er ava o u. !er emniyet vermektedir. gı ece~ı Y.er e . ogru an doğruya Rusyada a smet paşaya ıza at ver- Bayat balıklardan tef .~\· 

hın sadrazamı oldu. Bu vekiyi' Mustafa ile üzerine hücum e- HEYKEL AÇILDI mezu~ye?"! geçırmek istediği 1sviç- miştir. Yol talimatnamesi kat'i GİRESON, 
2 

_ J!':,.~ 

d nl · h · d b h 1 PARİS (AA) M La reye gıtmıştır H ( f 1 · t' vo>.'1 
1808 senesi temmuz ayının 28 del enAln epdsı ke d~r. ava. o -,E b' •t 2 · ka. - d. ..1 urent Fevkalade .karışık olan Türk- Yu- 8fp 0 UyOf eşEmış ılı:: Ank . ser müessesesi şube fll,;ııJ'·N 

inci gu .. nü olmuştur. o ar. em ar en mı yenıı;e- ynac ır ayyare zas~n. a o en sa- 119.D müzakerat• hakkınd • - vve a ara ve cıvarınm -ailesi bayat balık ye!J' ,,l 
ı ·ı · li d.. k b bık nazır M Bokavovskinın hava ış- a evvela ma ll tl ktı İ . . v. 

Mahmut tahta rıktıktan so- n enn e ne uşme ten u su- 1 . : d im 1 h k !Omat ve direktif alacak olan yeni 24 saat su·· ren bı"r yo arı yap aca r. kincı de- den zehirlenmı'şlercJir .. 'I' 
>< l h f d b·ıd· en nezaretin e yapı ış o an ey e- f p likr . d. ,. d l , 

nra düşmanlarının kendi aley- ret e mu a. aza~ e ı ı. linin küşat resmini icra etıniştir. se ır o oı:ııya ıs.~ .. Aı:.kara'daki muharebe oldul rece e yapı acak yollar arasın- yetişen doktor güç ııa! ı 

hinde gene gizli gizli çalıştıkla- 1 Artık asıler ıçin Mustafayı öq;:N TAYYARECİLER iÇiN S~far~~ane~ .tesell?'?~ muz~keratın da Ankara - İstanbul şosesi .de dilerini k rt b"Imi&J 

nnı anlıyordu Haremde Musta-
1 padişah olarak görmeğe imkan PARts, 2 (A.A.) - Valansiyen a- bırktırmuds~~tı ıçınilnd~~~unm .. mucıp ~la- . LONDRA, 2 (A.A.) - Daily Maile vardır. Dün Srvastan avdet eden Ma~alulelarera. sı 'o a~lı!'' 

' k lm M · 1 h ı· · d 1 F • d h ca · oy e ıgıne gore son türk M kt d kil b" t 1 f D 1 · 
fanın anası gene inti 'k 1 r _ a amıştı. ahmut asıl ere ka- · a ısın en o up .ransa ugrıın a a- teklifine y n Hükilm . . u en en çe en . ır e gra a na- ev et demıryollan müdiri gör 

. . n a a çe t f tin' • b. · I yatlarını feda etmış olan Nungesser . . . una .. etinın cevabı zaran Ruslar Mançun hududunda ce· d .. - .. f li h kkınd N f. 
vınyor tahtın asıl sahibi ola- rşı gaye a ve metın ır vazı il di" 12 . . . ,_,, venlmıştır. Yunan Hükllmeti müba- d 24 tlik b' uh •. ugu aa yet a a a ıa 

' . • l k ·· ·· d'. O M ı e ger tayyarecı ıçın mez,,.ur şe- d 1 k . .. reyan e en saa ır m areue- k' . . . . ,p/ 

rak kendı oglundan başka kim- yet a ara gorun u. nlara u- birde yapılan abide açılmıştır e e . o':"ısyonu azasının, Turk - Yu- yi müteakip Mançulinin şimali şar· ve ılıne ızahat vermıştır. Kay- fi i I dtYd 

se bulunmadığım iddia ediyor- stafanın vefat ettiğini, artık ke- 1

1 

iKi TAYYARE GiTTİ nan ıht~~fında hake~ vazifesini ifa : kisinde kain kalen şehrini zaptetmiş- seri - Srvas yolunda inşaat pek Kan . ne say~ada~ iti ~~ 

du. Mustafanın anası kendine ndisinden başka padişah olabi- PA.RlS, 2 (A.A.) - İki askeri tay- ~:ı•1;rı~ ~· şeraıt tahtında, ka-

1 

!erdir. büyük bir faaliyetle ilerlemek- bi sel ~~:=~~n~ !:~~~t~~ıııafJc~!!~it 

müttefik olan yen· ·1 · 'lecek kimse kalmadığını söy- yare bır propağanda seyahati yapmak ltime e ~·filind MOSKOVA, 2 (A.A.) - (Sovyet tedir. tığı bütün tesisat Iı:ıya e 

.. . ıçen enn ya- l d. y · ·ı . · b b için şimal! Afrikaya gitmiştir. . na me a e ~er~yan eden memleketi) tayyaresi bugün saat 11/ S .. . belli etını'ştı'r. "ı'rketiıı A,·"'ıf 
rdımına guvenıyordu. Onun için e ı. eruçerı er ıçın ana o- şayıaya nazaran, kendilerıne hakem 120 d s·t d . · tir rvas - Erzurum hattı uzerın ~ , ..... 

Mahmut padişah olur olmaz yun eğmekten başka yapılacak TEVKiF EDiLDi .. . olmaları te~ .edilen komisyon azala EkMENİ ~~~i'ı'a'l TEVKiF de Naraya kadar olan kısımda metre kutrunda yaptığı ':f~ ıP 

azmü irade sahibi bir ad 1- bir şey kalmamıştı. Mahmut O- BUKREŞ ... 2 (A.A)- 15 komunıs.t, rırun. bu teklifı reddetıneleri muhte.I ETiLDi hattın keşfi yapılmıştır. ha yağmurun başladığı ı ı' 

am o 1 • ' . . ·memnu tezahurat tertip etınek ve gız meldir . . . tıkanmıştı. Jıfil' 

duğunu gösterecek harekatta sınan ı tahtını!! yegane varısı li beyannameler tevzi eylemek cür- · . MOSK~VA,_ .1. - Polis Açmıya- Erzıncana doğru keşfi yat iler Bunun neticesi oıaralc ;lııt'~ll' 

bulunmuş isede Mustafanın ana olarak kalmıştı. münden dolayı tevkif edilmiştir. YUNANISTAAR~?YAOŞREKAVET z.ın Ermem pa~ngı ~· _Serapy:ını pat !emektedir. Bu sene içinde Si- varı caddeleri selden ~~3ıı •' 
k d . ·b k k 1 M fi · .1 JAPON SERGiSi nkhanede tevkif etmıştır. Patnk 1905 E . .k . d f' hale gelın· h bU r , 

sı e~ ı tertı atım urma - am.a yeruçen er Mahmu- . ATİNA, 2 _Eşkıyaya karşı açı- ten 1917 senesine kadar çar polisi vas ~ rzunım ıstı ametın e ı- zemini ka:ı~rın~~~~ baS~ı;iJJ' 

tan hiç yılmamıştı. 1 du padişah tanımakla beraber 1 1 BÜKREŞ, ~. (A. A.~. -. Beynelmi: lan mücadele çok yavaş devam edi- hizmetinde bulunmak ve ihtilal teş- len ınşaatm başlanması muhte- KAYIKLAR soKAı>"' /1 

Mahmut tahta çıktıktan bir ondan bazı şeyler elde etmekten e .. Japon! s~rgıs_ı ~n kilmühımıl ecnebı yor. Atina kapılarında bir otomobil kilatına ait bir takım vesaiki zabıtaya meldir. GEZDtLı>R ıı•''' I 

k ı d k d·ı • . 1 1 muessese enn ıştıra e aç mıştır. soyulmuştur Bundan ba ka b' k ' kl . ih dilm kt d. .,- IJ; 

aç ay sonra yeniçeriler daha e e? ı ~nnı a amamışlardı. Sergiden elektriğin ev ihtiyacatına d • 1 • • § U: işi 1 verme e ıtt am e e ~ ır. . Orta mektep kadrolan Vapurlardan çıkanlar b"ıar il': 

ziyade sabredemiyerek isyan et- 1 Yenıçenler Alemdann yerine 1 tatbikmı gösterir aletler ve gaz mas is~~:!~~~rılmış, lOO hın drahmı para .:Sundt~k başka SodvyeHt ıdkarefsLeı the- ANKARA 
3 

M .f yette kaldıklarından •'"·diYo~ 

·1 k ı · d·ı k d b. .. 1 k ı · t hir dilm. · • · essus ee ı ten sonra a ar o , - aan en- ha yüksekçe yerlere gı ziJO 
1
f 

b er, ~an kaldır~tlar. Mah-1 t~.yın e_ ı ec~ sa razamı 1~ tu-, e en eşBEYAZ ~!fAP Kavala civarında bir çete bir ka- konsolosu vasrtasile yabancı meınle- cümeni müdiraru maarif vekili- Bazı kayıklar da sahilden J<'lrıl 

mut ~eru usulde talim ve terbi- rlu .beg.e~ıy_orlardı.. Pa?ışa_h BERLİN, 2 (A.A.) _ Alman a hü- rı koca.yı da~a. kaldırmış, 60b~n frank ketlerle münasebet tesis etınek ve 1 nin riyasetinde saat 10 da top ilerliyerek caddelerde b•l,1,ııcll pı: 
ye edılmek suretiyle askeri kı-1 yenıçenlenn lStemedıklerı hır kfuııetinin La Haye ko f Yh k p~ra ıstemıştır. Yapılan takibat hiç Kıbrıs adasının Kafkas Ermenileri !anarak rta kt 

1 
k d 

1 
kabilinde hamalların 'gı'·difor>;ı 

. ' . - 1 o eransı a - hır netice ve memiştir . . b. hal. . rilm . o me ep er a ro a d e ı,.V. 

tat teşkıl ettiriyordu. Yeniçeri- sadrazam tayın etmege cesaret kında bir beyaz kitap neşredeceği sö- r · ıçın ır l'."r:t ıne. ~eti esme ça- rmı tespite ha lamı lardır yer en baıka bir fe'sr: s.6 ,.Jı~· 

ler bu yeni aske 1 · kı k _ ı edemiyordu . yleniyor. lışmakla ıttiham edıliyor. ş .. _ş · .. BEY AZITTAN N ğfll~ ıı 

d · . . • r en s an ı . • HlNDENBURG'UN KARDE ı HAD(SE GELDl GEÇTi R d Kadrolarda mühım tebeddu Vemiş ve civarı da ya 11ıalc' 
ıkları ıçın ısyan eder etmez he Bır takım isyanlarla , yeruçe- ÖLDÜ! Ş Omanya a Iat yapılması muhtemeldir çok müteessir olan "'' ,,~ 

m b larm 1 · h" ·1 · ·· d .. SİML~. 3 (A.A.) - Hint teşrif - · et"' 

en un yer enne ucum n enn gun en gune artan reza- BERLIN 3 (AA.) Reı· . mh mec'ı·sının· . ·sonbahar ı·çııma· devresı'nın· K k it k• f A k 1· t k b. 1 biri idi. yerl ,,r. 

'l d } b } } · • · ' . .. ııcu U• ı lf a 1 iŞ D ara emva 1 me ru e tna arı B 'k ek 5tr, 

ettı er, ça ır arını, arakalarmı et enle hır kaç ay daha geçtı. run yegane kız kardeşi, tda von Ben- lik celsesinde reis M. Patel, umumi •• . . eyazıt gibi yiı s ş <1• µr' 

yıktılar. Askeri bir mektep açıl- Padişahın istediği sadrazamı 1 eckendorff Hendenbourg dün Pos- emnu seiamet kanunu münasebetile BÜ.KREŞ, 2 (A.A.) _ Fevkalade AN~, 3 - Ş.ımdıye ka len seller Yemişi ba8"'~arP'11 

mışt~ yeniçerilerin ilk işi bu me yeniçeriler istemiyor, yeniçeri le 1 sdam da ve~a~ etmiştir. Mumaileyha, çı~an hadise esnasında cereyan eden ~ahkeme sui ~ala maznun 46 faşis- d~~ umumıyetle ve kira muka ~~~:e:r. ç~:n~:evug:;ı..JJüj:f. 

ktebı tahrip etmek olmuştur. 1 rin ileri sürdükleri adama pacii_I 78 y~nda ıdı. mun~kaşa hakkında umumi vali ile tın muhakemesıne ba~lamı~tn:· Bun· bılı olarak memurlar tarafın BIR çocUJ{ pli 

Bir matbaa te!is edilmişti, yeni-' şah itimat edemiyordu j VA ŞOVA'DA TEZAHURA T kendı ataSinda teati edilen mektup- lar .meyanın~a ufak r~tbeli hır kaç dan işgal edilen buradaki emvali BOdULUYOR A~3~. 

çerile::- ı , u rl kt l M kt ı Bö l b. "dd · . u·h VARŞOVA, 3 (A.A.) - Fransa !arı okumuştur. Reis hadisenin artık zabıt ve zabıt namzedı bulunmakta- metrukeye ait binalar vergi faz Dünkü seller Eyipt·~g·u gııı~ 

, . ı ar. ~ ep Y ~ ır ı:rıu e~ ge~tı. n ı a parlamentosu azasından bazısının kapanmış olduğunu da söylemiştir. d<r. • . .. ' b · çocv 

mat ı u~ı: lde asken t.alı- yetya.dışah ıle ye?ıçenler uyu- Varşovay~.gelmesi ~~?asebetile coş- DOGRU DECIL KRALIN.İMZASI lalıgı ~~d~n, memurlara pa de beş yaşında •; şıır .. 0ıeJ 

,.,. ı bı ş~:,:ler hep bırer ş~?ıl~ıler. Yaşlı hır adam , biri kun tezahurl~r _ve buyuk r~s~. k.aJ:ıul SEN - !A~ DE TERNÖV, 3 (A. BELGRAD, 2 (A.A.) _ 1925 te halı. geldi~ı cıhetl~ pey~erpey üz~a~~:d~:;t;;~fe~, i~~·:~ ~ı 

areketının eseri eleği- Gurcu sadrazam oldu. Bu paşa lcrJapılmış ıkı memleke~ bırıbır.ıne A.) - Malıye ~azırı Labradorun Ka- Cenevredc cemiyeti akvam himayesi t~liye edilmektedır. Malıye bu muhavvile merkezın ,ıe~tr ., 

, ? Yeniçeriler işte bu tr • BITMEDl j ba~~~:~sd~~:ıuikt~n takdır ve sıta- naday.a satı!dıgı ~a~kında ıayi olan altında aktolunan afyon ticaret mu- bınaları yakında satılığa çıkara dan Babıali civarın 1~5;ıo•;.ı' 
yış c 1 m ştır. haben tcla:ıp etmıştır. 1 kavelesini kral imzalamıştır. caktır. yanı iki saat kadar 
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t111 Ptzar .. er eml!ld hususiye icara verilmek üzre 22 Eyl!ll 

l Pleıı.n En~~nu saaı on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
St: meni vllAycte müracaatlarL 

aııbuı A~r~·· ;..__--...:.::::.~=-------
•ı ).ı,ktebi . . 1 tıcaret mektebi Md, den: 
~ tatihi:121~. lll28 - 1929 c!ıı-s senesi ikmal imtihanlar 16; 

e tnusadlf pazartesi günü başlayacağı ilan olunur. 

- İthalat ihracat farkı 
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

memlekette 

BUNLAR KİM? 

C iiiııriik istatistil~lerile değil tcdi ye 
nı ii ,-azeııesile aı1laşılahilir.Sa111sun 

Vtlllgette Maarifte ıneb.tısu Adil Beyin heyaııaiı 
Kiliseler Bulgar muallimleri İthalatımızla ihracatımız arasında rilk istatistiklerinin ithalatımızla ih-

B l de atsı~ rlugün Bursadan dönüyorlar rüsumat istatistiklerine nazaran mev- racatımız arasındaki farkı tespit eden 
Çekrice köyünde un ar n cema ... fi . b' d . cut farkın hakiki olmadığına dair ta- rakaınlarıru, her sene o açık miktarin 

maskeli haydutlar ki yarın şere erme lr enız tatistik umumi müdiri M. ]akarın bir da serveti milliyemizin harice akıp 
olanlarının emllJ tenezzühü tertip edilecek gazeteye vaki olan beyanatını dün gittiğine delil olarak kabul ediyor ve 

MUDANYA 3 (Milliyet) - Bu ld i h i yazmış ve Istanbul Ticaret Odası ta- serveti milliyemizin hAla mevcut olu-
sabah Mudanyanın Çekrice köyünde Bre USUS gege Bulgaristanın kuvvetli takımlar~n- rafından bu hususta tetkikata başlan şunu gümrük istatistiklerinin yanlış 
şöyle bir hadise olmuştur: aittir dan biri ?lan Batef f~tbol takımı d~n dığını da ilave etmiştik. M. Jakarla olmasına alamet sayıyor. Halbuki 

Seydiye isminde ihtiyar bir kadın Konvansıyonelle şehnmıze gelmıştır. Rüsumatın yekdiğerini cerheden nok- her hangi bir memlekette serveti mil 
hacca gitmek üzre bir mikta.r para Gerek Anadoluda ve gerek Istan- Batef takımı. ikisi idareci ~lmak tayı nazarlarrndan hangisinin daha liyeden ne miktarının harice gittiği-
biriktirmiş bunu haber alan uç şahısı bulda cemaati kalmayan bazı kilise- üzre on al~ı kişıden müre~k~ptır. 1 doğru olduğu cidden mühtacı tetkik ni gösterecek olan vesaik gümrük is
yüzlerine taktıkları siyah maskelerle ter vardır ki bu kiliselere ait olan Takım ıstasyonda şehnmız futbo-, bir nokta teşkil etmektedir. tatistikleri değil, tediyat muvazenele
ve müselliih olarak Cebren kadının emlake muhtelif kimseler tarafından culan tarafından karıılanmıştır. ı Bu hususta fikri isabetli olacak ridir, ki gümrük istatistik! cindeki 
hanesine girerek parayı isterler. ~a- fuzuli surette tasarruf edilmektedir. Batef takımı öğleden sonra üç mütehassıslarımızdan biri de sabık ithalat ve ihracat rakkamları da onun 
vallı kadın her nekadar fakru halın- Halbuki bu gibi emlake mahalli maç yapmak üzre Mahmut Sevk~t Rüsumat umum müdiri olan Samsun bir cüzünü teşkil eder. 
den ve parası bulunmadığından ağla- idarei hususiyelerce vaz'iyet edilme- paşa vapurile İzmire hareket etmış- meb'usu Adil beydir. İktisadi vaziye- Memleketlerin serveti milliyeleri
ya sızlaya bahsetmek istemişis~de si emlakı metruke kanunu mucibince lerdır . . .. timiz noktasından çok mühim olan nin tenezzül edip etmediğini yalnıı 
maruz kaldığı tehdit vetazyık netıce- lazımdır. Istanbuldaki Sanusaryan Bulgarlar İzmirden şeh~ımıze don! bu mesele hakkında Adil beyin fikri- gümrük istatistiklerindeki ithaUt ve 
sinde senelerden beri bin müşkilatla hanı da bu kabil emlaktendir. Bu han dükleri zaman burada da bır maç ya- ne müracaat ettik. Mumaileyh bir mu ihracat farklarından istidlal etmek 
biriktirdiği altmış adet altın lirasın~ Erzırumda Sanasaryan hanına ait i- pmaları muhtemeldir. harririmize aynen dedi ki: !Azımgelirse Fransa ve İngiltere gi-
vermeğe mecbur olduktan ~aada. mu miş. TiCARET MmEPLERINE ı - Benim gördüğüme nazaran or- bi ithaliıt ve ihracatı arasmdakl fark 
tebaki parasının da damadı nezdın~eı Bu ve buna mümasil bilcümle em- RACBET tada müdafaa edilecek ve gümrük is- daima ithalılt lehine olan büylik mem 
mahfuz olduğunu söylemiş m~teakı- lake idarei hususiyelerce vaz'ıyet e- Anadoludan gelen gençlerden ek- tatistikleridir, ne de her hangi bir fi- leketlerde de serveti milli yeden eser 
ben kadıncağızı da beraberlerıne ala- 1 dilecektir. serisi ticaret mektebine kaydolunmek kirdir. Müdafaa edlmesi lazımgelen kalmazdı. 
rak damadının hanesine gitmişl~r bu\. ADLIYE-M""" Ti tadır. Ali tir.aret mektebi tatradan ancak bir hakikattır: Dünyanın en müreffeh ve milli 
radada tazyiklarına devam etmışler. . ·:~A.. • gelen talebenin ihtiyacı için bir tale- M. Jakar başka ihracatımızı tC§kil serveti yükııek memleketlerinden biri 
Fakat bu sırada hane halkından bir ; Adhye memurın v_e. hukkaınının be yurdu tesis edilecektir. j e~e.ı .mev~ddan bazı ~alemlerin gü'? olan İngilterenin dört senelik ithalat 
kadın her nasılsa bunların ellerinden, C~3arem~ kaı:ıuı~u mucıb.ın~e maaş te- --- ruk ıstatıstıklerındekı kıymetlerını • ihracat farklarını tetkik edelim• 
kurtularak "Can kurtaran yokmu?" ı dıye e'?ırlerı du~. gelmıştır. . . Gümrükle noksan bulmuş ve bu noksanlar tas- 924 te ithııUt 1,327,100,000, ihraca~ 
ıeryadile kaçmağa başlamr bu suret-. Adliyey; bugun maaş venlmesı - hih edilecek olursa gümrük istatistik 1 202, 700 000 · 925 te ithalit 1,372, 
le vak'adan haberdar olan köylünün ımuhtemeldır. Kaçakçılığı izale için !erine nazaran ı:örülen ithal;it ihra- 800 000 thra:at 989 000,000· 926 da 
müd.laa vaziyeti aldığını_gö~en şaki- POLiS MODURLERININ Gümrükte tetkıkat cat farkının azalacağını söylemişti. ithalat i,291,200,000' ihracat S16,000, 
!er attıkları bir kaç el sılah ıle kadın DERECELERi M. Jakarın bu tetkikatında ve bu 000; 027 de ithalat 1,259,000,000, ih-
kolundan y.ralamış ve burada arzu- Yeni Barem kanunu mucibince po- Yeni Gümrük başroiıdurü Seyfi B. tetkiklere istinat eden müt J;iasmda racat 867,500,000 Sterlin. 
!arına nail olamadan firara mecbur Jis müdürleri beş sınıfa ayrılmıştır. ~açak~'.lr~ ve kaçakçılıgm l·üsbutün i~abet ?!~bilir. Ancak gü~rük ista; ' Aradaki farklar hep ithalat lehine 
kalmişlardır. Yakadan telefonla ha- İzmir ,.e Ankara polis müdürleri bi- ızalcsı ıçın tetkıkatte bulunmaktadır. tıstıkknnı bu sur tle tetkıkatı harı- olmak üzre sırasıyla: 

324 400 000
. 

berdar olan jandarma kumandanı ma cinci, Erzırum ve Adana polis mil- Seyfi bey dün hu hususta d miştırjciyc.il; tashihe kalkacak olursak bu 383,600,000; 474,600,000 v~ 39İ,50Ô, 
halline azimet ittihaz ettiği tetbir ne- dürleri ikinci, İzmit ve Kastamonu ki: · taahıhı yalnız kıymetleri noksan gös- 000 Sterlin. 
ticesinde vak'a faillerini meydana çı- polis müdürleri üçüncü sınıf, diğer- - Kaçakçılık hakkın.da tetkikattaı' ter!len ihracat me~addına hasretmek Bu vaziyete bakılırsa İngiltedenin 
karmış adlyeye teslim etmiştir. Vak' !eri dördüncü ve beıinci sınıf adde- bulunmaktayım. Mamalı bundan ka- dogru olmaz. İhalat mevaddından a- serveti milliye•inin if!Asa dog-ru yü-
arun failleride şunlardır. Yaman kö- dilmişlerdir. çakçılık çoktur manası çıkmaz. iman resim ekseriya kıymet üzerine rildüğlinü iddia etmek lizungelecek. 
yden Tahir, zaraftadan Ahmet, Han- Şehrimizdeki şube müdürleri Kaçakçılık yoktur ve tektük bu işi değil, sıklet üzerinedir. Bu itibarla Fakat gümrük istafatiklerlndold bu 
cerliden Veyseldir. dördüncü, ıube müdür muavinleri yapmağa teşebbüs edenler de derhal gümrük idaresi ithalat eşyasının kıy- farklar memlekete muhtelif tariklerle 

beşinci sınıf müdürler meyanındadır- yakalanmaktadır._ • .. metlerile_ alakadar değildir. Bu ali- giren ve muhtelif yollarla çıkan me-
Emaneff e !ar. Muhafaza teşkılatımızın mukemme kasızlık ıthalt mevaddı hakkında mal vadm muvazeneye ithalı neticesinde 
"'KAYMAK ve PEYNiRLER Birinci sınıf Polis müdiri olanlar- liyeti bu gibi hallere meydan verme- s:U'!Pl.erinin verdiği ~iati aynen kabu- temamen deiişmektedir. Öyle ki fark 

KONTROL EDiLECEK dan Ankara Polis müdiri Fehmi bey mektedır. lunu ıntaç etmektedır. Şu takdirde 24, 25, 27 senelerinde ihracat lehlne 
Şehremaneti, piyasada 83tılan pey- 6000, İzmir Polis müdürü olan Ömer '/11./Jte•"e·.,.,/''- H. b.u mevaddında güm~ük ~t~tistikle- olarak 86, 25 ve 54 milyon Sterlin ol-

. k k "tt · 1 edı'lmi• bey 5000 kuruş maaş alacaklardır. ır .. u /' ı ı · « rıne noksan kıymetlı geçtığı muhak- mu?; ancak 926 da 474 milyonluk nır, ayma ve su en ıma y: İ . . f . k kt N k kı ı · shih' · · . 
sair her nevi mevaddr teftiş ve kon- kincı .sı~ f'.0lıs müdi~lerinin. ma- TAPU ve KADASTRO KADROSU a ır. 0 san ymet ~nn ta ı !ar 7 milyo~a ınmııtir. Binaenaleyh 
trola tabi tutmağa karar vermiştir. 3 §' 4500 uçuncu sınıf Polis müdırle- Dün Tapu ve Kadastronun kadro- mevzu;ı bahsolurs~ .bunu ıthalat ka- ıthalitumzla ihracatımız arasındaki 
Kaymak ve peynirlerden bir çoğunun rinin 4000 dördüncü sınıf Polis mü- su tebliğ edilmş ve bu kadroya göre i 1e.mlerıne de teşmilı ve m.u~f ola;ak hakiki farkı gümrük istatistiklerinden 
kesilmiş sütten yapıldığı anlaşılmış- dirlerinin 3500, beşinci sınıf Polis mü ulak memurlar arasında tebeddülat ~ıren ;n:evaddın k'>'.metlerını.n yek;ına değil İktisat meclisi alisinin memlekc 
tır.Bu peynir ve kaymakların kaılaş- dürlerinin maaş~arı d~ 3?~0 k.uruştur. yapılmıştır. Hç bir memur açıkta kal-! ıl!lvesı ıcap eder kı bu tashıh netic~- timiz_ için ilk def": ola~ak ihzar etmi~ 
ması için bazı dondurucu mevat kul- ~stan?.ul .polıs mıidırıyetı sınıfa mamıştır. Yalnız münha!ata evclce sınde me':"cut f~rkın .azalması değıl °.ldu~u muva-ı:eneı tedıyat c:tvellen 
!anıldığı da görülmüştür. dahıl degıldir. = kadro harici kalmış olan efendilerden artması bır em~.' v~kı olur. .. ~zerınde tetkik etmek en dogru ve 

Emanet, Istanbul haricinden gelen ISTANBUL SUSUZ KALDI bir ikisi tayin edilmiştir. Şimd sema- M. Jakar, mutalaatı arasında gum- ısabetlı tarzı hareket olur. 

peynir ve kaymaklart ciddi bir tahlil Terkos suyu dün gene - her zaman aş havales beklenme~tedir. BOTES TAKI! 11 Yenı• kadrolar 
ve muayeneye tabi tutacak, şehir i- olduğu gibi - bir borunun patlama- ISTANBULDA'""""sA"RI HASTALIK 
çindeki peynir ve kaymak imalıltanc- sından kesilmiş ve bütün Istanbul ta- YOK - ·• 

!erini de daimi Si ette teftiş ve mü- rafı susuz kalmıştır. Istanbulda tatarcık humması veya Dün Konvansiyonelle Dahiliye kadroları 
rakabc edılecek;ır. Dün gece sabaha karşı Cibali ci- sair emrazı sariye olmadığı haber a- geldi ve İzmire gitti d.. bl"ğ d" d' 
VEZNECiLER "KAVsl varında tcrkos ana boruUı ından b.iri lınmıştır. Un te 1 e il 1 

GENiŞLETiLECEK h~r nedense patlamış ve sular kesıl- iHTiSAS VESiKALAR! Bir haftadan beri şehrimizde bu- Dahiliye Vekaleti memurin müdü-
Darüllünun Fen fakültesi yanında mıştr. . . Etibba a verilecek ihtıaas vesikala- lunan ve Bursayr ziyarete giden Bul rü Samih Bey, Dahiliyenin barem 

Veznecilere sapacak köşe kesilerek Terkos şırketı bu.arıza~_ı:eç vak- S hh' e Vekaleti tarafından garistanın iptidai mekteplerinde ho- maat kanununa tevfikan tanzim edi-
bir çok kazalara sebebiyet veren bu te kadar tamır ettırem.dıgınden su r~?ınd ilı ıyk ı· d calık eden 82 Türk muallimi ıerefine len yeni kadro ve terfı' lı'stesı'nı' Dahı'-
k · · · 1 ·ı · k 1 1 gel!!' ;.-i gon er ece ta ımatname en sonra . . li-· 

1 avsın genış etı mesı arar a~tırı mış- · ..;_ __ --~ t .. e başlanca" haber alınmıştır. yarın Muallimler bır gı tara ından !iye Vekili Şükrü Kaya beye imza et-K · b' 1 d k ld ~~ evzıın "
1 

• • "h" · dilm' · tı. avsın ır an eve orta an a r- ı~ bır denız tcnezzu u tertıp e ıştır. tirmck Uzre Istanbula gctirmiştı. 
rılması irin ralı~ılmaktadır. , 

1 

21 MiLYONLUK TAZMiNAT Seyrisefainden isticar olunan vapur Dahil V kl ka 
' ' DA VASi ye e i dro ve listeyi tas-

TALEBE ve VESAtTI NAKLiYE I; . U .. sabab saat 9 da hareket ederek Altın tik ve imza etmiştir . 
ı ·ı . . . ki' .. ~ Anadolu demıryo aı·ının mubaya- kuma gidilecek ve ög"le yemeği orada 

Mektep ı erın vesaıtı na ıye yu- ·· · b 'd 't bil- . Aldıı J" t ·· D h'f' 
.. .. .. • a11 uzerıne u ı areye aı umum yenecektir. Şehremanetı tarafından rmız ma .. ma a gore a ı ıye 

zunden muşkulata maruz kaldıkları ı::, Kl~ "'w"'A '-' li<1.1A hukukun hükiimete intikal etmiştir · f 
1 

f' 
120 

k' ilik b' 1 memur arı arasındaki tebeddülat bil-
görülmektedir. Şehrin uzak semtle- K.ALDI Hükumet harbi umumid· bir infilak ;"~sa ır.r ş~ ın~ · ti ış ş tıf: :J'a hassa kaymakamlar arasında yapıl-
rinden vapurlar, mekteplerin ilk ders Kasımpaşa'da Tahtagazi mahalle- neticesinde ha ap olan Haydarpaşa ; vene~ ~ lh ezın. ~~ : d ~- mıştır. 
saatine talebeyi yetiştiremediğinden sinde oturan dört ya~ıııda Ayhan İö- istasyonu ile etrafındaki diğer binafar t'os~ ved ar e ~m dJ 'i:' t e ec;il.- Bu cümleden olarak birinci sınıf 
bu hal bir çok şikaytlere meydan ver- minde bir rocuk Bahriye caddesinde ı·rı'n sı'gorta kumpanyalarından 21 . ır. ~dn. 1 an ksodnra. a . ~I osktir8;IU AP k. k k 'k 1 'bl " ı 

kt d . E t b es•le i nazarı T t y 'ı .'d • l k' 1 , ıına gı ı ere enıze gm ece . _ ayma am 40 ı >en 17 ye ı a5 o un-
~e e ır. man~ u ~ y . a ar usu un ı arcsın '·ı ara Jar .. İsviçre frangı tazminat istiyor. Bi~ şam üzeri Adalar etrafında gezilerek muıtur. 
dı~k~te alar~k bır kom!syon t~şkıl_et- altında kalmış, agır surete yaralanmış rinci ticaret mahkemesinin keşf içın akşam saat 21 de köprüye dönülecek Bunların maaşları da barem muci
n;ııştır. Komısyon evela M~arı~ daıre- tır. Mecruh ~ocuk hastaneye kaldırıl- mahalline gönderdiği heyet, raporunu tir. Misafirlerimizin Cuma günü mem hince 165 liraya çıkarılmıştır. İkinci 
sıle teı;ıas e_decek, mek.teplerın der~ mış arabacı da ~nmıştır, alakadarlara verdiği gibi muhakeme leketlerine avdet edecekleri zannedil- sınıf kaymakamlar da 80 iken 100 e 
saatle~ı katı olarak tesbıt edılecek.vc BiR HAN YANDI de d vam etmektedir. mektedir. iblağ edilmiştir. Maaşları da 126 '13r 
ona. go~e talebe~un rahatça derslerıne Defterdarlık muhakemat müdiri- BURSA, 3 (Milliyet) _ Bulga- liraya çıkanlmıştır. 
yetışcbrlmelerı ıçın vapur ve tren sa- Sirkecide Hocapaşa'd~ ahçı Rece- yetine vaki olan bir teblig-de bu mü . d 1 T" k ilimi . b U 

· · ı - kt bin dükkanı üzerindeki 52 numaralı • - rıstan an ge en ur mua en u- çüncü sıruf kaymakamların adedi 
atlen tayın ° u.naca ~ ır. him davanın takibi Mustafa Fevzi, raya geldiler. Muallimler birligı"' vo de 21 kişi kalmıştır. Maaşları 108 er beş od· .. ibaret tahta handan yan· 
BAKK.ALLARIN MAKARNACI- gm çıkmış, harap olan han tamamen Yusuf .Kemal beylerle arkada,lar~n- Türkocağı heyeti tarafından Mudan- liradır. 

LARDAN Şl.KA YETi .. yanmıştır. Yangın. hanın bir odasın- d~~ murekkep bır hey~te tevdı edıl- yada karşılandılar. Misafirler vilayeti, Barem kanunu mucibince kayma-
Bakkallar Cemyetı Emanete mura- da oturan yemişçi Celalin mangalın- dıgı v~ me~cut ev~ak ıle d?•ral~rı.n fırkayı ve belediyeyi ziys,retle şehrin kamlar iştirak edecekleri korniayon

caat ederek makarnacıların makarna dan sıçrıyan kıvılcımdan zuhur etmiş n;ıun:ıa~eyhıme devır ve tealımı bildı- şayanı temaşa mahallelerini, fabrika- lardan hakkı buzur alamıyacaklardır. 
fi.atini birden bire 32 kuruştan 40 ku- tir. rılmıştır. !arı dolaştılar. Saat altıda ocakta şe- Yalnız kanunun tayin ettiği vazife-
ruşa çıkardıklarından şikayet etmiş· . MUHASSASAT! ZATiYE BAŞKA reflerine bir çay ziyafeti verildi. O- ı d b ka · ı · h · 
!erdir. Llkin makarna kat'i havayici OTOMOBiL AL TINDA CAN BiR DAiREYE NAKLEDiLMELi cak reisi Namuk Cemal bey ocak na- er en aş ve meııaı saat en an-

VEREN ÇOCUK cinde bir komisyon veya bir vazifede 
zaruryeden olmadığından bu müra- . . .. Istanbul zat maaş işleri dairesinin mına misafirleri aelamlıyarak hot bulunurlarsa Heyeti Vekile kararı ile 
caat Emanetçe nazarı dikkate alın- 2308 n~maralı °.tomobıl evel~ı ~un harap br halde oldugunidan geçen krş geldiniz demiştir. Muallimlerden A- ücret alacaklardır, 
mamış ve Cemiyete: "Makarna fahri- "'.yasofya da C'n d~rt ya~.nda hu ·ıye- yağan karlardan bir çok defter ve ev- kıf ve Hilmi beyler samimi ve heye- -------
kalan ile anlaşılarak Cemiyet tarafın tı meçhul b.ır çoeuga çorpm: tı. rak slanmıştı. canlı cevaplar verdiler. Bundan son- 500 Doktor gidiyor 
dan bakkallara ucuz fiatle ~akama te _Ço~uk dih akşam hastanede öl- B~ sene de tamir edilmediği tak- r~ ocak mi!_fetti~i H~sa'.' Ferit b~y ANKARA, 

2 
(Telefonla) 

vzii imkanını elde ctmelerı ve bu su- muştur. ·-- dirde geçen seneki ayni hal olacaktrr. bır nut~~ soyledı. Mısafırler muallim An 
retle kendileri rckabe~ z~m~ini hazır- BiR SARHOŞ !{ENDi KENDiNi Saniyen daire kalemlerinin dağınık hi !er birliğınin vereceği çay ziyafetin- karada toplanacak Tıp kong 
lamaları .. , cevabı vcrılmıştır. Makar- y AR<\LADI r halde bulunması esbabı mesalih iş- d~ de bulunduktan sonra yarın (bu- resine 500 murahhas iştirak e-
na tröst~ hakkında _Ema~et tarafı~ - Yenicamide dol••an sabıkalı Ka- !erini gördürmelerine mani oluyor. g;ıu~n!!')!!!!'I!!'s!!'ta!!n!!b!!ula!iı!i~d!!ıö!!'n;;ıe!!c!!e!!ld!!e!!r!!dir!!'!!."!!!'!"!!!'!~!!d!!e!!c!!e!!k!ıtı!!'!ır~· "!!!'!"!!!'!!""~~"!!!'!"!!!'!._'"'!'"'!"!' 
dan tetkıkat yapı.~ dogru değıldır. zan, sarhoşlukla eline geçirdiği biça- Mesela bir evrakı imza ettirmek i- -

' - ı k ı c lsıanbul altıncı hukuk mahkc-GENE SUSIJZ KALDIK gı so o una saplamış. errahpaşa rin mutlaka 60 - O merdiven rıkıldık-
h ' uh • mesinden : Dün gene bir rok yerlerde thko3 astancsine kaldı·r· ıl'!'!_Ştır. tan sonra m 3bcbe müdürüne imza 

• · Zehra hanım tarahndan Eyüp suları kesilmiştir. Bu yti"<l n de bir HALKA BIÇAK ÇEKEN SARHOŞ ettirmek mümkün oluyor. Daireye 
h b sultanda Kasım çavuş mabılleslnde çok şikayetler olmuştur. T ·oti eden Veznecilerde Kuzulu İbrahim pa- günde.200 -. 500 es a 1 mesalihin mü- eski yeni cadde<lnde blia numerolu 

bu şikayetler nazarı dikkate şa medresesinde oturan Mehmet gece racaatı vaki olduğu ve bunların da I 
b. kı ı·ı ld • d'k hanede mukim iken e yevm lkımet-alınmarnakla beraber Emanet şirket fazla rakı içmiş, sonra sokag" a rıka- ır smırun ma u o ugu nazarı ı - • 

b • k t 1 b'll ltUI · · 1 glhı hazın meçhul .• mirci Ahmet nezdinde kafi teşeb üsatta buluna- rak rast geldiği kimselere bıçak teş- a e a ınırsa ı tassa ma erın ış e-
caktır. bir etmiştir. Mehmet yakalanını•tır. rinin bir anda görülmesi için bu dai- Rışit efendi aleyhine ıkıme eylediği 

·- ' reyı· ba•ka bir ye e klede k aı • boşanma davasının 18 · temmuz-929 CEMiYETi BELEDiYE iÇTiMAI KARAKOL ÖNÜNDE ÖLDO . • . r na re . rı 
· · b 1 d. ld .. k A bır şekle ıfrağı lazımdır zannedıyo- tarihli celseyi tahkikannın lllnen 

Cemıyeti e e ıye, e e muza ere yasofyada şayanı dikkat bir ölüm ruz tebliğine rağmen mahkemede hazır 
edileck iş olmadığından, bir müddet- hadi.sesi .olm. u. ştur. . GEYV. E GUREŞ MÜSABAKALARI 

d Ah. ba · bulunmadiğından blıtalep hukı·'< usul 
teberi toplanmıyor u. ıren zı ış- Bır _suı ıstımal meselesınden dolayı Geyvede yeniden yapılmakta olan mıhakemeleri kanununun 39ll zinci 
!er sevkedilmiş olduğundan bugün mah~um. olan 32 ya. ~lannda.. Sa.bi.t .E- Cumhuriyet Halk fırkası binasının 
t 1 k.. f di d ahk- dd maddesi mucibince gıyaben tahkikat op anaca ~r. en un. m. umıyet mu etını ık- mefru..,.tı ile yapılması kararlaştırı-

l tın .-- icrasına karar verilmif ve yevmil B ·· k ·· • t • ma e . ••tır. . . lan jandarma daireai binasının inşa-
u gu n U iÇ ıma S~bıt efendı ellen kelepçeli olarak atına medar olmak üzre Eylülün 

17 
tahlcilı:aı 14 - ıeşrlnlsıni 9119 per-

Muhtelit mübadele komisyonu bi- h.apısaneden po~i~ müdiriyeti mütefer kalar yapılacaktır. şembe günQ saat on ilç buçufı 
taraf reisi ile Türk ve Yunan başmu- nkasu1a .. n.~kledıtı;k.~n .Ay~~o~ya ka- Güreı için verilecek kramyeler §Un talllana karar verilmiş olmakla yevm 
rahhasları araımda bugün ihzari bir rakolu onunde duşup olmuştur. Ce- tardır: mezkıHda tabıkkukaııı hazır bulun-
içtima yapılacaktır. İçtimada komis- set Morga kal<lmlm_!Ştır. Ba.,. 80, ba•altına 40, ortayı 

4
(1, ması ve akfi takdirde ~yıben tabak-

. 'd .-- • •-.. '-atı milbı•eret olunıcafı tebliğ yonun mesaı tarzına ve yem en teş· BI R OTOMOBI L KAZASI nci Salı günü güre§ ve sair müsaba- ~.... • 
kil edilecek olan takdiri kıymet heye- Beyoğlu Belediye dairesi vezne ka- Ayağa 30 lira. mekamuıa kaim olmak üzre illn 
tine dair müzakerat cereyan edecek- tibi Şevket efendi dün Beyoflunda _._._._._._.__._ _ _ ._.__. olunur. 

tir. Meşrutiyet caööesinden geçerken fo- lstanbul ticaret mıidürlyetlnden: 
OCAKTA MÜSAMERE !ör Süleymanın idaresindeki otomobi- Sefalal tUccarlye eallap ve 

Türk ocağından: Tetkik seyaheti lin altında kalarak vücudunun muhte maıtalıdemlal ve kalafal9"1lar 
yapmak üzre Istanbula gelen Bulga- lif yerlerinden yaralanmııtır. ceaılyetfaln ••D•llk idare bey'ıtl 

Muhterem ahalinin 
Nazarı dikkatine 

Şehrimizin 
bazı tuccarlan 
uzun seneler
denberl tanın
mıt ve takdir 
edilmiş marka
mızı taklit eu

retiy le son ctıa· 
!erde 44 marka-
sını havi ipek 
çoraplannı gotlrtmettc oldut
lanndan. ancak M 44 markasını 
çorapta dolltll olarak havi 
bulunan vo aynı zamanda yu
karda gilstcrllmlş yaldızlı eti
keti ıaşıyan ipek çoraplarının 
hh:.dkt • 44 • çoraplıırı oldu. 

tunu muhterem ehallnin mallmu 
olmak üzere ilin olunur. 

Umumi deposu : 

lstanbul Tahta !{alt Cedit 
Han nıİmero 48 - 49 

riatan Türk muallimleri şerefine 4/ lntllıııbı 5-9·929 Ptrttmba &'Dnü 
9/929 Çarşamba günü akşamı saat ÇAP DEFTERLERi Oalatada liman eokatında Bo-

Beyoğlu Beıinci Sulh Hukuk Ha
kimlliinden: Bir borçtan dolayı mah 
cuz ve fruhtu mukarrer ıinııer mar
kalı ııaraciye makiruw 14/9/929 Cu
martesi günü saat 12 den itibaren --------------
Iatanbulda Mercanda Caferiye Ha ZA YJ: Z729 beyannameye a-dokuzda ocakta bir müsamere veri!e Istanbulda Yenicami civarında Şeb for Hanındaki cemiyet mert .. 

cektir. Bütün ocaklı kardeşlerimizin Mehmet Geylani ve Hocapaşa mahal- zinde yapılacaktır. Saat 10 dan 
aileimuhteremelerile birlikte teşrifle- lelerin çap defterlerinin tapu idaresi· 15 e kadar rey kabul edllecctt 
ri rica olunur. ne tevdiine başlanmıştır. alll.kadaraaa 111.ıı olunur. 

nında satılacağından talip olanların- . .. 
mezkur gün ve saatte mahalli mez- ıt gümriik makbuzumu zayi et
kUrda hazır bulundurulacak memu- tim. Yenisini çıkartacağımdan 
runa müracaatları ilan olunur. hlikınli yoktur. Tokpr1: ''·~in 



• • . ., temin edebilecektir. 
~· Bundan batka Avrupadan b~ ~ok 
~ ~ kilJlfcler, ıeyyahlar bu yerlcrımuoc 

gelectklerdir. 
• Bu güzel sayfiye yerimizin imari, 

A. Pli'! l M!>[Sl MIU.IY!T. Tll Asri bir şekle getirilmesi ve Gui hu 
4 F.ılOI 1Cl'i9 retlerınin orada almı~ olduklan çlfti-

Bl 'G{\ KC HA\>\ 
Dwı huareı azami 27 a gad 20 

ıd Buğu' r .zgir poıra~ tsecokur. 
o\a kap •• ı olacak menli ııgmur 

'a m~ı muhıemeJir. 

_ii..,ELEK 

J:in imar ve ihyasıla bu güzel kaeba
ya tctrifleri bu sevimli sayfiye yerine 
daha çok ehemmiyet ati edecektir. 

Artık bundan ıonra herkes güzel 
Yalovayı bütün sayfiye yerlerine ter· 
cih ederek oraya doğru akin etmeğc 
başlayacaklardır." 

Bir ölüm 
Mahmut Beyfendınin validcıinin ve-

K RALl Ç E 1 iatı dolayıaile • 

~llLIJ\ET 4 E\'LUL 

MiLLiYETiN EGLENCELER 
1929 

Bartın Ekspres postaaı 

SULH vapuru Perşembe 
6 Eyltll 

gunü Sirktcl rthnmıodın harekttle 
(AkÇ&>ehlr, Ereyli, Zonguldak, Bar
uıı, Amaara, Kuruca Şile Cide) iske· 
lelerıne azlmeı ve avdet edecekdr. 
Bil•t vt daha ziyade tafailtt almak 
için Em:n·· ,ünde lzmir sakalı No 6 
merkez ıcenıahğına mUracaaı olun
ması. .. .................. ~~ ... ... 
i TlY!TRO 
i SINEllfALAR ............................. 

YOkset nıü~eo~is nıekİebi ınuba1anf tonıisJonu~~ıı 
Yi.iksek mühendis mektebinde ,·ucude g~tirile~.k u 1" ıoı 

y 
ıhayet bizim de bir güzellik kra Eski devirlerin kal'iye.ı ehem 

liçcmiz oldu. Doğrusu bu mühim miyet vermediai, küçük bir kıy 
nok nı izale edenler ne kadar te- • 
tekkür etsek azdır. Yalnız itiraf et· met atfetmediği Siirtte doğmı:~ 
meliyız ki bi<tm kraliçe pek ağır ıe- tu. Onun kalbinde okumak ve 
çildi, hatta rivayete nazaran müsaba okutmak ihtiyacı yaşamıştı. Si
ka ba !arken terütaze olan nice nam irttcki iptidai mektebinde tah 
ze bekleme ve heyecandan rengü silini bitiren oğlunu, orada bı 
ıcv kını vt bınacnaleyb intihap o-

Bu gllnkll yeni 
bilmecemiz 

Bu akşam Bilyük adada • 'aşlı, 
Şevki re Fahrı beyler 2 oyun bir 

DllnkQ bllmecemlı:ln gecede llarem ağaM uı mtşk edi-
halledllmlf şekli yor ıaklitli komedi 3 p. (ihaz san· 

tesii~bilcümleteferru til 
muhtelif takatta üç de 
elektrikli tulumbanın v 
ziyesile beraber itası. 

2 -Vücude-getirilec 
tesisata muktazi Fo~ 
boru, aksamı hususi~ 
ve vanelerin vaziyesıl 
beraber itası. 

r 
ti 
\' 

Yukardan ap.ğı: dı~ı komtdi 2 P. 
!. Teşvik eden (8) l\Ufdlil _tl_ll_l_l _t_i~-·a-trosunda 

Soldftn oağa: 
1. Görülmüş (6). c 

2. Yayla atılan (2) 
3. Ağrı (5). Çarşamba gunü akŞ1mı 
4. Hırslı (5). Kırmızı (2) Cevdet B. teınsi ileri 
5. Musiki aleti (2). Keder ( 4). Karaka>. Sai~ ~ .duh beyler 
6. Parasız (5). Noksanız (3). 

2. Hücum etme (6). 
3. M~nzume (4). Bey., (2). 
4. Nida (2) 
5. İşte bu kadar ( 8) 
6. Tabiat { '). 

lunma talı..nı kaybetmiş. Ne ise geç rakmağa riza göstermedi. Kim 
o un da guç olmasın d rler ya, işte sesiz dul bir kadın olduğu haı 
bızımkralıçe de kolaylıklada ıntihap de, onu lstanbulları kadar gÖ· 
ol..ndu. Ben zati haşıxıetpenahiyı türdü. Devrin seyyiatı n~ticesi 
gormedim. Gazetelerdeki resme ba- .

1 
. . 

1 Kasabın suttığı (2) Istifahm (2) 
8. Buyük (7). 

7. Nida (2). İstifham (2). birlikte pi ·es~ perde Misim onha,ı 
8. Şebek cinsi hayvan (6) dan<, varyete, komcdı. monolo~ ve c 

k rak hükmetmek te ıstcmiyorum, ayağına gelmeyen ı mm şm· 9 Sert tüy (3) Ral..-tyle yenen (4) 9. Gösteriş (4) Aslanın saçı (4). saire. Dahu ve 25 kuruş, r 
zi.a o fotografa b:ıktık~a hissiyatı den ko~maktan çekinmedi. Ma 
ı:.· dıy tkaranem tezelzule ugruyor, mut Beyin tahsil hayatında n- ~"'~-~ ju~ 1 .ı~ık, 1 a)at, kazı ve t t l"!J•':ııl ' ı·ı :ıı ll 'l ~iiZ':tl/! 

ı knm n\ ısı ı 

p:lliCZat::':J::.mııc..~:Z:::ı:ıl.'!lllCE·• 
D 

kralıçe ıntih bının en "ka- nesinin büyük bir tesiri olmuş- i' G:: ıda oyun arıınd~ k.. aı 'L !l 
rak rıstik · ciheti bu i c '"Cumhuri· t r. O evladını y .. l .,z mektep Mak imin meşhur 
y t azet nın teş bbıis etmesın- d b 
dedır Dunku Cumhariyet bir baş· sıralannda takip en ir anne 
•a~ bir ba a "Kraliçe" ıntihabı ile olarak kalmamış, o u Makedon 
e ' ~e m s r ıdi. İntihabın nasıl 1 yanın saı p dağlarına, Marastı· 
cereyan ettı ı okurken Hakem 1 rm en kanşık vakarie sahne 

r aUr 

Tt, Kıycde ı afa ıi:ı 
•• 

ıyı ı ı l r d. ZEfı cı CAZ~ .mı 
Her akşam Taksimde 

15 Ap;u-ns 9119 tarıhınu.:n 16 Te. rinl e\vel 929 tarıhine 
k2')a' z.ırf u u! le munnka aya vaz edilmı~tır. Tt:mlnaa ını1 ' 
ık~C'I (73.'\) liradır. \lunaka a şcraıtınl ôP;renmck t.zcre tall 
p:k,cK m.ıhcııdis mektebi muhayaat komisyonu riya etine rı: htycti" c..u:arı ıkkat _ıi celbetti. l k"" l • k d b. l"kt 

Evvela çerçev nev'inden bazı Rum 0 • an o~e enne a ar ır 1 -" I K 
ve Ermeni l;"llzetecilcrile yabancı a· gıden bır arkadaşı, dert ortagı un ııı~ 

atları ılan olunur / na bır kere uğraınad0 " • ta ~ ır nayııı > 
:-

I Yüksek muallim mekte' ıa-,. muhabirlerine musaadelerile- olmuş ••• 
faz'a bir eh mmıyet atfetmiycce.,im Rumelideki binbir hadisenin 
ve a 1 bizim yerli hakemlere ilişece içinde küçük bir tereddiıt gÖs· 
ğim. Gıizel •an"atlar birliğinin Ede- l"d' 1 • 
biyat şubesındcn davet edilmiş ze- termeden ~v a .. ıy e ugraşmış, 
vat pek muhterem kimselerdi, fakat çabalamış hır tuTk kadınıdır. 
neden en genci 65 ya§"tnda olanlar Memleket işlerinde büyük bir 
seçilmiş? Peyami yimı? gösterecek- cesaret gö. teren bu yüksek ruh, 
sıniz? Onun yaşı yoktur. Evet re- il 1 k d · h k 1 bel ·nden hatta zava ı arın arşısın a sonsuz 
sım ve ey e ıu crı b" h . 
renk ve boya münasebetler.ile "Sa: . ır ı;ıer amet duyardı. -~~yıl" 
nayii tezyiniye" den hakem ıstemeyı ıılerınde, hedefe varmak ıçın nı 
anlarım, l!kin imari şubesi Kraliçe- hayetsiz heyecanlar hi,;aederdi. 
nin yapısına ve musiki şubesi akor- Yaşının fazlalıgına rağmen ha· 
dasına mı bakacaktı? Doktorlar ne f uh k · : k b t 
ise fakat belediye ve vilayet meclis- ızas~nı! m a e~esını ·ay ~ .: 
!erinden hakem istemeye ne lüzum memıştı. Haat.alıgmın dehşetı o 
vardı, Nutuk mu söylenecekti ki nünde cesaret·nden küçük bir 
Vasfı Raşit beyi, Karagöz mü oyna zerre bile eksilmedi •.. 
nacaktı ki Vasfı Rıza beyi çağırdı- O ne idi, naaıl ya§adı? Bu au 
!ar. allere uzun cevaplar yazmak 

Ba kadar cümbüşlü bir hakem hey beyhudedir. Onu tasvir edecek 
etinde neden bir itfaiye delegeai bu tek bir sıfat vardı: 
lunmadığının 1ebebini bir türlü an· 
Jayamadını . O tam bir Türk kadınıydı. 

AMAN DİKKATi 
Arkadaşlardan biri Pendiğin kar

şısındaki Pavli adasına gitmiş. Bu 
adada sebebi meçhul bir şey varmış, 
her giden derhal bir kaşıntıya uğru 
yor ve beş on gün kaşınıyormuı. Bi
çare arkadaş ta mevzu toplamak kay 
ıusile geçen Cuma oraya gider, O 
gün bu gündür biçarenin kaşıntıdan 
hali harap. Diyor ki: 

- Vakıa züğürt olup düşünmek
tense uyuz olup kaşınmak evladır, 
ama bizde her ikisi de var hem dügü 
hüyor hem kaşınıyorum. Bu her Jru. 
la müyesser olur ~ey değildir ... 

FELEK 

leklepliler müza~akası 

Yalova'nın imarı 
17 inci haftanın birinciliğini Ga

latasaray Lise•inden 76 Şefik Bey 
kazanmıştır. Şefik Beyin yazısı şu
dur: 

" Hiç şüphesizdir ki bu haftanın 
en mühim haberlerinden biri Gazi 
Hazretlerinin Yalovanın inşası hak
kında gösterdikleri sürat ve ehem
miyettir. 

Her hususda olduğu gibi bu ci
bettede Gazi hazretlerinin büyük de
hası kendini göstermiıtir. 

Avrupanın bir çok sayfiye yerle
<inden daha çok mükemmel olan yer
lerimiz harap ve bakımsızlıktan ehem 
miyetini gaip etmiş bir vaziyette bu
lunuyordu. 

O güzel kaplıcalarımızdan bakım
•izlik yüzünden çok istifade edebil
mek imkanı hasıl olamıyor ve tedavi
ıi için çok kimseler Avr. ;ıaya gitmek 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Gazi hazretlerinin rehberliğile baş 
layan bu imar ve inşa bize artık Av
rupaya gitmek ihtiyacını sön.:_ "cek 
ve herkes bu kaplıcalarda, bu güzel 
Sayfi e erinde rahat ve iatirakatini 

! !er yerde şöhret bulmuş mamu
llt için yapılwğı gibi 

ZEISS PUNKT AL 
GÖZLLK CA\lLARl için dahi 

ona mümasil bir isim ıaşıy•n başka 
camlan saımaga ve ayni ersafı haiz 
olduğu hakkındı mü~ıeriyı iknaa 
çalışıyor. Gözleri için tn uyğıın 
ve hakiki camlar ara\& ılar 
Oözlükçünllzden mutlaka 

~!ta~ - ........ ... 

Camlar-ını isteyiniz 
ve bilbassa haklh! 7.eıss camlanuı 

almakıa ısrar <lmeliJir. 
Her cAm fabrika markasını taşır, 

onu giısrermcslni ~ozitlkçilden iste
yiniz. 395 numaralı renkler PL\ 'K· 
TAL kaıslol);unda. '\lümessili; lsta.n· 
bul DIEI !11 \. '· · ve Bil .L mües-
sescıinJcn 

"A!illiyet,, ln edebi tefrlkusı : 21 

Tı' "~ rı: 1 1 Y<'i( il - 200 ! 

Gala!a il~aıat ~ .. ın ü~ü ın .~uriy tin~en: 
l.r.sı <~ı ·• \J<' :\evi Kilo 
.\r .ı p.mu. hı yıir.IU 3 Sandık 3~7 

., "~o .. '\nb.'.lrJa "11ı.: '"'ut t ' .. da cins \e eysah yaz1h t~)anın cun,lt:si 
"'I hmJa talıhi oh \•ıııde olup daha faılasına talip olanların 11-9-929 da 
ı 'J ıc .. ktır 

* * "' ( ır.:;l ICIİO 
/), me ip ·k ırpa 18 700 
Öıme ıisı n liJ<k 5 200 
Pamuk ortu 5 180 

Kaçak < lar"k derdes ediler. balada muharrer eşyalorın 5-9-929 pcr~tmbc 
günü saat on dôrttc satış kom'swnunda ;atılacağı i!An olunur. 

Cin>i eşya 

ipekli pamuk!u pantalon 
askısı ve ıuruf 

* * * 
Ad<! Nevi 

2 sandık 
Kllo 
118 

Kuru çqrne antre1 osonJa mcvcuı balada cins ve 
cümles virmi beş lirada ı.ılibl uhıesiııde oldup;undan 
olanlann 11·9 929 da >atı!aca .. tı. 

evsafı raıılı eşyanın 

daha fozlasına ıalip 

Leyli ve neha.·i - kız ve erkek 

Şişli terakki • • 
ısesı 

Ana, ilk, orta ve ll~e ikinci devre birinci sınıfla
rına yeni talebe kayt edllmektedır. Her gün saat 10-
17 ye kadar müracaat olunabilir, 

Nişantaşı - Halil Rifat paşa ~ •nağı 

Telefon : Beyoklu 2517 

... TAI(LİTÇİLİK 
Alemşümul şöhreti haiz HASAN Kolon y:ı5ın:n 

Üskildarda şekerci Hasan efendJ isminde L ;· :'..ıt 
tarafından taklit edilmesi üzerine turuku kan m''' eye 
tavassut edinceye kadar muhterem milşter: .c: •. : :::.ı 
müddet zarfında aldanmamalarını temin için h~ı..ıKi 
Hasan kolanyası markasına ve etiketine dikkat ~t
melerlnl tavsiye ve rica eylerim efendim. 

Hasan ecza deposu sahibi Hasan Ahme 

1 

Tahlisiye umum müdütlüğündeO: 
Bedeli keşfi 9lJOO küsur liraya baliğ olan kilyosıaki Tahlisiye bina?ırı

ııın ıamiratı karalı zarf usuliyle münakasaya vız edilmiştir. 

lh3i«i 2 ı eylül 929 <alı gürıil ıam s:ıat 14 de icra kıiınacaıtından ıalip
lerin li.eşifname ve şaraıti f,nniye iisıelerinl görmek üzere ~3 eylili 929 
•••am:ıa k.Jar Gala'3da nhum cadıiesindeki idarei merker.iyere müracasrleri 

Vilayet daimi encümeninden: 
İki yüz elli adet sıra tamiratı 15/ 9/ 929 çarşamba günü saat on 

bire kadar münakasaya konul muştur taliplerin encümene nıii 
racaa ti arı. f 

bah~csınde ıcrayı ahenk 

etmek ıcdir. 

ür. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Hcbol(ı:kluğıı ye lhtiHıauna 
karşı pek tc,irh ve taze aşıdır. 
Divanyı/u Sultın .\lal."Tlut 

i tur be,; kaı şısında 'ıı 1 •u 

~!l Diş tabibi. :': 
Dr. PERTEV ATA 
llov ırıebl ıı >nahatindcn a. det 
1.·rrni,ı;tir. ll.1:,t:ıl.::ınnı kcmafıs .. ahık 
ı cnt·haşındaki mull\·enehaııc~ınde 

bbul cııneK!cdır. 

Celik banı ılannın m ııı ukcmnıdi 

8ursada Çekirgede 
Hayat ve Saidiye 

Otelleri 
l luslhi çelik banyolarıdır 

;\Jevsimin güzelliğinden l<ılfade 

etmek isteyen zevatın btr halde 
mezktlr banyolara ugrımalan ınsiye 
olunur. 

. 
' Şehı-en1aneti ilanları dürlüğünden: e 

Yüksek muallim ıne~t, 
• • jJI. 

Beyoğlu dairesinden: Beşik- ~~29 ~ 1930 ~er~ senesı ıç . 
taş Çöp ıskelesinin tamiri için ıtı atıye daıresınde talebe 
4-9-929 tarihinde yapılacak olan ve k_ab~l olunacak:rr. . bl 
münakasanın şimdilik tehir edil· . Turkıye cumhuı:ıyetı ı:ııır 
diği ilan oluunur. tınden bulunmak, ılel ve r 

* * * dan salim bulunduğuna ı18~ 
Kadıköy şubei· idariyesinclen: saddak tabip raporu ibrll•" 

'· h.. ·· h ı h b nda0 
Yirmi bin adet parke taşının B~ ~en., u~nu a e~ a '. ti;~: 
: ... ,,aki depodan aıınarakKadıko g_una_d~ır mahallı he)~aizlı" 
yünde rıhtım üzerine nakli işi rıyesının. mazbatasını oli1< 
9-9-929 pazertesi giıgnü saat 15 nmak, (lşbu mazbata Jırl 
te pazarlıkla ihale edilecektir. de. musaddak b~lun~~adetiD 
Taliplerin şer;üti anlamak üzre hbsıldke b~ıu1_ndMugu .mf µdkale~' 
d · h · f · · uçu mıs ı aan ve J!' 
~ıre eky.etdı edn11;1yesın~. ve y~v- !ilesinin teklif edeceği her,; 

mı mez ur a aıre encumerune •. b" "f . b·ı· k t ve!'. 
1 1 . gı ır vazı eyı ı a ay ,;f 

ge me en. k b 1 . f 1 k tıl" * * ,,. a u ve ı a ey eme , ıı· 1~ 
Şehremanetinden: Bedeli keş rin adedi adedi mürette. 

1 ıır 
fi 19819 lira olan Ankara cadde· vuz edyle~iği takdird; ta~1?.IJI" · eli rasm a ıcrası zarurı mı,... 
sı parke kaldırımlarının tec t . .h b" ı~ .. 1< . . A f 1 .1 ımtı anına ta ı tutu .... - • ..ti ve tamırıyle aralarmın s a t ı e y k d 1 f ve ;v~ 
imiası kapalı zarfla münakasaya .. hu . arb al yazı ılievsa e-ır.1'., . . ıtı aız u unan se rn ,.. P' 
konmuştur. Talıpelnn şartname k ·k· 1,,_....a'/1 ..ı 
1 k k . f k .. k . nın evra ve vesaı ı """. · ,,,.. ama eşı evra mı gorme ıç- .

1 
k 1 k ·· ere cıJJ 

. h .. 1 .. d .. r·ğu mı en ayt o unma uz ~· 
ın er gun _evaz~fmu ur ul n rtesi pazartesi çarşaı:nbı. ,. 
ne gelmelen. Teklı mektup arı- 1 . ' k · d ' · t1'1'1lr9 
nı da ihale günü olan 24 eylfü 1erı 1:11~ te

1
p 1 aresıne ,, 

929 1 .. ü 15 k d arı ı an o unur. gii•· 
~~ ı g~·~·· l~~at şe 1 a. ar Eylülün yirmi be§inci ır.l'ı' 

mez ur mu ur ge verme en. kaydolan talebenin rneı. · 
*** ·dl(/ Ş h t . d B d 1. k hazır bulunmaları lazıın,::....---e remane ın en: e e ı e atı 

şfi 5896 lira olan emanet daire Devredilecek ihtira be~ aDtl 
sine yaptırılacak Asansör kapa· "İlrağı Elektriki hakkında !Jb~ 
lı zarfla münakasaya konmuş- sene müddetle 86/ 92 nurnero ;bW; 

T li l . l k da ve 27 Teşrinisani 1923 tar. ~ 
tur· a p enn şartname ama 5 · .. d. · ıın· d bir kJl 8 ~"' 
k "f k .. k . . h anayı mu ırıye en oıı J'j 

T .. k T C . t" S k ü eşı evra mı gorme tçın er ra beratı istihsal kılınmııtı. ,, <11'". ur ayyare emıye ı ev m .. 1 .. d .. )""ğü 1 · ar• ... 
dürlüğünden: gun ~vazını _mu ur u ne ge • mez~~r berat. fruht ve ya ıc ııttD'~ 

Gazi Hazretlerinin heykeltıraş Sın melen. Teklıf mektuplarını da leccgın~cn talıp olan zevatııı p.ııl ~ 
yor Kanonika tarafından yapılıp mü- ihale günü olan 24 ey!QJ 929 salı da Yen.ıpostah~e arkasında rur5 
dürlüğümüzde satılmakta olan alçı günü saat 15 şe kadar mezkur fendı kitaphaneaı sok~ğınd~ jıl 
büstleri fiyatlarından aşağida yazılı '"d"" 1..• I . Han No. 19 • 22 mukim ve i. / 
miktarlarda iskonto yapılacaktır. mu ur uge verme en. Efendiye müracaat cylerneler;.,.. 

Satın almak isteyenlerin Sanasar (ILA. ') - Devredilec~kiiıt;;:;;ber~ '~ 
yan hanında birinci katta Türk Tay . . . k , .. 1 rı ıc' t 
are Cemiyeti Sevk müdürlüğüne mıi Tahlısıye Anadoııı mınta a- 'Musbet ayon cereyana ·~ -~ 

~acaat eylemeleri mercudur. sının ikamctgAhı idareden verilmek etmek usulü ve buna ~ütea~~ 38 ~ 
l - 5 tane alçı büst alana % 5 iizre sekizbin kurus licrrti <chrivcli hakkında onbeg sene müdde riD'~ 
11 10 t 1 b .. t la ot. 7 50 . .. ' ' numcro tahtında ve 29 Teli. ;ıi"; - ane açı us a na ıo • tchahtcı mıınhal hıılıındıııtıımlan · · · uditı1..ı lll - so tane alçı bü•t alana % 1 O . · 1923 tarıhınde Sanayı m lJ'',. 

1 v _ 100 tzne alçı büat alana %15 talipkrın paz;ırtcsi ve pcrşe~ı?e den istihsal edilmiş ?lan ıht~c'd~ 
v - 100 den fazla alana % 20 günleri Gal:ıtada rıhtım marııım bu kere fmht ve ya ıcara ve ve,. 

h·ınındak i mı:rkezi idare Tcbal e den mezkür beratın iştira•1"1\aDııı, )tto.nhul icr~ d:Urcslndeni .c .. isticarına taJip olan zevatın 5 ,4~ 
llir dqni ınahkiımbihdcn dulayı tınc mııracaatları. da Yeni postahant arkasınd• ur~)r 

mahcuz ü~ }Ü/. elli bobin ıddon . 1 . Efendi kitaphane sokağında 'f,;Ji r 
Şehremanetınden: cra cdılmckte H N 19 22 d kım· <t•• ~ 

ıeıl ,n· i,<bu ı•c!•'ılu'"n on birinci çar· aı· 1. d 1 ila an o • e mu J<'" ' ' olan kan ızasyon ame ıyatı o ayıs t k Ef · d" .. t eyıem<~ 
şomba günü sııaı ondan iıibaren 4 eylülden Sirkecide köprülü sokağı o en ıye muracaa ~~il 
Galaıada Osmanlı bankası civarında ile vezir iskelesine çıkan Kınacıyan ZA YI: !ş Bankaıında 54! ylcO::~ 
Voyvoda hanında bılmüzayede füruhı ve yeni mahalle sokaklarının vasaiti rolu tasarruf cüzdanımı zaY~ \ ~,,. 
edileceğinden talibinin ı~ahallinde nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olu- Yenisini alacağımdan eski11s~.ı•t 

- - ----·· - - --- - - -- - -- ~ d~"" 
Hepsi hepsi bu kadar kalmış. - Babamın ölümünü de mi ğerlere hayat dua etmeye baş- ra gene bu elleri tuttu öptü ••. ! landım, iki aydır sürünUP ...ı 

memurine ınilnlc.aatları ilan olunur. nur. mü oktur. Mehmet . 

Bunun neresi insan?... benden saklıyacaksın. Onu bu ladı. Ve ....• Öksürük devam Bu toprak bağlıyan yüze yüzü- yorum! . 8ğP. 

Aş K G O N Eş I
• . . . . . . . . . . . . . . . . hale getirdiğin, bizi böyle peri· etti! nü yasladı: _ Baba e!ıle. H:ımra~ ııa;.~1 

· • Genç kız son bir def'a daha şan ettiğin yetmedi mi?. • • • • • • , • - Babacığım .. Babacıgım!. kapattı, tır tır tıtrerneY 0 gôf 
, boğula boğula: Ve •. Yeniden, daha hızla ba- Bir an .. Bir saniye .• Bir ne- Diye hüngür hüngür ağlama- dı, bir parça hayat bu13;'1. ol~"' 

/; - Baba •• Baba • • • basını kucakladı, onu sarstı, yü- fes- Öksürük durdu • ya devam etti. Baba kucağına ler yeniden sönecek gıb• 1ı9ıc'~ 
Etem zzet Diye haykırdı. Ve .• Sızlan- zünü yüzüne yapıştırdı, haykır- - Oh!... bir güneş parçası gibi düşen bu karşıda oturan FeleknaZll ııet 
~ dı : dı: Artık et yerine toprak bağlı- sarışın başı yaşıyanlann son ha- &onra mırıld":°dı: ııerıı 

.. .. _ . . - Babacığnn niye benimle - Babacığım evin yıkıldı. yan o san benize bir kan geldi. yat sevgisinden duydukları taş- - Ya seru Hasanla. • 
mehtap gozlu,tatlı ve cana ya- dogrulttul Koca hır ınaan an- konuşmuyorsun?. Ben kızımın Bak bana bak.. Kızına bak! İhtimal son damla kani Olüm kın severlikle okşadı, okşadı, ve evden kaçmış dedilerdi·' , 
kın kız büt~n bu renklerin için- cak bu • kadar eriyeb~lir~i ! Ce- Hamra 1 Baksana bana ı . . ' Sevgili Hamracığına bak: Sen iyiliği . kısık sesiyle sordu: Hamra: ııe ~ı\ 
de ya~p sonen ve ~rtık yalnız henne~ kızıl z~banılen olsay Deminden beri bir ifrit gibi yatağa düştükten sonra ne ol- Şimdi görüyor. Şimdi işidi- - Hasan nerede?... - Ah·· Babacığıın ~3ılf 
kuru bır hayal gibı yaııamayı dı bu ıztırap, bu ııkence, bu scr 1hiç sesi çıkmadan köşeye sinip du?... yor. Şimdi görmek ve işitmek Genç kız başını doğrulttu, ması ... Seni öldür~n b"rııı ;~t 
canına destek eden harin eda- nu toprağa çıkan hastalığa ge- oturan Feleknaz yerinden kalk- : • • , • • • • • • • istiyor! İnsan daima budur. babasının gözleri içine baktı: beni kovdu da bu gwı ıo 
siyle tekrar hıza geldi: ne da?'anamazlar. O __ dev yapılı tı, geldi, genç kızı omzundan _ Köh ... Köh •.. Köh... İki kandil çanağının içinde - Bilmem ki... ri girdim. , 

- Baba · · • a:ebaruler de ancak böyle mezar tuttu: İhtiyarı yeni bir öksürük sönen ışığın tortu kızıllığı gibi Dedi ve ilave etti: Dedi v~: .. .. .. .. bile 1ııı 11 
- • • • eşintilcrinden _fırlaran kol, ka- - Ha~i yet:r aı:ık .. Sıktın tuttu! parlayan gözlerini son feri ile - O muharebeye gitti. On· .. - Se?-'n olu_munu ..ıi( 
- B~v..ıcığım fa, bacak kernıklen kadar sıs.IBaksana ıstemıyor ışte!. Sürerli, sert bir öksürük. Bel- açtı, Hamraya baktı.. Baktı. dan sonra ne oldu bilmiyorum gostermıyece~t~. disio_İ_~: 

kalaıırlarl Zavallı adam. ..~~~ve kız~a~azı sarstı! Yer ki de boğulacak; Ve ..•• Onun: ki .. Hiç bir şey bilmiyorum... Dem~ek _ıçın ken _,....ıı:• 
- Baba, baba bak... Kızın - İnsan yuzunun en ıyı, en yumuşak _Ah!... - Baba.. Babacığnn. Ben Hasta adam hayretle aorduı tuttu •• Gözlen telr.ftl ';;sc! ~ 

geldi· Denemiyecek kadar değiş- baılı ve temiz bir ad~ Diyemeden ölüp gidı;cek., Hamraynn. Sevıtili kızın... - Sen onunla beraber değil İhtıyar F~le~Uıa aeÇirdı 
. mit! ~ı~ içi ka~ bi~ yüz.;böyle bir zabani elinde ölümU- l:tamra kıvrıla kıvnla avuç Dediğini dinledi. Sonra tek misin?... rar.bak_tı, göğııun g 

- Baba····· Kol k~m~ğ~ kadar bütlln. bır vu- ne acıyan, kendiııine acıyıuı ~ine sığacak kadar küçUlen ih- kelime söylemeden: _ ~er~e _ba_bacığnn. o va-. denn Abırh .=.. e yoW 
• cut. Bır ıkı. tel saç ve kireç ka- genç ku omzunu tutan bu eli~ tıyp hastayı gene telaşla kav- - Şimdi mi baban aklına gel- b di d be Jl 

- .. Babacıgnn. 1... n§ık san hır.renk üzerinde iki ri iğrenerek itti : radı: di?... pura ın gıttı, annem e nı Çekti Bu ahın içinde ·? · •· 
N bet 1 alı. H k 1 k bl d evden kovdu. Bir daha görme- ? İğ · . . edamet rrı• · 0

,.. gec;mış 0 mT . asta ~a e e gı uran bir çifti - Ayıp be kadm • Utanı - Babacığım,. Baba... Der gibi elini şöyle bir salla· dim ki• tu rentı mı, n kır.ııh.anuı ve 1 ,,.fıf bıışını goz! Dedi ve ilave etti! D" ·· . . . ı;ol ıye c;ırpınmaya,o sonen ci- dı, dudağını buruşturdu. Ham- Ben sokakta kaldım, hasta- s!'fl'll 

1 

c 



...._ - l\Ill.LIYET 4 EYLÜL 

Kiralık Gazino arsası HAVA .GAZI 
8 . kira müddeti dokuz senedir 
eşıktaşta Vişnezade « TAŞLIK » denilen 

18293,a metro murabbaı arsa aleni 

DAHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 
Kömür ihtivacınızı temin etmezden evvel 

M küzayede ile kiraya verilecektir 
Geçen kış çektiğiniz zahmetleri hatırlayınız ve 

HAVA GAZI . Yer) a? a ve Dolınabahçe Tramvay durak 
ra erıne beşer dakika mesafede bulunan; Sa
t' Y burnuna. A1armara ve Boğaziçine nezare-
,~~l~!1 ~u yer asri bir gazino inşasına çok el
e d ş ı~ır, Bir taraftan 1\1açka - Dolmabahçe 

İstimalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz 
Tafsilat almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu İstiklal 

caddesinde 34 Numarada 

raudesıne diğer taraftan Valde çeşn1esi aka
r). er - Beşiktaş caddesine iltisakı vardır. 
l( or.t tarafı da uzak mesafelere kadar açıktır. 
c edşıfnan1esi mucibince 15811 liralık tesisat vü-

Beyoğlu Hava Gazı şirkatine 
müracaat. tel B.O. 1 ;70 

tı e t' ·ı B ge. ırı n1ek şn.rtttr. 
Doku tesısat azami üç senede ikmal edilecektir. 
~i uz sene nehavetinde ına'n1ur bir halde Ha Malul Gaziler Pazarı 
1-,kneye terk olun~caktır Tahmin edilen sene-

ı 1 . • 
<ıra 1400 liradır 

Müza,·e 1 1 :l be .. .. t 
Büyuk Tenzilatlı Satış 

1. ". l c 12 ev u 929 perşen1 rrunu saa 
~ te " t-> 
caktı ~azar!ı~ suret.ile Defter~arlıkta ~·apıl~-
g· 1 

• l(cşıf naınevı görmek ısteyenlerııl' her 
tın Defter darlığ; n1üracaatları iltı.n olunur. 

(( 735 )) 

B şla ıstı 
Tuhafiye, Ayakkabı" Hazır Elbi
se, Kumaş , Seyahat levazımatı tıneıı 

lıra k l\lahall1!$J 
6Srıo Jruş 

11•)"beliada yalı ahşap hane 

cinsi No tak imatı BAHÇE KAPI Bltt.I~CI VAKIF HAN 
127 inci ka~ t sola 2 oda taş 

doşeıneli ulak sofa t hclA 
haricen mmbak 2 inci kat; 
4 oda t snfa üzeri ve etrafı 
kapalı daraça 
3 üncü kat; 4 oda t so!a t 
helA t balkon ayrı sakaf al
tında 1 oda l mutbak vasi 

lııate b . . bahçe kuyu 
11Ufa .,,.•dclınııı nıs[ı peşin ve nısfı diğeri ihale tarihinde~ bir sene sonra 
i uılmck · b' · · d d !l<ıtekJi ve ıhale tarihine kadar Hazine namına ırıncı crece e 
den İtib olmak Şanile balAde muharrer hanenin mülkiyeti 29 81929 tarihin
dan taJ· •ren hir hafta müddctie temdiden müzayedeye vazedilmi> oldu~un
luı;une '~.olanların 5'9'92Q Perşembe günü saat 14 te Adalar l\.lal müdUr-

uracaatlan fü~ olunur. 

"'Yıneu * * * 
lira 
~ ınahaııesı Cinsi taksimatı • 80Q bUyüka sokağı No. 

da nl>.ımcaddesl 59 ahşaphane zemin katı 3 oda l kiler 
l hail 2614 metre bah-
çe l inci kat 3 oda l ki
lar l halA çan katı 3 

lhaJ b oda haricen mutbak 
•dılıııckc •delinin nısfı peşinen ve nısfı di~cri bir sene sonra nakden istifa 
hır,~ ıarıııe balida muharrer han~nin mülkiyeti 17·8 29 tarihinden iti
la00 5vlrını gün müddetle mnzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip olan
la0 ila 9 '29 perşembe günü saat 14 te adalar mal müdürlüğüne müracaat-

n olunur. 

"'ı-. • • • 
.J. Üt" 

un kaymağa el- taf~~!::Ja~e~~~!= ~~~~~: 
h \rerişli depo kağında 2-7, 44-36 numaralı, 

<I "Olına b muhamen bedeli 400 lira, müza-
• 't'oklaın ahçc sarayı karşısın- yede pazarlık suretiyle 21 eylill 
~ tbniyestv~air~si y~da fı- 929 cumartesi günü saat 15 te 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak ıstimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir müşkülata maruz 
kalmazsınız. 

GiUcne bıçülan pek ıaa,Jam 
Shefficld çelil):indcn mamQ.ldur. 

Yol• çıluna..zdan wcıcl bir ı-· 
ket alll\9nw dcrhatır ediniz. 

Qillette 
Doktor 

Mehmet Ali . 
Belsoğukluğu ve idrar yolları 

bast~lıkları mUtehassısı 

Sirkeci tramvay tevakkuf 

.. mahalli No: 4 -
k ilıııesi . ~uştemılatı, keş- Defterdarlıkta 3 7 3 
ııruş1u._ ınuc~bıncc 6ı92 lira ıs Yazı makinelerinizi 
~f " taınırat ·· · * * * 
1. llıdan ı mustecır ta· satın almadan evel Galatoda Haraci 
ttıden Yapılmak ve icra bede KİRALIK DÜKKAN: Top- sok•ğında ıo numeroda 
~ttiyl ltıahsubu icrakılınmamak hanede mektep altında 403 N o, VIT ALI BENBAN ASTE 
1c<1te t e ve altı sene müddetle senelik kirası 96 lira, Müzaye- . 1. . 
~ey~ k~~tolunmak üzre müzaye- de pazarlık .~u~.etiyle 15 eylfıl l\lağazasını zıyar~t et ınt7-
1 btıı. ik;iu~uşt~r. Senelik kira- 929 pazar gunu saat ı Ste Def terdarlıkta yapılacaktır. 

Yede p Yuz elli liradır. Müza- terdarlıkta . 433 '' "' "' 
~29 pa:::rı~ .. suretiyle 8 eylill * * * KİRALIK DÜKKAN: Top 
i iltllkta g\inu sat 15 te Defter- KİRALI ODALI KDÜK anede mektep altında No 496, se 
~t'Yenle ~apıiacaktır. Görmek KAN : Tophanede kışla altında nelik kirası 96 liradır. Müzaye-

•liyc tın deponun yanındaki No 363 senelik kirası 300 lira de 18 eyHll 929 tarihine müsadif 
tııııtluğ:besi .. musakkafat me dır. Müzayede ı8 eylı11 929 çar çarşamba günü saat 15 if Def

a muracaatları 685 şamba günü saat 15 te Defter tcrdarlıkta yapılacaktır. (910) 
St\'l' * • * darlıkta yapılacaktır (897) KİRALIK DÜKKAN: Top-

huı · ILI}{ ANKAZ. 1 * "' * anede mektep altında No 471, 
lİııe ıt~alat gümrü "· .:d .. s~an- KİRALIK DÜKKAN Top- senelik kirası 96 liradır. Müza-
lı aıt s gu mu unye- l'l 929 t .h. .. 
k arıç v aray bumu antrepoları hanede mektep altında No 409, yede ı8 ey u an ıne n,ı-

il.ı:ile c dahilindeki ambar an- senelik kirası 85 liradır. Müza- sadif çarşamba günü saat ıs te 
tııen b ttıc~eo isltaraları muham- yede 18 eylUl 929 terihine tnüsa- Defterdarlıkta yapılacaktır. 
<le ıs :de!ı 300 liradır: Müzaye- dif çarşamba günü sat 15 te De- ( 906) 
taaı ıs yırı1 929 çarşamba günü fterdarlıkta yapılacaktır. 911 BAKR KÖY MAL MÜ 
c•ktır. te Defterdarlıista yapıla- * * * DÜRLÜÖÜNDEN 

796 . SATILIK ARSA . .. Müteğayıp Rus tabasından 
lq * • * .. : Kadiko- Kuyumcu Kirkor veledi Ham 

l<;i _ ~ALI}{ 0 yunde Hasan paşa mahallesinin d etruk hazineye 
llU l:athaıı. d TLU BAHÇE eski kurbalı dere yeni birinci pa~sum dan ~ k k"" .. d S 
~ .. n etraf e e çağlayan köşkü- Muradiye sokağında No 1, ı600 ıntık~l e en a ır. oyun .e a 
~ııı b ı duvarla m h t 70 d.. d S k h d kız agacında vapur ıskelesı cad <la· ahç . u a o arşın ır. a ıt ane an azasın- . d 500 r k ti 

ta~tesindee~ı şeraiti mukarresi dan damat Mehmet beye aittir. ~esın .e ~· ıra ··ştı::~at ~~ 
tıı a verile se?e müddetle ki- Bedeli defaten verilmek şartile amınıne ı maa n;ıu 

tııe., k' Cektır. Senelik muha h b d 1. 960 1. d .. numarolu hane ıle aynı cadde y,,, " ıra mu amen e e ı ıra ır,mu d 7 1. k "t h 
. ''C ıı sr 600 liradır Müza- d 24 1• 1 929 t 'h' .. e 12ı ıra ıymete mu e am 

lltf Cyluı 929 · . · .. zay~ e ~?' ~ an ıne mu mil 48 50 52 numaralı münhedi 
"·rçat•~-b tanhıne musa sadıf salı gunu saat ıs te Defter .. b d .. kk' 1 ·1 b 0 c t ,_,. a ·· .. m uç ap u an arsa arı ı e e 

Crdarhkt gunu saat 15 te darlıkta yapılacaktır. 964 her arşınına yüz kuruş kıymet 
a Yapılacaktır. 943 · . . . s • • * * * takdır edılmış olan 325 arşın 

!~ t\.'I'ILII{ B • KİRALIK DÜKKAN: Top- dan ibaret aynı caddede 54 46 
tıı l'lıNA.: R A~ÇELt KAG- anede kışla altında No 385 , se- 58,60,62 numaralı dükkan arsa 

tıi altcı Şec um~lıhısarında Ya- nelik kirası ı86 liradır. Müzaye- !arının mülkiyeti satılmak üz
~r Cadde=~J~ın mahallesinin de 18eylül ~.2~. tarihine müsadif re 24/8/~29 tarihind~n _ ı V9 

S 
0 

1 ı Patnıak No 2• ?40~ ar- çarşamba gunu saat 15 te Defte 929 tarihıne kadar yırmı gün 
!leı·dası varrı. ~hçe uzennde rdarlıkta yapılacaktır. (908) müddetle müzayedeye konul 
~e 1 ~Ooo li~~ uham~en be- ··· "' y. muş olduğundan talip olanların 
~erı8 taksitte alıı~aBedelı 8 ~.ene KİRALIK DÜKKAN: Topa- kıymeti muhamıninelerinin yüz 
9~9 e Pazarlık; . c~ktır. Muza- nede mektep altında No 405,sc- de yedisi nisbetinde pey akçesi 
tı~r cuınarte .suı~tıY.le 21 eylfıl nelik kirası 96 liradır. Müzaye- ni hamilen Bakır köy Malmüdü 

letdariık:ı gunu saat 15 te de 18 eylı'.'ıl 929 tarihine müsadif riyetinde müteşekkil komsiyo 
a Yapılacaktır. 450 çarşamba !!'Ünü saat ıs tc Def • ., miirac:>atl;ırı ilan olunur. 

iLAN 

lstanbul Gaz ve Elektirlk ve Teşebbüsatı Sınalye Tü~k 

Anonim şirketi [ SATGAZEL] Kızıltoprak, Kalamış, Fener 
yolu ve Fenerbahçe abonelerine ilan 

Eytllllln 5 inci perşence gllnll l(ızııtoprak, 1( lamış, Feneryolu 
ve Fenerbahc;eyl tağdlye eden elektrik tcvettllrllnll ( safha ile 
bitaraf arasında ) t 10 volttan 220 volta tahvil edlleceği lstanbul 
Gaz ve Elektrik ve Tec;ebbllsatı Sinaiye Tllrk Anonim Şirketi 
( SATGAZEL ) l(ızıltoprak, l(aiamış, Feneryolu ve Fenerbahc;e 
abonelerine lllln olunur. · 

Bunun için ve bir defaya mahsus olmıık Uzere mezkQr kariye· 
ıerln bllcllmle tesisatındaki ampullerin 220 voltluk ampul ve ecblze 
ile meccanen tebdilleri icra edilecektir. 

Yeni tevettllrlll ile cereyan itasına başlandıjctan sonra artık 
eski echlze ampul ve salreden hiç biri istimal edllmiyecek ve bu· 
odan böyle vazolunacak bllcllmle yeni elektrik malzemesi 220 
voltluk olacaktır. 

Cereyan lnkitaına sebebiyet v~rmem~k için b,81Adakl hususta 
riayet etmelerini ve memurlanmıza vazıfelerlnl ıcra hususunda 
teshllllt göstermelerini muhterem ahaliden rica eyleriz. 

tiseler nıü~aJaat konıisJonun~an : 
Vela orta mektet>inin bulunduğu binada ber mucibi keşif yapılacak olan 

tamiratın eyWlün 22 inci pazar günü saat 16 da ihalesi icra kılınmak üzere 
kapalı zari usulile münakasaya konulmuştur. Keşlfnameyl görmek ve şeraiıi 

anlamak isteyenlerin komisyon kitabetine müracaatları. 

Devletdemiryolları pe limanları un1um~~~~:~ 
Eskl<ehir . Konya hattı üzerinde Çektirler istasyonu cinnnda 9 l ine' 

km. de 'vaki taş ocağından çıkanlacak 5000 m3 balası kapalı zarfla müna· 

kasaya konmuştur. d !) 
Münakasa 22 eylül pazar gilnil saat 16 da Ankara a evlet demir yol· 

lan idaresinde yapılacaktır. 
J\lünalcasaya iştirak edeceklerin tekli[ mo~cup.bnm .ve mu\'a.kkat teminat 

lannı aynı günde saat J 5,.10 a kadar Umumı mudurltikt · kalemıne vermeleri 
l!zımdır. 

Talipler münakasa şannamelerini 2 lira_.mukabilind~ Ankarad1, Muhasebe 
dairesinden, lsıanbulda Hlydarpaşa veznesınden tedarık cdebılırler. 

5 

,~-·l lla 8 Eylül 1929 da devam edecek olan ... · 

1 
Prag beynelmilel serğisini 

Ziyaret ediniz 
Meşher, dünyanın en büyük sarayıdır. Zu 
varın iş~eri ve istirahatleri için en nıunta 

zam ve en mükemınel sergidir 
BUtUn Çekoslovak sanayllnln me,herl ecnebi zuva· 
rln rajibetlnl ve mallarını te,hlr edenlerin samlml
yetı bu me,herln bir !Uzumu lktlsadf oldujiuna 
dallldlr. 

Tafsllllt için resmf mUmeaslllerl bulunan Galata 
da Mumhanede Loyt Trlestlno vapur kumpanyasına 

.mUracaat Telefon: Beyojilu 2127 ... -·-------
Leyli ve nehari ~~ 

• • A. • • 

iSTiKLAL LiSESi 
Tam devrelldir. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başl:ııımışcır. l ler giln müracaat olunabilir. 

Şehzadeba,ında polis merkezi arkasında 
CCO::X:::O• Telefon lst. 2534 ... CCO::X:::OEı§ 

TAKSIM KIŞESI 
biletlerini Sırasenllerde Majlk sineması 

karşısında perukar Ali efendi tarafından tebdil 

edilmekte olduğu muhterem müşterilerimize arz 

• olunur. <1111 --· 
Deniz satınalnıa koınisyonun~an: 

9000 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarfla ihalei kat· 
· iyesi 18 - 9 · 929 çarşamba saat 14 te 

1200 ton Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei katı· 
yesi 18-9-929 Çarşamba saat 15 te. 

1000 ton Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei kati 
yesi 18-9-929 çarşamba saat 15,5 da 

M. M. Vekaleti deniz kuvvetleri sefaini harbiye ve müessesat 
içip bala~a muharrer Rekompoza ve Lavamarin maden kömür. 
!eri yukarıda yazılı gün ve saatta ihaleri icra edilecektir. Şartna
melerini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlenr 
yevmi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları uınunıi i~aresin~en -
l laydarpaşa ·Ankara hattı iizcrinde Dil iskelesi civarında S4 ·'.!00 

Undi km. de vaki taş ocaıtından çı' · arılacak 6000 m 3 balast ve 
4000 m3 blok kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

:\lünakasa 22 Eylul Pazar günü saat 15 te Ankarada Devlet 
demiryolları idaresinde yaptlacaktır. 

:\lunakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar umumi müdürlıik ka
lemine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa ,artnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada, 
muhasebe dairesinden, hranbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik ede 
bilirler 

Odun ve kömür münakasası 

Istan~ul nıüôôei uınuınili~inôen : 
lstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için muktezi 

500000 kilo mangal kömUrile 450 çeki muhtelifülcins odun müba· 
yaası tarihi ilandan itibaren yirmi gün müddetle münakasaya ko
nulmuş olmakla talip olanların şeraiti anlamak üzere Cumadan ma· 
da her gün Adliye leyazım dairesine ve mUnak:asaya iştirak edecek· 
!erin de yevmi ihale olan l 8 9 1929 tarihine müsadif çarşamba gü· 
nü saat on beşte Defterdarltkta umuru hukukiye mUdürlyetindf 
müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları i!An olunur. 

Şark dilberinin gilzel gözlerine letafet bahş ve 30 senedenbeı 
Şarkta ve bilhHsa Mısırda hanı'Ilların seve seve istimal ellikle! 

, ı. I 

takd r olınustur.~iatı tiO v_ 
ve ıtrıyat mağaularındıt bulun~r~ 

~) l. J ~ 

KARON Alman kitaphanesı 
Bcyo~lu Tünel meyd "ında 5:.13 



BİN SÖZ 
BİR RESli\1 

Potnahor i<orlyesinde asrt bir mektep yapılmıftır, Vail Vetfll MuJıfddln bey dUn Petnllhora giderek mektebi 
_dn yem w..1 ıcp_ .!!_tıUnde, eski mekte ve kıl ocuklan örOIU or. 

gezmlftlr. Ba realmlerde Vail köylUler arasın- _L Don Bulgarlatanın Batef futbol takımı şehrimize ıeJdl 
ma a mak Ozre lzmlre hareket etttler 

~~ 
-

Alemşiimul 
marka 

KEfELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 

IJiLAL 
5 l)er;;-eınl)e vapuru 

eyliıl 
giinil ak<amı Sirkeci nhumından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, ·amsun, Gireson, Vakfı 

kebir, Polathane Trabzon !ske
ılc!erinc a7Jmet ve aynı iskeleler 
ile Gorcle. Tirebolu., Fatsa ve 
Unycyc ıı~rayarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkecide yeni 

handa 1 nıımrolu acentesine mü
rncaat. Telefon: lstanbul 3105 

l 
. 

YELKENCi 
iara deniz lüks ve tnr'al poslası 

S~l\~lSUN 

4 
cvlul 

YAPL"RU 

Çarşamba 
gıinıı akşamı Sirkeci rıhumın 

dan brekctle do~ru (Zongul
dak, lncbolıı. Samsun, Ordu 

Gire>on, Trabzon, Surmene ve 

Rı7.e ye ırldecektir. 

Tafsilat için Sirkecide yelken

cı hnnında kA!n acentasına mü
rac.ıat. Tel. l>tanbul 1515 

:\-1erk•z Acentası; Galaı.t köprü 
G•ıınd1 ReyoJtlu 2362 Şube 
•cenıcsı: l\lahmudiye Hanı altıtdı 

l<tanhl 2:'40 

Tra'zn ikinai postası 
[A. "!\ARA vapuru Ş eylul 

perşembe akşamı Galata rıhtı 

mınd~n hareketle Zonguldak 
lneholu .;inop "dmsu Ünye 

Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rize Hopaya g-idecek ve dö
nıiştc Pazar iskelcsile Rize Of 
Surmemc Trabzon Polathane 
Tirebolu Gireson Ordu Fatsa 
Samsun ·inop lneboluya ujtra

yarak gclc•cktir 

lzmir sür'at oost as~ 
( Kı:Jccmal ) vapuru 6 

Eyhil Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle ('umar 
teş( sabahı lzmire p;idecck ve 
Pazar 14.30 dn lzmirdcn hara 
ketle Pazartesi rnbahı ı;clecektir 

Vapurda mukemm el hir 
orkestra ve cazbant mevrnttur 

Bir rakım bed~ahların hakkımda 

çıkardıKları rilaı·etler kAmilen yala 
~dı .'n h" 'etim ıle her lıtr her 
akşam .ışhancd, JALE Ali.~: 1'ah
~cmde ıcrı) terennum etmekte ol· 
dutumu tcı cc hkArlarıma aız ciler 
·e teşrif" trın. r ca eylerim. 

Hafız bürhanetıin 

asan l<uvvel suru 
' 

Vatan~a~ Jerli mallarını kollanmak memleket ~orcu~ur. 
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RADiU 
lallnız ~akiki Ra~iuııı bra3 ~i~aklarını kullanınız. 

Üsküdar mal müdürlügünden: 1 izzETTKAMıL 
Semti Sokağı Cinsi No kıymetim müştcmi!Att 

muhammeneı;i 

Kadıköy Yogurtcu çeşmesi nısıl hisse dilkkAn 1 1800 fevkinde (ı) oda (ı) hala 

Y tnl ve eskJ belsoğukluğn rm -
razı cildiye \'f frengi tedavi eder 
Bahçekapı ıekerci Hacı Bekir 

karşısındaki apartmandı 1-1 ·2 dan 

1612 yı kadar-
.. .. 8 1150 ,, .. ., 

.., " 
. pastacı fınru 5 1250 ., ,, " 

" " 
., dükkAn 7 1000 ., ,, 

" 
,., ,, ,, meyhane dükkAnı 9 875 ., ., 

" .. ,, dükkAn il 875 ,, ,, .. Belsoğnkluğu freu ği 

.. Moda ,., ,, 99 1000 • .., .. 

.. ,, ~ ,, 1o1 1250 " 
., mutbah 

olauların nazarı dllı:katlue 

Dr. Horhoronl 
. , .. ~ 

103 1250 " 
.., ... 

BalAde dnsi ve evsafı muharrer ( 9 ) kıt'a nısıI hisseli dükkAnların millkiyeti furuht edilmek 

üzere ;; 6 929 tarihinden itibaren bir hafta milddetle milzayedesinln temdidine karar verilmiş oldu

~undan bedeli dcfaten tesviye edilmek şartile taliplerin- 12 '9j929 tarihine milsadif perşembe günü 

saat 14 te ··, yedi buçuk pey akçelerlle Csktidar Malmildürlüğünde müteşekkil ~auş komisyonuna 

müracaat eylemeleri ll~n olunur. 

Fennin en son usullle kıt'! 

olarak eski ve yeni bel soğu ki uğu, 
freng~ idrar darlığı, bel gevşekliği 

ve mesane ve bilcümle kadın ra-

1 atsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyany•nndı •mektep ıok&k 
No 35 Tel: B. O. 3152 

Sinekler 
Hastalık 

~etirirler 1 

lvinlzt •okutan her ılntk bir hastalık 
mikrobu ne mülemmadıi. Flft ısllmall sure· 

ille hanenizi bir ka~ dakika urhnda bu muzlr 
tlnek ve sivri sineklerden temlıllvebllfrsi. 

nlz • Flit , pirelerin , karıncaların ttya h• 

marn bôceklerlnln glzlendıklerl yuvaları 

tahrip ve yumur1alarını ifna eder , BGtllıı 

hataraıı OldürOr. Ayni umanda ılze ıararı 
dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( f 11 t ) 1 sair adi haşarat OldOrOcO '"'' 
yllerle karışıırmamalıdır • f 111 in daha 

büyük ve kal'i teslil size memn11nıyetbaht 
bir netice lemin tdecektir , 

Tulumbasıyla Sıkınız 

MEYVE tozu gayet tatlı tabii mü
leyyın, sekersiz ve tuzsuz madenı 

musbildir. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
temin ve barsaldarı serbest tutar. Bas 
ağrısı,' bulantı ve keyıfsizliğe · karsı 
mttçssrrdir. 

Salıoh v. ~'" lılr n kadehi 
de,ııtıaııtande -,,,;ı hhN ko.atJr Glrnrr. - . 

··eıt.OMUfll ll:CZANl:Lll:RDE SATILIR 

.FnHt 
Salt" ... 
"Eno" 

ıstmltrilıt 
ıetıktU 

fsbnbn .. 
allnt~U ........... 

Kız ve erkek Ameli hayat 
Mektepleri mildürlüğ:ünden 

Yeni talebe kayt ve kabulüne baılanmıttır. Kayt günleri Cu
marteai, Pazartesi, Perıembe aaat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye ka 
dardır. Talelw kadroıu mahduttur. Zamanında müracaat edilme 
ıl lbnndır- Eeki talebenin nihayet tylulün 19 uncu ııününe ka
dar kaytlannı yenilemeleri mecburidir. Akıi takdirde yerlerine 
yeni talebe alıııacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep mezunları alı

nır yukarı ıınıflara rirmek iıteyen liıe ve orta mektep muadil il· 
ruf talebeıl girec:el sınıfın altındaki sınıf derslerinden imtihan 

olumw. 

na Telefon, İıt&nbu1: 2721 ~
eli lıayat mektet>i Saraçhane ba,ında Münür pata ko· 

iiiİiİiİiİİiiİİılll•İiirfcİl!l<iİıl'.AmİİeİİH havat mektebi Caiialoğlunda Tef.la nbuJ,~ 

u 
Kansızlık ademi iktidar sinir. 

verem, sıraca ve kemik 
hastalıklarına 
nafidir. Hasan 
ecza deposu 

Nim ıslak bez üzerine blt11 

VIM serpiniz ve nasıl te· 
rnizleyip parlattığını göre' 
receksiniz, 

~· Beyaz kaplamaları, mermer 
her nevi boyalı ve çini eşyayı ':C 
mlzlemek iç ı kullanınız. Bakır 

ıııt 
pirinç eşyanızı "VIM,, ile partatı dit 

LEVER BROTHERI 
LiMiTED 

PORT 8UNL.IGHT 
ENGLAND 

Cezve ve tencereler için emsalslt 
"VIM,, 1 kuru halinde kullamnı:ı: .. 

________________ ./ 

. 
• 

i 
1 ~ 8 &)'larınaan tttbare" •Utt~ ll .. tlma ~amanı 

ve ".,vu nUm&•• .. n•••nda l•tım411 9dllen .v9 
--- emNl•I• bir vn•\l,.u ••4191 oıirı'---

FOSFATİN 
FALİER 

eayeglnae temTn edlllr,. Foafatln Faller 
yavruları~n yOzlerlne tazelik .... penbeılk, 

adeIAta kuvvet verir . ve onıarı sefrbc!L 
k ıla'1t 

Valnı:ı btr P0"9'flltın 9antır , 

o da POSF.A TIN FALIEfl dir. 

1 
1 

) 

__ 4 
~~~~~~~~~~~~~~~---= 

•iktisat Vekiletı Himayesinde~ Jl 
TÜRK KADINLARI BİÇKİ )'URI 

111'' 
mUdürJUğUnden: 18 inci ders şeneslne mahsus kayıt ııı~' 
lltına baflBnmıthr. Bafka yerde .f~benılz yuktur. 

DAKTiLO KURSLARI . 
0

35 
için talebe kabul oluuur. Adrn ; Dlvanyolu Telofoi_,_ 

Halis gazoz içmek arzusunda lsenb her hıııde 

OLi-MPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

Kapsuldakl markaya dikkat edllmesl rica 

.... ~ ... HN .. e 
DİŞ TABİBİ RIDVAN 

Sı~~at YB i~tinıai muavenet vetaleUn~eo f u'U 
· k ah ıa• t" 

Muayene va tedavi evlerine muktezi (68) kalem lllcı ap deO ııı el" 
mUnaka11ya konulmuftur. :ı.1unakasa müddeti 30 ağusıoş ıar~~n b•~e ~il" 
yirmi gUndür. Zarflar oylOltin 18 inci çorşamba günü ıaat hh•t ,e w·;.,ı 
kalıul olunur. Tıllplarln şeraiti anlamak üzre şimdiden 51 ,·e (!t60ııl 
muİveneı vık!,Ittl ı ima! mua"!"ınet u!'lum Müdürlüiı~~ıan , ıun 
,,--- - · ·ıııfıt nıu• ot miid' rlülü.ııe müracaat eyleme le 
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