
İngiltere ile bir ikamet mu

kavelesi akdedilmiş, Lozan 

muahedesindeki kuyudu 
ihtiraziye kaldırıl mı ·tır 

Bunları kim imtiflan 
edecek? Buda bir 

mesele oldu 

İskan ve teffiz işleri 
Dahiliye ,,ekili dün Vilayette 

tetkikatta bulundu ve 
bazı emirler verdi 

Dalıiliye Vekili Şükrü Kaya beyi tişlik dairesini ı:ezmiştir. 
dfin akşam üzeri Vilayete gelmiş ve . 
Vali vekili ve Şehremini Muhiddin R Bundan sonra Vılayet odaaıııda 

yi ziyaret etmiştir. Vali muavini Fazlı ft müftttitl~ri ka-

Şükrü K<ıya bey, Vilayette iki ıaat b.~ı e.~· i~k~n i~le.ri hak.kında Kij,
kadar vilayetin muhtelif işleri arasın- ~uşm~ş, te!fız ışlerının teahlı ve turil 

da malumat almıştır. ıçın .. ıaı.~m gelen emirleri vermi911r. 

Bu meyanda bilhaasa iskan işleri Şukru Kaya bey, Jandarma kuman 

Ue meşgul olmuştur.. dam ve °!ilfettişlerini de ka ul edc-

Şükrü Kaya bey İekan işlerini tet- rek bau ızahat almıttır. 

kik ~den M?lkie ~ü~~tti~~ Müfit .. beyl Şükrü Kaya bey saat on sekiıdı 
ve ruftkası ıle de goruşmuş ve mufct- Vilayetten ayrılınıştır. 
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~ ;, Memleketımızae yuzle!' ~~ 
1MniJeUn larihi lelrı1ısı: l& isviçrede Atina mektubu Fi.listinde borçlu tahliye edildi 
Mahınut anasından akıl alıyor Ne dedi? Harp lakırdısı Tetkik heyeti ·• .... •· 

· h b' d b' N 1 ' lngilizler KudiJse Adliye vekiliniıı ıniihim l)eytı 11 : Padışa ır en ıre apo eon a Cemiyeti Akvamda Şayia çıkaranların bi h t • d"ği ibİ 
kar~ı düşman olu'-ror lngiliz Başvekili menfaatleri nedir? o~ıa3f,!r Faka~ borçlunun ıs~~ ı g ııd' 

'!( 
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beyanatta bulundu . . . Y oynıyabıleceği zannedılmeme · limi ı tarafın- meden Avusturya Napoleon'un ATİNA, 1 (.Mıllıyet) - Atına ga LONDRA, 3 (A.A.) - Daily Ma- . . . • kaıl vaktıle Se n anas . . . ' h 1 d • CENEVRE 3 (A A.) _ Amerika zeteleri gene bir takım neşriyata baş ylin siyasi muhabirine göre elyevm ANKARA, 4 (Telefonla) - Yenı ıcra ve ıflas ut 
dan yetiştiril_ı:ni~~· ~usya ~efen ıçın .az;_ a ıgı ile müzakere edilen ~ri itillf hak- l~ddar. Venizclos frrka~ına mens:-ı~ 1ngilterede bulunan nazırlarla mus- mer'iyet mevkiine girmesi dolayısile Adliye vekili Mahıl1 

Mahmut ınuşkül zamanlarda gızli planları el~e edıp usya- kında beyanatta bulunan M. Macdo- bır ~ete olaı:_ı ~~r.~polıs. ş~. son ıkı tcmlel<At nuaretinin bilyilk memur- B. bana şu beyanatta bulundu: 
validesiyle konuşuyor onun fi- ya vermek suretıle bu dostlu- nald iptidai bir anlaşmanın daha u- üç ~d~n~ı buyük büyük har~- lan Filiatin meselesile meşgul olmak- "Bugun" Cumhuriyet hapishanelerindeki yüzlerce borç!U . . · ' · • ne kadar samim · tt · - · · · .,_ "••lı amili ld !erle dizılmış serlavhalar altında bır tadır! ll'·- klıkl zuh se- Du"< krinı alıyordu. Padışah bıc çok gun ıye en an mumı bır ıtilauu ~ ca 0 u- talmn ri tta bul B ar. ~ ... 1 . ~ uı:ına tiye edilmiş hürriyetlerine kavuşmuş olacaklardır. •. bul d • " · 1 ğun ·· ı · ti n<J ya unuyor · u hep olan amillen yennde tetkike me-
islahat pilanları ha.zırlıyor, Fa- un ugunu gostermış 0 

uyor- ; ~Y ""':! l~erika ile ağlebi ih- neşriyattan maksat ne olabilir?. Her mur edilecek komisyona ora ahvaline ki borçlular arasında bir lirayt bulup borçlaruu ödeY 
kat. bunları tatbik için heJ? mü- du. . .. timal~ g~~~siçtima devresinin hita- k~sin fikrini karıştı~ak~n başka vakıf tecrubeli zevattan tcrekkiip et- vardır. Bunlar şimdi çoluk çocuklarile beraberdirler: . i~ nasıp zaman ve fırsat bckiloyr- Halbuki ~apoleon boyle yal?- mmdan evvel bir itillf halll olacak- 00>:1e Y";Zlla~l!' ne gibı bır . ma~sat meaine karar verilmiştir. Borç için hapis medent memleketlerde olduğu gıbı b 
du. Hedefine vasıl olmak için mayıp ta Türklerle bırlcşmış tır. t~p edılebılır?.. Akropolıs dıyor KUDOSTE SOKON kalın tır ~ 
bir takım değişik yollardan git- olsaydr, Rusyayı maglfip etmiş İngiliz murahhas heyeti, Parla mi- ki,;T_ k' h be haz 1 B' _ • ~UDUS: 4 ~~.A.) - Kudüstc sil- cU:~riy.et yeni icr ave iflas kanunu ile mazinin çolc '~ 1 ha "'l ·•· 'h · J'ğ' akil h ahkamt hükümd sakıt ur ıye ar ır anıyor. ır kiin ıade cdilmıştır b l\)Jl mek , düşmanlarını kuşkülan- 0 

ur ta . YY? ettıgı cı angır ı 1 
"1 ek azı . . . k en t 1_ denbire Yunanistana taarruz etmeğe KODUSTE NÜFUS MIKTARl hatırasını daha silmiş göz yaşlarını tarihe gömmüş U ııı;; 

dırm~m~ l~ım geldiğine kana ele geçırırdı. f.:t:ıt k~~~=r:!e';~sa =c~:... hazı~lanıyor. Trakya ~udutların~ YAFA, 4 _ Son resmi istatistik- Tec~be gösterdi ki borç i?n ~ap.~in hiç. bir f~desi ?Jı:Jla tıil atgetırdi. İhtıyatla hareket et- NAKŞİDİL NUTMUYOR İngiltere ile dominyonlar hakeme tahkımat yapılıyor. Bı~. tak~ ·!1 !ere ıöre Filistinde 1929 haziran ni- Belli başlı zaran bu salahıyetı mutegallibelerın ellennde 
meğe karar verdi. Nakşidil ile oğlu, elbette Jo- müracaat hakkındaki ihtiyari madde· ~ ~e ~vustuyaııb za ~~~ın t' .~- &ayetinde 816,064 nüfus vardı. hakkürn vasıtası olarak kullanılması idi. 

FRANSA İLE DOSTLUK sephineiçin kalplerinde derin yi bu içtima devresi bitmeden evel bresıbea tın .ahrapı an ut h' ~da 1 e Bunun 572,443 ü müslüman, 145, Bugu"'n kanunu medeni yüsek manasını am ve şamil ırı . ..,, b. h b . h' . ed ki d' era r mu ımmat ve teç ıza ye 330 u Yahud' 80 225 . hiristiyan ' 20 il" Mahmut padişah olduktan so ır mer amet ve mer utıyet ıs ımza ece er ır. . . nileştirilmiştir. İki Türk zabiti ec- ·- 1' • ' 1 ' cami olacak bir hale gelmiştir. Çünkü kanunu medenı .• ~ sed'yorl d J h' A' • M Macdonald akvam cemıyetıne • . k , 9,066 sı dıger dınlere mensuptur. . . . . . , • llkltİSlll' ~ nra Napoleona karşı dost olm.:ı- . ı .. . ?T .~· osep ıne, _1;Ille : . kabuJUnü istemesi muhtemel olan Mı ne.bı p~sa~or.tu ıle garbi Tra .yaya Bu suretle Milslümanlar yüzde sır hukuk zıhnıyetıle borç ıçın hapsı kurunu ula te ı( 
kta devam etti. Fakat bu 1810 ~ kü~uk ar~~daşı degil mı sıra karşı İngilterenin alacağı tavra fond~rılrruş~ır. I Bu~ar dorad;.~'';uta- 70,5, museviler 18,91, hıristiyanlar celliyatından addetmektedir. di • 

1 senesine kadar sürdü. Mahmut ıdi? Aime Martınik'te onunla da i§aret etmiştir. ım 0~dograiki~ a~~ tar ır. ulrmeyke 9,83, diğer anasır 1,11 derecededir. Fakat zannedilmemelidir ki bundan böyle borçlu iste · · be be ird .•. günl. ' ha .. · · · · da ye yem en y.u ayyare ge - MUSADEMELER • A l~ padişah olunca hance karşı ya- ra r g~ ı~ı enn tı- Filistın hadıselerıne .de ı~ b~- tedir. Anadolu sahilleri tahkim edil oymyacak, herkes ne alırsa yanma kar kalacaktır. s ... · 
ptığı ilk hareket Paristeki sefir rasmı, kabı! değil, unutamamış- lunan ~- Macdonald hı.ç hu: tehdit miştir. !stanbuldan gelen gazeteler- DEVAM E~l_Y~R rını yeni kanunun gösterdiği yolda ödemiyenler huktı1'1l ." J r 

. f . . N tı. lstanbul 1 k · ve tahvil karşısında gen çekilmıye- d An d 1 d y d • LONDRA, 4 - Filıstınde yer yer . . . .
1 

kl . .b. d go!V Muhip E endı vasıtasile apo- a ge ere saraya gır- k 1 ı il d d' • . h e a o u a unan or usunun ug- küçilk il d 
1 1 kt d nıyelennden ıskat olunabı ece en gı ı 3 sene e ceza . dikt d N k ·dil ld k ce o an ng tere nazarın a ını ı - radı. hezimeti österen resimler m sa eme er o ma a ır. . ~~ leona dostane bır mektup yolla- en ve a 1 a şı 0 

U - tilif meselelerinin mevcut olmadığı- .. gı G b' T kyg T" ki . in va'. Zabıta silahlan toplamağa çalıtı- lerdır. dil! b 
mak olmuştur. tan sonra da Aime, bu çocukluk nı beyan etmiştir. g?re~ ar 1 d~k ~t· ~ crın yor. Diğer memleketlerden Arapla- Yeni icra ve iflas kanununun ruhu, işleri mahkemeye ~ 

Bu mektup Napoleona 1808 ~kadaşmı düşünüyordu .. Marti- Eb.llil:'etler meselesine ihtiyatka- zı1;te t':"ı:ıın' ne~ri;,;t Atina gaze- nn gelmesi menedilmiştir. meden icra dairesinde bitirmektir. ~ 
senesi eylülünde vasıl olabilmiş nık adasının, o sıcak yenn batı- rane bır lı~ temas eden r.ı;. !'fac- telerinin sütunlarını işgal edip du- Fr a rısada • v Jı8 
ti. Halbuki Napoleon padişahın rası hem Josephine için, hem =d1:ıri ~:ı:;d _m ~r.~pa ı~adı ruyor. Bu y~zı}arı .yazan adamların Şıddetli gagmurlar izmir 
bu mektubuna ancak 1812 sene- de Aiıne için daima tazeliğini h b" kil enn~. tkı vnle mbuulşah- maksadı tabıtdır ki Yunan efkirını Otomobı'l kazaları 

. . af . as ır şe verecegıne a un- telaşa vermek vaziyeti karııtrnnak- ı • • d h t bt si martında cevap vermıştı. Bu muh .~ e~yordu. .. .. . duğunu teyit ~tmiş, büyük ~e~lisin tır. ' Va lSln e asara ya J 
arada geçen zaman zarfında Na . !arihin ~ır ~e~sumu ıle bu b? maksat~a _gumruk ~eselelennı t~t- İmpresios Typos gazeteli de V_e- Halk şiddetli tedbirler 
poleon zevcesi Josefhine i boşa- iki kadın, bır bırlenne uzak yer- ın _etmes~ ıuzumu~ .ışa~et ~yıe"':''· nizeıosa mensup oıan bir 1azeted•r. alınmasını istiyor Bi k b ~ 'd 

21 
h 

0
10' mış sonra Avusturya iınparato- lerde en yüksek derecelere yük- l?gfüerenın bu yenı ~ıyetı ve f.ık- o da bu neşriyatta Akropolis ten a- r ÇOCU Oguı, U Ve ev Brap t/ 

lmi 1 di A. J h' 1 n milletler arasında neşır ve tamim - k Jmıy LONDRA. 3 (A.A.) - Daily Ma- l İ - "dd li • 
1 

İ · ve runun kızını almıştır se şer ıme, osep ın'- için elinden geldig· i kadar •ahşacagı" şagAı · a or. ı · · h b" ag"ız ylin Paris muhabiri tarafından bildi- ZM R, 4 (A.A) - Yagan şı et yagınur ar zınır fi • d "l hah tın' M hm ı • - tına gazete erının ep ır - 1 .. d ld k h . im B d JIBl"ı Napoleoıı , Jozefhine i 1809 en .og ~ . -~e ış, a ut nı ilave eylemiştir. dan yaptıkları bu gürültülere rildiğine göre geçen Temmuzun 13 ı~ı~. e .. o u ça asa~atı mucıp o. uştuı:; u.~.ova ~ . ~,. 
senesi kanunusanisinde boşa ta hı~ IF.o~edıgı halde anasının GAZETLERIN MUTALAAsl yalnız Hestia gazetesi iştirak etini- unden Ağustosun 31 ine kadar 50 koyunu sı: basarak hır kadın :'e bır çocugu s~ruklemıştır. 
mıştı. Avusturya imparatorunu- bu kuçüklük arkadaşına karşı PARİS, 4 (A.A.) - Gazeteler ':f· yor. Hestia, hariciye nazırının ga- gün zarfında Fransada otomobil ka- kurtulmaga muvaffak olmuş ıse de çocuk bogulmuştur. dl 
n kızını da 1810 senesi martında hörmet ve merbutiyet hissetmi- Ma~donal~ti:f nutkund~ ~:.~ zetesidir. zalan yilzilnden 427 kişi. olmuş ve Seller yirmi bir evi harabetmiştir. Bumova ve karşıy~1;/ alınıştı: M~_udu~ Napoleona şti.Aime oğluna Josephine'den j :~:.';O::~e, a~~I~~u ~~::Un es~s tıı!::rıg~~er~lt~;~~ a~:~1~~ı:r~~;"ş:ı ;;:a~~ı?r:r:ı;~:C:!~ k~r:nr~:~~~- r:ızi kıs~en sular altında kalmıştır. Kemal paşa ve Üren karşı hıssettığı soğukluk 1810 bahseder~_cn, b~ Ç°':.uk.luk arka- hakkında bazı mertebe ınkisarı haya- olmadığını ve az ciddi bir şey oldu- tır. Bu hal karşısında heyecana ge- sı de yagınurdan ıı;utaza~; olmuştu;. • • ,, 
dan itibaren başlamıştır. Bunun daşmm guzcl bır hurnyet ve ı- le bais olduğunu, çünkil amele hilldl- ğunu yazıyor. len Fransa efkarı umumiyesi bu gibi Beynelmılel muesseseı mahyede ıtıas 
sebebi ise N apoleonun ilk zev- şık diyarında zevci ile beraber metinin siyasetine dair sarahati havi Sonra bu gazete ortaya bir takım vak'aların tekerrürünü men için acil S .. . hartı 11'.ı 

· 1 J hin' k d hüküm sürdüğünü, zevcinin tah olmadığını kaydeylemektedir. deliller koyarak harbin imkansız ol- tedbirler ittihazını istemektedir. LON~RA, .4 (A.A) -. ab~ duşman memleket!~ el ıııiil" cesı .
0 

'.1° o~ep e arşı sa ~- t . ti 'k tın' ld • d ARALARINDA BiR FARK YOK. .. duğunu ileri sürüyor. FILIPINDE ŞiDDETLi FIRTINA !arma aıt tasfıye muamelatını ıfaya memur beynelmil k~tsızlik . edip on~ ~erketmes.ı- ına ış ra e ış 0 ugıınu a . cı;:N~V:1ffi, 3 <.~.A.) - Akvam ce Fakat diğer taraftan askeri maha- LONDRA, 4 (A.A.) _ Filipin ada sei maliyede bazı mühim ihtilaslar meydana çıkanlnı.ıjut• dır. Bu ciheti tarihçılerden hıç elbette anlatınıştı. mıyetı buyuk meclisı saat 16 da top- fil bu gazetelerin muharebeden bah larında dün şiddetli bir tayfun olmuş . . b tf 
biri meydana koymamıştır. Mahmut anasından bunları lanmıştır. M. Macdonal bir nutuk sö- setmelerinden memnun oluyorlar. b' . kaz • MUALLiMLER KADROSU M. Meclıaı mat aa ıfl 

Napoleon un parlak yıldızı dinleyerek kendi kendine şuna ylemiştir. İngiliz ~şvekili bu nut- Hatta şunu da söyliyebiliriz ki bu ır gemı aya ugramıştır. OIClŞMlYOR ANKARA, 4 _ MecliS~ 
J osephine i boşadıktan sonra ahdetti ki validesi için yegane kunda 1924 senesınden beri katolu- neşriyatı yaptıranlar da gene bu as- Yunan cevabı ANKAR~. 3 (kA. A.) Aldıfımuu· baası için fırka binası arkS f 

hakiki ku nan mesafeye dikkati celbetıniş be- kert manafildir malumata gore me tep ve mua ım- . dilm kt d' M tba' kararmağa başladığı kanaati h: . vve~ ve kud~et an~~ ynelmile.ı sulhun üzerine kuruİduğu Bundan başk; bir takım ecnebi !er k~drolarmda e~ılı tebeddül ya- ıı;ışa e e e ır. a 
rkcse yayılmıştır. Bunun sebebı kendı vasıtasıle olacagma gore temellenn gayet sağlam olduğunu fabrikaların mümessilleri de bu sah -. . pıla~al? hak><Indaki haberler doğru sıste:n olacaktır. . ıc-tJ' 
şudur ki Josephine Napoleon i· Mahmut ta anasının arzularına beyan eyle~tir. M. Macdonald em- te endişeyi idame etmekte menfaat .- B~~lll~i sa~ift.dtn ~ıabat-::- değildir. . . Alı karar hey~tı~den 
çin iyi bir hayat arkadaşı olmuş itaat etmekle bu kuvvet ve kud- nü selamet meselesinin vaziyete ha- sahibi olduklarını gösteriyorlar. te~f. de~il.cl!r. Turkıye fı len gost~r- Yırtık paraların tebdılı alanlann ıatıhdaıııf tıl 
k aeıp h ali b' aknn reti ona vermiş olacaktı ki~ bulunduğunu ilave etmiı, Paris Bunlarm maksadı meydandadır: mıştır .ki ıtıl~_ı arz~sunda. ta,?'"-mıle ANKARA, 4 _ Yıpranmış ANKARA, 

4 
_ Evelce ~ 

oç ın ay ır t tasa- . . . . mısakının sulha ait yeni te•kilatın Muharebe takımları ne kadar ar- samımı ve mutekabıl fedakarlga razı- 1 "b d 1 . d • h . . d vıet .. vvurlar arkasında koşmasına Malunut bu ahdıne daıma n- yenı' hır" safhas ld • .~ 1 . t y hu"k'·meti de milh;~. dır. Kom•u devletlerle anla•manın is- para arın mu a e esme aır a etı mahsusa karanyle e •ı~ . . . . • . ı o ugunu soy emış- arsa unan u - '. . • . • 1 taf · · · d · 'imi ve " ( mani olmuş, onu teskin etmiştir ayet ettı. O kalbınde gızledıgı tir. M. Macdonald İngilterenin sabık mat ve saire siparişi için 0 kadar ih- tilzam ettığı fedakarlıktan Tiırkiye zır anan ımatname ~ro1esı metın en ıhraç edı ş. r'f 
Nopoleonun yıldIZI Rusya scfe- esrarından hiç kimseyi haber-,~ütt~fikleri il~.düşmanl.~ı. ar~sında t~yaç hissede~ ~iye düşü~erek ~.i~~- kaçmamıştır. . . hakkmd~ bankal~ın mutalaa- hara da llt ~rar heyetı_~~ill t 
· d ·t·bar .. - b ı dar etmezken yalnız anasına a- hiç bır fark gosterınedigını bır kaç rış koparmak ıçın bu neşrıyatı koruk Yunanlılarla son vazıyetın tahas- lan maliyeye geldı. dan masumıyetleri tebeyr,,ı1 rın en ı ı en sonmege aş a- .. 1 ' İ A · t 1 · · ül etme · b" k halkı u tar' et V'' tır E" J h" b _ çılıyor, yalnız anasının fikirleri- gun eve zuhur eden geçici ihtilafla- lüyorlar. şte tına gaze e erının s . sı ır ço . .m • ıp - Bankalar esaslar hakkında derek beraetlerine karar (f mış · ger osep ıne u esna d . 'f . ı rın Cenevrede el birliği ile çalışma · a son günlerde tutturdukları hava bu- mektedır ve hatta kendı vatanda~ı- bık lmakl be f . . . url& da hala Napoleon un zevcesi o- n en ıstı ade ederek genış me- m · •·-- • rih . l: d mız olan Istanbul Rumlannm vaziye- muta o a raber te er- mış olan dahiliye mern 

1 
ıJ? d . d"' . anı o~racagını tas etmiştır ur. . · ktal . . k d b d . k§ e larak kalmış olsaydı kocasını enıyet un yasını takdır edebili M. Macdonald M. Jaspar dan takdir: d tinin meşkuk olması. v~ meşgul ~ulu: rua~a aıt no ara ıtıraz etme ~ aztları ahıliye ~e ıl 

Rusyaya karşı muharebe etmek yor~u. . _ ,. le bahse~iş u Her .itilatının çahı- Balkanlar a nan .Yunan _emlakının meşg~ıyetı tedirle~. .. muracaatla !ekrar istıhdaıı1 
sevdasından vaz geçirebildi. Aime ıle oglunun bu samimi, ca_k . tasdık edilmesını temenni eyle- •• • S b' se~bı tamamile Yunanlılar~. aıt ol- Maliye musteşarı ve muhase ru talep etmişlerdir· -"' 

b ba ::ı.~ı 1 . mııtır Turkıye- ır ıstan dugunu son Yunan cevabı gostermek b · · "d"' .. b .. b H .. k'I b husu'; Bu kadın Napoleon üzerinde fe- aş şa mUA<t eme erınde Jose- t ·iliz. ba kili' t dir B 
1
. tı' . . - _ eı umumıye mu uru ugıın u enuz ve a etçe u Jtıı . . h' 'd b . . . ng şve nutkunun sonu _ .. . sJa d e . u mesu ıye manevıyenın agı. . . l tkik d ki b' k . . . . G c vkalade cazıbesı, zarafet ve ne- P ~ne en ahsedılırdı. Jose- da !ngilterenin Ren deki i al ordu~ . 1::-ırkiye ve Yugo vya arasın a- lığı bir çok emlakin çok fevkındadir. ı~ arı te ,.e ec~ .er ve ta- ~r arar ıt:tilıaz e~lmiŞ J11 f 

zaketi zekası ve iyı' huylarile phine hakkında malumatlan suna mensup ilk taburun g!fecek h f- kı muıı.ase~at hakkın~a Sodf>'.ada_ çıkan Bu mesuliyeti Yunanistan omuzlann- limatname katı şeklını alacak- dir. Mamafı bu kabı! zevat . 5~ ' k d "'idi t h k a La Bulgarıe gazetcsı yaz ıgı bır ma- d ta kt dı tır 'd d hili h' · de ı müessir oluyordu. yo ~ıp : a arc et edec7ğini düşünmekle kalede ezcümle diyor ki: cTürkiyc, a ~~ma . a r . .. . . nı en a ye ızmetın. pıJıl, İşte Josephine'den ayrıldık- Pans e gıden İshak bey, E- me~un ve bahtıyar ve müftahir ol- k d' . t bir serbestii harekat .~uba<l.il•. gay.rı mu~diller ~ese- Orta mektep kadroları dam edilip edilmcmelen ... ~· 
t G r Muh' f d'I dugunu beyan etmiştir en ısıne am . lesı ıse hukfımetın dahilen netıcelen- ANKARA 

4 
O k l' k' . . k a,,.. tan sonra Napoleon'un artık ~a, a ı~ ve'~h ı~ e eRn ıff~r, Al. - - --·-..:.. ·- vermiş olan zden~ -!~r:;::sınd": ~n- direceği mesailden olmuştur. Yunan 
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k dr 

1 
,b giln rta

1 
mefl tel? dıye ve aletının ararıil giriştiği bütün işlerde , muha- ra1,1:5ız asw a~~zan u ın ... :ıanya.de kara hilkilmetı har~~' e. e tesısı ra ' notası Ankara mahafilinde kat"iyen ~r a ? ~ ? te gra a vı ır., ılt~ 

rebelerde ademi muvaffakiyete tercuman Franchını, Madam Se ZEPPLIN SALiMEN DONDO bıta etmeğe teşebbus etti. Bu meyan bir itilaf zemini göstermiyen mahiyet !ayete bıldinldı. Fakat bu zevat son berııeı&ıı' 
ug"ramasmm sebebi bu suretle bastiani ve daha başkaları şim- PARİS 4 (AA) _ Zepplin sa t da yugoslavyayı da ~nutmadı. Andka te telakki edilmektedir.Hükumet Yu- iç fındık mahsulü ile eski hukuklarına sahiP o A 

' di k d N 1 ' 2 25 ' . . a ra ile Belgrat arasın a o zaman an nanlılarm daha makul dah GİREESON 3 G . l . . aıB", izah edilebilir. J osephine fazla ye a ar apo eon un zevce- • geçe Limojdan 5,20 gece Dijon- beri dürüst münasebat devam etmek- 'ki klif karş ve a _man- , - azetemız arı ıçın atiyen haklan n ı! tıı' 
olarak herkesin hurmetini hal- si hakkında bir çok malılmat ge danF~ ~ Balden geçmiştir. tedir. Son zamanlarda Belgrat gaze- ~u s~~etl; ayıa::':"ı,!'ul~~cagı ve;_ de çıkan bir haber üzerine fın- tibara almarak lehlerill ~ , 
kın muhabbetini ka.zanrtdş de- tirmişlerdi. Bütün bu malfunat Zep !in D t ~S4~AFEN, 4 (f'<.A_.). - teleri sık sık bu ı;n_e~!eden bahsedc;- tilifın husul bulacağı k~naati::::d~ dık borsasında tahkikat yaptım. karar verilmesi muhteınelcJ.if g" erli bir kadındı. Halbuki Na- Nakşidil ile Mahmuda Jose- PKO~~ERAN!°KAce yRAereRınJNmıl ştır. rek ekseriya kabili ':!~af olmıy~ bır Halbuki son defa gönderilen cevap Borsa fındık fiatlerini alakadar Şarktaki baytarlar garlı' hin ,. b" k d ha . . takım maksatlara de .... et eden bır ta- b .. 'd' k be · · · d · 1 b'ld' · - · . Naki d poleon onu terkederken herke- P e ı ır at a sevdirmışti. TASVİP ka 1 .. "tü lar Ah'- u umı ı ay ttırmıştır. aıre ere ı ırmıyecegıne daır e iliyorlar ,,ı . .. . An ·ı ·uı F .. BERLİN 4 (AA .. kım mu yese er yuru . yor . ı * * • hi b' od bo k .,er sın buna nekadar ınuteessır ola- a ~ e og ransanın şanu . • . '. .) -Almanya hu- ren bir Belgrat gazetesı Türk - Yu- Ç ır a veya rsaya tez e- ANKARA 4 _ İktısııt ·ıı' 
cağmada ehemmiyet vermemiş- şerefınde Josephine dolaytsile k~~tı La Haye ıtiliflanru tasvip et- goslav münasebatından bahsederken Yunanlılar tefevvuku re yazmış değildir. Eylfilün biri Jetinin yenid~n tanziın eılııııt 
tir. Napoleon Josephine i boşa- kendilerini de hissedar addedi- mıştır. tara!e~n arasın_daki milz:keratm u bahrimı'zden olduğu halde borsada fındık içi yeni kadrolan bitmiştir. !JU ef' dıktan A · yorlardı Rusgada mucıbı memnunıyet oldugunu, Bul- satışı olmamı tır • ,, ı:l1 sonra vusturya ımpara · . A k d b" "k b' · • d • d • • 1 f ş · rolarda baytarlara aıt çoı> ,~ı 
torunun kızını aldı. Bu suretle Fakat Jos~phine'i ne kadar Kutup yolunda eski fea:;i~:; gö~e~~~ğ~ ha~r. Yu;o.ı:ı:;:. en ışe c ımış er - Bugün ~uru kabuklu fındı- miyetli kararlar vardır. tJç s" 'i 
Avusturya ile ittifak etmiş olu- yakın added~yo~larsa . Napole· • ~ nın hemen hemen mevcut olmadığım AT~~·~ (Apo) - !ürkiytnin ba~ri !l'm layyesı 1.s kuruştur. Ecnebi ve daha fazla bir zaman şııf 9rı 
yordu. Bu yeni ittifakın Istan- onu da kendılenne o nıspette u- bır karargah yazarak şikayet ediyordu. Bu gazete hakim~yetınden ~.ndışrde olan efkarı ihracat evlennden maada hiç l&yetlerinde çalı an baytııtl 1ıt bulda uyandırdığı infifil ve igbi- zak, yabancı buluyorlardı. . MOSKOVA, 3 _ Kutup havali- lstanbuldaki Bulg.a~ların f~aliyetin!, umumıye!e tercuman olan Yunan bir kırıcı fabrikasında fındık mızın kaffesinin ş arp vilaY~; 
rarı Napoleon bilmiş olsaydı za Napoleon, güzel zevcesine s~de tetkilratta bulunan Sedof heye- Bulgar mekteple.?~'" çdoklugunu mı- gfkaz~telerı al~kad.a~ mt akk~m~~ Ybeunan kınlmıyor. Sadece fındık alıp rimize nakillen' tgekarrür eıı•;,p k )' tı Fronsuva J f . . . . sal olarak ılen suruyor U.> e an umumıyesını es ın ıçın ya - im nı " ten mevcut olan fıı:mayt bunun arş: en son ve za ım~ne ~a~- d~ vaktle Dü:~e ~:";:~~·:::: şımalin- La Bulgarie, Sırpların bundan en- natta bulunmağa icbar etmiştir. satı aktad~r. .. tir. Bu karar alakadarla .,. 
da nekadar arttırdıgını anlardı. sızlı~ da yapınca bu Aıme ıçın rikalı Velmanın kı . d·ı.'ie ~me- dişeye düşmelerine mahal olmadığını Yunan Bahriye nezareti mahafili- Bu seneıun az olan mahsulu gün veya yarın bildirileceıct1 ı!i 
N?P?leon Türkiyeye göz dik- de a_ıp; bir darbe ol~u. . rarg~Jar.ı keşfetmi~~~e~~ trar:":g~: söyliyerek Istanbula giden Bul~arla- nin tebliğatma ~öre Tl!rkiye ahiren ç?k nef~~i~. Sev~olunan mallar Baytarlarımız yeni tayİll.~ı mıştı. Fakat Napoleon acaba . Hulasa Napoleon un zevcesı- !arın ikisı de pek mükemmel bir hal- nn Makedonya B~lgarlan oldugunu, ı~rJaı;nış oldugu torpıdoları tesel- c;ıçek gıbıdır. Aliverc satışların dikleri erlere bir an evel gı Of 
Malunudunkendinekarşıneka nıterketmesiüzerine padişah dedir. İçlerinde yiyecek, silah, baro- fakat.Sırplann daıma .. b~nlara Sırp ~um ett:kten sonra Ya-:uz dretn?tu dan dolayt Hochştrasser ınües· l ... yd h 1 h hlaı1g 

d N l • k k metro ve sai d nazanle baktıklarını soyliyor ile bahn tefevvuku temın edecektır. . . . . en ıçın er a arcıra dar dar infial duydugun-u anla- a apo eon a arşı artı dost R 1 bre var ır. d. · Ayni mahafil efkarı umumı'ycyı' sesının 500 bın lıra ziyan ettig" i den'lecektı'r 1 · l" .. . . us ar unları oldug· 'b' b ak I --II" ere e ' · · mışmımıydı ' Onun du"şmanı o- 0 maga uzum gormemıştır. ı u gı 1 ır - .. v .. · _;_ t kin · · T .. k t ·d ı ı· söylcnıyor · • ___.. · · M · · .. mış ardır. Rus heyeti kutu e ha es ıçın, ur orpı o arının tes ı· · 
1 1 

tııı , 
1 lan Avusturyalılarla ittifak et- . artıı:ıık adasında soylenen tında ölenler için bir lavh/a: ya · Büyük yarıslar mine kadar Yunanistanın memleket Hariciyede tayinler "/llekte•nlı•ıef I 

mekle Napaleon Malunudu µe hır darbı mesel vardır. Elbette o civarda daimi bir telsiz · ta mış ve . • ' • müdafaasına lazım olan harp sefine- . . lr..14 'Y 
kadar kızdırdığı~ın farkına va- Nakşidil bu sözü oğluna da öğ- vücude getirmiştir. Bu i~'::as';:n':ı: Bir Jngihz tayyaresı !erini almış olac~~ıru ilave ediyor:ar. k ANfA"F:,A. 4 -. ~ıflı~. b~ş JtBI 

d , M hm d retıniş olacaktı. Derler ki: "Har her zaman 7 kişi bulunacaktır. d Fak~t bu t~bli.gata rağmen efkan onso o~lugu m~avını Huseyın müsab8 rmışınıy ı. · a u. un _yavaş bederken dü marn kendinden RUSYADA TREN KAZASI uçama 1 umu~y.e end~şelı bulunmakta ve hü- bey vekalet emnne alınarak ye yav~ş hazırla?1akta oldugu dar- ş t MOSKOVA, 4 (A.A. - Bir il LONDRA, 3 (A. A.) - Snayder kii~etı ~hmalınden ~uahaza etmek- rine Batum kançıları HulUsi, o beyı keşfetmış olsaydı Napole- haberdar etıne ... ,,. M~hmut treni kazan civarında ~ Y k yanpııa iştirak edecek en süratli İn· tedir: B_ılhassa muhalif gaz.~t~er bun- nun yerine de vekAlet evrak e 
on kendini düşmanlarına l.ıöyle artık husumettell başka hır şey tır. Bir çok telef ve m.;.,:uhan çı:ıış- giliz tayyarelerinden biri tecrübeleri- daı:_ı ıstıfad; ederek vekayıı ızam .. •?- murlarmdan Abburrahınan :: 
teslim etmezdi. hissetmediği Napoleon'a karşı YUGOSLA VY AD var ır. ne devam_ için diln deniz yilzünde_n :;;t~e bahn _tefe~uk etrafında gurill ler tayin edilmişlerd· ey 

Napolcon, Josephine'i bir ta- açıktan açığa düşman görün- ZAGREP • (A AA)KAZA~. Y:-11'selmege hazırlanırkeln meçd hulb~ı_r o~:::~~ ~E~Aor. ÇJKTI Pulath bendi ı._~r.11 f b k t A · · • · f k b 1 d D.. • "T • • - Askerı bır cısme çarpmıştır. Kanat ann an ırı- ıuuıa an ra a ıra ıp a ~ usturya ımpe- megı muva ı u ma ı. uş- tayyare düşmüş pil t .. 1 .. .. . h ,. d - ı · PİRE • (AA ) B da ü k. . l - k lb' , o o muştur. nın asara u.,ra ıgı zanno unmuş ıse • "T • • - ura ç ve- ANKARA, 4 _ Sulama i.:le ratonınun on se .. ı~ ya~~ndakı k~ ~an ı~ı a ınde sakladı, bel- J~~ENOVAÇ istasyonunda sis de tayyarenin muayenesi neticesinde ba valr'ası kaydedilmiştir. Hükilınet tinin tetkikatı devam etmekte 
znu alırkc~ ?~~uı;rr'?Y.or~u kı lı etmedı. d?layı~ıyle iki tren çar~ışıruştır. BC§ hiçbir zarara uğramadığı anlaşılmış- lbımgelen tedabiri alrruştır. dir. Yakında, Pulatlıdaki ben-Avusturya ıle ıtıban bır ıttıfaka Mahmudun siyaseti hazırla- kişı agır surette yaralanmıştır. tır. 
mukabil asıl kendi.;' ne ~lzeın o- dığı darbeyi düşmanın'a sezdir- AVUSTURYADA GOROLTO AVUSTURALYAYA TELEFON -~ Diş tabibi din kanallan açılmıya başlana· 
l;:on Istanbulun dostlugunu qa memekti. Sebastiani Istanbulda d ~.İYANA, (A. A.) - Sen - Polten- LONDRA, 4 (A.A.) - Londra ile Dr. PERTEV ATA c~~lYE. SURiYE HUDUT 'ıir tarafa bırakmış oluyordu. iken Napoleon'un kuvvetti kud- e ır J~~R~.f!;ler olmuştur. Sydney ara.~mda telsi• telefonla m~- KOMiSYONU 
1 ürklcrin samimi ittifak ve dos retine karşı mukavemet etme- BEYRUT 3 (AAAV)AZTIYET . habereye dun başlanmıştır. B~ . mu- Bey tetebbu seyahatinden avdet 
1 • d 1 H · · • • .. • .. _ • · · - am bir sil- nasebetle Avusturalya ba§vekilı M. ANKARA 4-Tilrkiye - Suriye tah ugu urur en .ap.~burg hane- nın ımkaru olmadıgını soy le':' k~n .h?kum sürmektedir. Erk~ teı- Pruce ile milstemlekilt nazırı Lord etmiştir. lhstalarını kemi.!issıbık didi hudut komisyonu azalaımn bır 
danının aldatıcı ıttı.akına kapıl dururdu. Herkese bu kanaatı kın ıçın her tarafta halka tavaıyeler- Paasefield ara11nda tebriki mütezam- Tepebaşındakl muayenebanesirde kaç güne kadar hududa hareketle va-
r!l•Ş oluyordu. Zaten çok geç- BITMEDl de bulunulmaktadır. mın bir kaç ıöz teati olunmuıtur. katul ct'llekte li zifelcrine başlamaları mukarrerdir . . _,_,. ..... " ..... 
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• MİLL.YETİN ŞEHİR H BERLERI !Zde (zirai tahmin) yoktur 
., ~ttan eve! tahmin hasattan sonr;-;talistik yapılır. •rııAyette Mahkeoıeye giı·meden heme 
i hkde, statistik var, t~hmin_Yoktur. . .. Emanette .. , " Ol9ı'l1Clkfa barışıverdi/er •• ıe defa 1927 de yapılan zirai statistikte zıraat ?-ufusu, hubu- j • Metruk çiflik 

Cpe rıyatı, ziraat istihsali, ziraat hayvan ve ma~ınal~r_ı hakkın şaret kulesi Mahkemeye girmeden eve!, anlaşılan .aralarında hususi suret~e 
il{ .Yce fak~ toplandı. Bu statistik tekrar edılmelıdır. . Venerde cerh Emvali metruke mürafaaya karar vermişlerdi. Y,aşlıca hır adam aralrmı bulmaga ~ını burada ltizum göstermek istediğimiz, hasattan_evel~ı Fener artık işarete .6.'I 

. a nl~~ her medeni memlekette olduğu gibi il~ edı~esı- başlı_yacak vazı'yet ediyor çalışı~r:ruİcızım olur ... Ben de bir za~anlar ~u Be!' gibi titizce ~.gün ne dahilde istihlak edeceğimiz mahsulu, nede ihraç - - Üç sarhoş bir şoforil Filorya' da S800 dönüm ol'.'-n b~r şeydim Vara yoğa kızar haftalarca evın semtıne ugramaz, son-_gııniz rnıkdarları tahmin etmiyoruz. Bilhassa bu son\lllCU Bundan aylarca eveı. Şe~re~~.ne!i ~Nvd"' mııavinini de çiftliğin 12 hissesinden beş hıssesı- ra da g.eceli gündüzlü içerdim. Rahme.tli hep. bunlara ?abreder-. olınadıg'mdan Tu'"rk ı"hracatçısı isteyeceği, Avrupalı alıcı tarafından lüzum ve faıdesı duşun~: uu U nin metruk olduğu haber alınmış ve eli N d kaaer 
ed !erek, bir çok para sarfiyle Karako- l d l emvali metruke idaresince vaz'ıyet di. Bir gün de boşanmağı hatırına getırme · e erur, · . e~eği fiatı bilmiyor. yde bir işaret kulesi yapılmıştı. İşa- yara a l ar edilmiştir. Sonra o öldü, ben kaldım. 

,, CYUı~e bir kör döğüşüdür başlıyor. • . ret feneri bu günden itibaren vazif~- - k Genç kadın bu sözleri dinler gibi görünüyordu. Meğer dinle-• SCneki f d • d gıza tahmınler k K J Şoför Ali, gece Fenerden geçer en MAAŞ 
A mdık, iyi misaldir. Biz e ıı,gız ana sini görmeğe başlıyaca tır. u enı~ otomobili, kol kola giden üç sarhoş- Kadro ve ita emirleri gelen daire- miyormuş. Birdenbire atıldı: • 

' ~rupada türlü istihbarat var. Okuduğumuz Hamb~rg ~- göstereceği işaretler şu surttle tespıt tan birine çarpmış, ve aralarında kav- !erin Eylül maa}ları verilmek.te~ir. _ Amca bey, amca bey .. dedi, beni~ ~enç yaş~d~ top~~a ~lan ile bizim burada iştiraklerimiz tam tezat halinde ır. olunmuştur: . . ga rıkmıştır. Üç sarhoş, şoförü oto- Dün de iskanın kadrosu gelmıştır. gı"rmeye niyetim yok. Koca olsun da evını yolunu bılsın. Butun t,'.:. bır al . . ~ 1 _ İşaret fenerının kırmızı ren- , ,,~ _, ,~r af em, bız bır alem. T d .. 1 d gini gören bütün vesaiti nakliye du- mobilden aşağıya almışlar: KEMERBURGAZDAKl DOKTOR kış benim ne çektiğimi allah bilir. 
' ~on, üzüm, tiftik tahminlerimiz yoktur. e avu . e .~n racaklardır. - Ulan sen hem bize çarpıyor~un, Kemerburgaz nahiyesi dıspan. ser İhtiyar bu sefer kadını bırakıp erkeg· e koştu: lar d d' ·· tesı gun · k hem de üstelik küfrediyorsun, dıye- h 

1 
d 

' ın i ır. Biliyor, zekidir denilen tüccarın er 2 - Yeşil renk gören vetaitı n~ - rek fena halde dövmiye başlamışlar- tabibinin vazifesi başında,. c. a ~ en _Sen de inatçılığı bırak. Bunca sene bir yastığa baş koymuş-a 
1 

~aber alıyorsunuz. . !iye, (Köprü, Domuzhane ~okağı ıs- ücret aldığından şikayet edılnu~~ı. . sunuz, a evladım. 
p h~ıe bir nihayet vermek icap eder. Ekonomi işlerıne ayrı tikameti müstesna. olmak uzr~). m~- dır.Kavgaya şoför muavini Ferhat ta Bu hususta Sıhhiye muduru Ah Bir hiç için koca ev, darmadağın olacak, yazık değil mi? 

• tuı.
1

Yet veren devletimiz, ziraat statistikleri ka.dar ziraat .. t1~h kabilı.stisı.ktıa'k!:~~es!g~~~:· ;~n~~~l~~. go- müdahale etmiş, mütecavizlerden Ha- Riza bey demiştir ki: · t Erkek pişman, mahçup bir tavırla boynunu.b_üktü: 
C de h · d" z· 1 (fıat teıekku u) ren san elindeki bıçakla şoför muavini - Dispanser dahilind7 par~ ıs e- k di . aeı.. e emmıyet vermeli ır. ıra, yan __ ış . 3 _Yeşili gören vesaiti nakliye, yemez·, şayet hanesine gıden bır has- _ Benim kabahatim ne? Davayı açan en sı. • • uep ola d d k mmel zıraat sta · ı Ferhadı üç yerinden ehemmiyetli su-

. le . n Uy urma tahminli bir yer e, mu e yeşili gördüğü istik~metın .. so una rette yaralanmıştır. Mecruh tedavi ta olursa tedavi ücretini alır. İhtiyar kadına taraftarlık ediyordu: . ıira rınden fayda yoktur. •. . • dönmek isterse evvela seyru sefer rette yaralamıştır. Mecruh tedavi iSPANYADAN KOÇ GELiYOR - Sus sus ... Kabahat samur kürk olmuş ta kımse sırtına al-
f at hayatını ve ziraat nemasını korumak, Türk emegını sag memuruna işaret vererek bekl~r ve mıştır. Istanbul Baytar müdiriyeti tara- mamış. Sen de az esip yağmamışsın. Senin gibi adama ~ül gibi ıatıa rnüdafaa etm k b · 1 n"mı"zdendir N seyrüsefer memurundan alacagı mu- fından İsp·nyadan gr,tir.i.ım .. ekt .. e 0 - k ı· f J t t tmak yaraşır mı' Neyse e aş ış e ' • saade üzerine sola döner. HIRSIZ BiR KADIN " " karısı var en e ın şır mtı arını me res u . . · • * * k · flc . lan merinos koyunlarının uçuncu par im ş· d" · b ti t ti geçınmenın yoluna •• 4 -Yaya gidenler ırmızı ışare ı Pangaltıda Kurtuluş m~hallesmde tisi olarak 69 koyun ve kc; gelmiştir. olan o UŞ· ım ı yem aştan ta ı a ı GUl\Tihı..r İKTISAD-J HABERLERİ vesaiti nakliy~nin ~eçı_nesine kapa~a- oturan madam Sofıya Şehıt Muhtar -l LER bakmalı. ~· 

4

, Ul't cak olan sokagın hır cihetınden dıger bey caddesinde Kemal efendinin dı.ik BULGARISTANLI MUALL "':' Kadın yumuşamıştı, fakat hala müteredditti: l~r'"t d • • •• t• b• • t• t bir cihetine geçeceklerdir. kanından alış veriş ederken bir okka Bursaya gitmiş olan Bulgarıstanlı - Ne bilevim, uslanacag" mı .. O zıkkımı bırakmadıktan son-'ti " 0 ftSI meclıSI dun ha 1 tr iÇ ima yap 1 HAYDARPAŞA TRAMVAY! ekmek, bir okka vejetalin yağı, iki Türk muallimleri dün Bursadan şeh- , ~L~et Oda,, mecı1•81· du""n ı"çtima" e- yahatten alınan neticeler tespit edi- "sku""dar _ Haydar l?aş.a tramvay çukulata·ça· ı.m ış, çıkar·k· en .çu .. kula.ta- rimize gelmişlerdir .. A~şam saat .21 ra? dı b 
• ""'" Uf 1 u p rt 1 d b d e de Türk ocag· ında mısafırler şcrefıne. - Bırakır bırakır. . Onu da bırakır. Fakat sen de ina I-.. '•t i.k tefek mesaıTı ve bil- lecektir. hattının vaz'ı esas resmın .. ın az.a . e- ar an ırının yere uşmesı uzerın 

1 tih.._-.. •~, r aky d k 1 t bir müsaınere verilmiştir. Kocae ı ak '"f<ııll.,., epo buhranı meselesini gö- Meclis a.zaları yak.ında Tr a a si günü yapılması takarrur etmıştır. ya a anmış ır. Meb'usu Reşı"t Saffet bey bı"r konfe- r 1· b" ""k" B ""k' h kik 1 "'"t·~r k k h t k klar ,___,,.,,, =-z ki tarafta da manalı ır su ut. u su ut, a aten mana I ı "''•U.t' da bir tet ı seya a ıne çı aca - BiR MAAŞ iKRAMiYE 1 rans vermiştir. Gece geç vakte kadar b . . kul • b" ~ llıtıunı" Sadık zade Rıza B. in iki dır. Azadan biris~nin. hasta olmasın- Şehremaneti temizlik işleri müdürü 600 L RASiN! ı ÇARPMIŞLAR . . . imiş, çünkü bundan sonra kadın, yavaşça mü aşırın agına ır ~. '4iıdi..!eent talebi m.üttefik. a. n ka.- dan bu ~el'.ahat şımdıye kadar teah- Mehmet Ali beye, Emanet bütç.esin- Ordu avukatlarından Osman Hilmi eğ\Menilı·s,,7;'(ı~ı;.bugün saat dokuzda Mu şeyler söyleyerek sessizce kaleme yürüdü. Belli ki davadan Yaz-ıt.. '' &onra kil H hu etmıştır bey dün gece Şehzade başından ge- "d" d •· ••ya .... d . . reıa ve ı amıt r · .. d d den hiç bir masrafı istilzam ettırme- •IJ"ımler Birlig" i tarafından şereflerine g·ertig-ini bildirmeğe gı ıyor u. "'""' '" en ıh B seyahat 1 S gun ka ar evam ·· çerken mantarcılık suretile 600 lira- " 3 '· ·ı•nı hak'--- . racatımızı? tar~ı u . den Taksim meydanının. te.vsııne mu- 1 k tertip edilen deniz tenezzühüne işti- ' * * ~·heyeti ;"'da ızahat vermış ve ı- ed;cektır. f" tlari - vaffak olduğu için, tahsısatıl~ berab~r sını çarptırmıştır. Zabıta mantarcı ı ak d ki d" GÜNüN ADLİYE HABERLL'Rİ 8. ~huı e~:~~r~ okunmuıtur. Ra- Adana sebze ve meyve ıabe _.,. bir maaş nisbetinde ikramıye verıl- yapanları aramaktadır. r e ece erı t-r'-'·-..,,. ı:, -.ıı t•lt -.aııştir, Zahire borsasın Adanada sebze ve meyveler rv.~ı . . -.... KONSERV ATJJV AR 
~luiu°ı:~por üzerine nümune me- ati fiatlerle satılmaktadır: mı~~~~emini Muhiddin bey ikramiye- ELEKTRİKTEN PARMAKLARI 1MTIHANLARl ~ hpıltıu limatnamesinde bazı tadi- Karpuz okkası 2,S, kavun okkası . "Bütçe mü ait olmadığı ichetle da- YANDI Konservatuvarda imtihanlar baş-ı. .. ~ nU.: ve ezcü!"Je evelce veri- 2,5, üzüm okkası 7 ,S elma okkası 20, ~~ fazla veril;medi. Yoksa Mehmet Cibalide Halit beyin odun depo- Jamıştır. 

Tatil citti: Cumartesiden itibaren 

ı..~ ••na.~~daenın bıre indirilmesi ve armut okkası 20, akyvkaa o4k0kasıftalil0'. nakr Ali beye sayü gayretile mütenasip bir sunda çalışan ameleden Ramiz dün An~k-a_r_a~h-·a~yv,_a_n_s_e_r_g-ci;-s-;-i l"llltıııııa -• mal sahi ı rinin de okkası 5 fındık o sı • şe o - . . . . · d d" k elektrik motörü ile odun keserken d 
il •ı takarrür · P.e kası 10 'incir okkası 5, hıyar 10 ade- ıkra~~e venlmcsı ıc_ap e ~r ·1" ay- dikkatsizlikle elini elektrik teline değ ANKARA, 4 - 27 EylUI e 

mahkemeler açılıyor 
Yaz tatili yapan mahkemelerin bu 

gün son tatil günüdür. Cumartesin
den itibaren adliyede bütün mahkeme 

!er açılmış bulunacaktır. Hukuk ve 
Ticaret mahkemeleri bu suretle 20 
Temmuzdan 5 Eylüle kadar bir bu
çuk ay, Ceza mahkemeleri 20 Ağus-

PEHLİVAN MAHMUDUN 

~ u;:dan &onra ka~:ıştır. ! . di 5, k;bak 1 tanesi 5, bamya 200 ta- dıru ilave edere~ tasv,!? etmıştır. dirmiştir. Ramiz ceryanın tesirile ba- açılacak olan hayvan sergisine ~ r · ın Poznan k urı_ı mı Ce- nesi S, patlıcan 12 tanesi 5, yeşil bi- YENİ EMANET GARAJI yılmış ve hastaneye kaldırılarak teda ait paviyonların inşasına baş ~ td;~~~r~ okuıunuşo~gr~9l d~a~kı~: ber 150 tanesi 5, domates okkası 4, Şehremanetinin. müna~ale yapıla- visi icra edilmiştir. Ramizin parmak- l 

MUAYENESİ 
Bundan bir kaç gün evel Koska'da 

Memduh ve Osman isminde iki kişi
yi biçakla öldüren Pehlivan Mahmut 
tevkifaneye gönderi.lıni§ti. Fakat bu
rada delilik aliimi gösterdiğinden 
görülen lüzum üzerine Altıncı Müs
tantik tarafından bu huauawı tespiti 
için maznun Tıbbı adliye &öw;lccilmif 
tir. 

. ~;;;;,"'ltir. e en ısı te soğan okkası 7,20 sarımsak okkası rak .Fa~ihteki ~t.faıye garaıı ~,<kasın?a !arı kamilen yanmıştır. anmıştır. 4
P lıaıı~po bU!ıranının h lli . . G _ 50, fasulya 2S, patates okkası 10, yenı hır garaı ınşa~ı .ta~arr~r ~~~ş- , __ AVRUPA TRENi GECiKTi 
'n Ylr B. in ra a kıçın ğa böğrülce okkası 10 prasa ıs kuruş- tir. Yeni garaj temızhk ışlerı mudur- AMBARA DÜŞEREK Dün saat onbeşte gelmesi icap e-"tıi!d· eeıaenin haf' polmru 

0 
unaca 

1 
tur. lüğü emrine verilecek ve kırk otomo- y ARALANDI den ekspres 7 saat geç kalarak 22 de 'Ve ee1 ı o asına karar * nla la . k d" J . . . d k .. • t 1 ktır "km . B l . • l' . se ha.fi ecre an etti Japo r tı~e~ ve _ r~ ~ - a- bil ıstı~p .e :ce . vus ~ t.e ~. ~~~ · Kalapa vapurunda çalışan deniz gelmiştir. Bu gecı e~ın u garı~-

ttt ~~. dıı. "--da'-· Y •• pon. ma.ııar. ı üzerıne ıth.al.at ışı. Y.a. pan Temızlık ı•lerı mud·u· rlugun.de el- tan ve Sırbistan'da yagan fazla yag-
tostan itibaren IS gün tatil yapmış 
olacaklardır. ~ud '"" ,.. ı T • amelesinden Talha vapurun anbarına . h '""--· ırı .uıııuıııı· . ıneıe. e - ıca-. tacırlerımız Japon sergısıne büyük a- yevm 30 kamyon, arazoz, naklıye ve ğ murlardan bazı köprülerın arap ve •'1'1111"' '·' aı '" '-' B iki dü•erek a ır surette yaralanmıştır. il · ld" - · dete ~e~dafına ~·a~ · .eve l~ka gösteriyor. çöp otomobili vardır. . ' , yolların bozulmasından en ~e ıgı Belediye Meclisinde li tııı.ııtır. tıtmiı ve diln av- Fakat ithalat tacirleri bir türlü Ja- Bunlar muhtelif yerlerde ve kıra BiRDEN BiRE OLUM tahmin edilmektedir. Mamafı Kon-lıol'ta~tı B. bu •eyah . . _ pon mallarını getirmeğe muvaffak o- ile tutulan garajlarda durmaktadır: Küçükpazarda araba taı:nircisi İs- vansiyonel saat 10 da gelmiştir. Cemiyeti belediyede 
Gircsoıı 111ul1tacini11e 5,000 liralık 

un ve l>uğ·day g·önderilecek 

~ •tııı~ ~ali arasın~bd~ 1:ekirdag Jamamışlardı. Sebebide kredi mesele- Yeni garaj yapıldıktan sonra hepsı mail ustanın dükkanında çalışmakta RADYO NEDEN iŞLEMiYOR? .. 
• il lftır. ihti!Afı, tet- sidir. bir arada duracaktır. olan Ahmet usta sektei kalpten vefat Son yağmurlardan, Postaneyi Os-~ !~~;-~ lnglliz Jira11 _ İngiliz d l~pon~a>:a topta~. 1~e_ya peraken- BURSADA 400 ÔDALI OTEL etmiştir. maniyeye bağhyan kablo Edirnekapı 

b1 Otuz utuşta açılmış ve ıoo6 ku e ır rı_ıa sj.arış ~·ı' 1f ~~m~ r:- Kaplıca şirkti Bursada şimdilik 40 BOCULMUŞ BiR ÇOCUK civarında bozulduğundan telsiz tele-~ 'tıı.pa::.aya düştükten sonra ay- ~sjiı,'d~a~a~y~u~a~::'':n!~ :~~aka al~ i~erde 400 odalı bir otel inşası için ter Unkapam sahilinde denizde bir ço- fon da iki gecedir faaliyetine devam 1'ııt. ~ 87l~ır. ay gibi uzun bir müddet zarfında gel tıbat alınaktadı~ = cuk cesedi bulunmuştur. Yapılan tah edememektedir. Telgraf ve telefonun 
, -et de ga açılıp aynen kapan- mektedir. Bu müddet zarfında mala SARIY AR - Kıl YOS YOLU , kikattabu çocuğunUnkapanında Salih otaraf hattı da bozuktur. 

lt.r ll.ti111di •
20

. de kapan~ıştı_r. yatırılan para bir tacirin elinde bir KAT~NLA DÖŞENiYOR Paşa mahallesinde oturan İnebolulu Snor Kimsesiz çocuklar yurdu için 
şiddetli münakaşalar oldu 

tt b "4eıı1ı Salı tetkikatın neticeaı - kaç defa işlemektedir. Sarıyerden Kılyosa kadar olan y~- Mehmet kaptanın iki günden beri Y 
lllQ '.J!~nin /\ .ı~ havaliainde tetkikat- Bu şarait altında Japonya ile tica- lun üç kilometrelik kısmına, her bır kay~lan 11 yaşlarındaki oğlu Ahmet Yarınki mal" 

'••erili li •ktlsat meclisi azaları- ret yapmak kabil değildi. Eğer Japon kilometre ayrı ayrı olmak üzre, kat- oldugu anlaşılmıştır. T 
t<1a,r.-•1i, p avdet etmi§tir. fabrikatörleri AvrupaWar gibi kredi- ran dökülmüıtü. Fenerbahçe- Beykoz 

-l'l!e.da ~i~ g~nü saat onda Ha- le iş yaparlarsa memleketimiz kendi Tecrübe mahiyetinde yaptırılrı_ıı.t o- POSTADA YENi MEMURLAR arasında 
Cemiyeti belediye dün birinci reis serilerin intizar salonu gibi duruyor. 

vekili Sadeddin Ferit beyin riyase- Bu cihet şayanı dikkattir. Dedi. Ma
tnde toplandı. Giresun havalisinde mali Hamit beyin verdiği daha bazı 
bu sene fındık mahsulü çok noksan izahat üzerine Emanetin noktai na

ır •Çtima yapacak ve se- mallarına eyi bir pazar olabilir. lan bu kunnlardan Sarıyerde~ xtıba- Posta idaresinde Hük memurluğu
ren olan üçüncü kilomctredekı kııım na talip olan memurlann imtihanları * * * hepsı"nden muv-'tk görülerek bütün d · ·h la d .. w ün yapılmış ve ımb an evra un Borsası 4191929 yolun ayni şekilde yaptınlmaaına ka- Ankaraya gönderilmiştir. 

92 ~o 
50 

TAHViLAT rar verilmiş ve keıifnamesi hazırlan- Geçende alınan 18 memura ilave-

} 
ı T ro.- mağa batlanmıftlr. ten sekiz memur daha alınacaktır. Anadolu !i T: 40,- Bu ıene İnl!aat mevıimi geçmekte 

o. Y. J. T. 46.- olduğundan ili< baharda hemen ame- AYLIK YERLERiNi TEFTiŞ 
Ttlnel :ırketl 4,65,00 liyata başlanacaktır. Zat maaş işleri muhasipliği tarafm-

il 75 
85 
00 

Elekllrlk şlrkocl 4 7
1
6
6•

00
7i GOLHANEDE ÇOCUK BAHÇESİ dan maaş şuabatının yoklama işlcri-

Rıhtım Şlrkeu. · · G""\h nin sür'ati cereyanı için teftişata baş-il H. p.._. liman ıırtetı Şehremanetının u ane parkında-
74 

lt,00 
50 

ÇEKL~lt 

ki çocuk bahçesi bir haftaya kadar a- lanmış ve bu meyanda dün Haydar
çılacaktır. paşa maaş şubesi teftiş olunmuştur. 

Parkın mızıka mahalli tamir olun
10 

6 
28 
18 

4 

00 
25 

75 

Londrı 
Paıll 
Cenı.,re 

Bi!krq 
Brtk.ıııl 

Prag 

1007 00,0U 
il! 30.00 
1 50,00 

14 75,00 
3 46,00 
lb 2l 50 

Nnryork 
AtJcı 
Roma 
Am.sterdım 

So!yı 

Bcrlla 

0,48 IH.75 
37 07.00 
09 20.00 

ı 20.ııo 

66 50,00 
2 oı.12 

muştur. 

Behçede müteaddit kum havuzu 
vücude getirilmiştir. 
Ayrıca muhtelif oyun aletleri de yer
leştirilmiştir. Bahçede tahtaravallileı 
dönme dolaplar, s:ılmcaklar, mütehar-

18 OfJ vıvıaı 3 41 •50 rik hayvanat şekilleri ve saire de var-
- dır. T" "k;-b,;lıı-~ , · ., -ıı - - · - Burada Cuma günleri şehir mızıka. 

. ··. lpa7 n ur l ADI eıSIJOD ,os a ~u arı sı ~~;~;~a~:~k velilerinin oturma-
l'litl l'a unıara(ı kanun mucibince, yalnız, Istanbulda Cağaloğlunda sı ve çocuklara nezareti için bankolar 
d '' Yy konulmuştur. U:;1,iığundear:atıclcmiyeti binası alt katında T. TA. C pul satış mü· TERKOS SUYU GEÇEN GON 

~Ustn~. 1 ~· NiÇiN KESiLDi? 

ru:;Jelu~:rkkılo ecu. ı'slerı' ınu"oakas!ls :::::::;;,~:;;~:~~~~~.~r:~ o u 1 ~~~e~~:~b~~a':.~~~~fj;:t:aıi~\!'.~:~~~ l\ 1' mış olmasıdır. 
l ~af• k" 1 • d Kanalizasyon şirketinin Odunkapr-

1 ıa ve a etın en : ~~tesisatı yapılırken Terkos şirke-
Otı ·,'-~ tının bundan tam 40 sene eve! doşe-
•if 

1
'<il\ci itil a Çubuk çayı üzerinde ve Ankara - Çankrrı yolunun diği 300 künklü ana borudan ıo met

ı\h,kagir B 0~e.tresindeki Abacı hanı yanında inşa olunacak ma relik bir kısmı kanalın içinde kalnu' 
~rad araJ ınşaatı 20 Teşrinievel 929 pazar günü sat ı 4 de Kanalızasyon şırketı Terkostan borıı-
~lı a Nafia Vekaletinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre sunu burad~n a~dırmasını istemi~ti~. 

. ~ :Zarf U&ulile ·· 'rerkos şırketı, 40 sene eve! h uku-~'118 '- Evrakı ~unak~saya konulmuştur. z . me~in. kendisine boru fcrşetmek için 
~t Ve ll'ııkd keşfıye pro1e, mukavelename, şartname ve ınşaat bu ıstıkameti gösterdiğini bitd;rcrek 
ot~~klif tnekannı gös~erir cetv~ll.er -~le münakasa şartnamesi~i ancak masrafı .veril~i~i t~k~irdc b•:
ıq 'lliı:nek · . tupları nurmınelennı gormek ve münakasaya dahıl radan ka'.dıra_?ileceğını bıldırmı,, nı
~tk ist ıçın ne gibi vesaik ibraz etmek lazım geldiğini öğren- h":ye.t bu ıhtılaf Şehremanetıne akset-~ •. eyenlerin .Anka S 1 U ""d"' ı····· A k mıştır. taı.._;~11\ci d . . ra u ar mum mu ur ugune ve n ara- , Şehremaneti iki sirkct arasında lıa-
tı~. aırna;1[e Su ışle? müdürl~ğüne ;:e ~edeli muka~il~d.~ _ ~~ keml.ik yapar~en ~eseleyi halletmiş 

a.1lUracaat steyenleı:m d eNafıa Vekaletı levazım mudurlugu- ve nihayet du~ ?o;u Terkos sirket: 
t ı'- 'l'ar eylemelen. tarafından aynı ıstıkamette biraz yu
t~ ~rıs v 

1
Pler. mukavelenamede muvazzah olduğu üzre imala- karıya ~.aldı~ılmak suretile kanaliıas-

b ~lıi . e nev'ıne gör b h . f" "f yonun uzerıne çıkarılmış, bu amelilıç • Cdılerı fi ti .. e e er metresıne ıat teklı edecekler ve yat dolayısiledir ki sular 10 •aat ka
'\ ~U teı:nin a ara gorc hasıl olacak inşaat bedelinin yüzdeyedı dar kesilmiştir .. 

biU-..... Ank atı muvakkateyi teşkil edecektir. - ----~·--
" n(j. t arada Nafia Veka" l t" .. t I • kb k POSTA BAŞ MÜDÜR MUAViNi 'lh' ~ cvd· 1 e ı mus eşar ıgına ma uz mu a- . 
'"tveı 1 

o uııacak teklif k 1 b l'd k' Istanbul Posta ve Telgraf baş mü-
011:11. 929 naza .. .. me tup arının a a a mez ur20Tes 1 dür muavini bir ay mezuniyet almıs-

' 'r. ' r ı?:uııu saat on dörde iı:adar '<abu! edileceğ"i ilan tır. ' 

Borçlular çıktı .. 
- Birinci sahifeden mabat -

tarın hak ve vazifelerini en yeni hu
kuk v~ adalet kaidelerine tevfikan ta
yin ctnıiş olduğu için hapis usulünü 
aga etmiş ve yerine başka ve ceza 
noktasından daha ağır müeyyide koy 
mu~tı:r. Borçl~ı mah ve kazancı hak
kında icrl. memurunun sualine haki
kate muhalif cevap verirse, malini ve 
kazancını sak1ars:t bu takdirde ceza 
kanunu ınucib:ııce ağır hapsi müstel
zim bir cürmü mahsus teşkl edece~i 
cihetle bu gibiler haklarında hukuku 
amme namına müddei umumilikçe 
derhal ceza takibatı yapılar.aktır.,, de
miş ve son söz olarak Cumhuriyeti
miziıı saadeti temennilerini izhar et
miştir. 

iSiMLER OKUNDU 
Bundan sonra birer birer isimleri 

okunarak hüviyetler tespit edilmiştir. 
kapıdan çıkacakları zaman hep bir
den: "Yaşaıın Cumhuriyet ve Ada
let 1 .. ,, diye bağırarak bu kararı al
kışlamışlardır . 

HEPSi KAÇ KiŞi? 
Dün serbest bıralalanlar ikisi ka

dın olma üzre S6 kişidir. 
HOKOMETE BORCU OLANLAR 

Yeni kanun tahsili emval kanunu 
hükümlerini ilga etmediğinden hükü
mete borcu olanlar tahliyeden istifa
de edemiyeceklerdir. Bunun için bu 
yüzden mahpus olan üç kişi dün tah
liye edilmemişlerdir. 

UÇ YOL VAR 
Yeni kanun alacaklı için üç takip 

yolu tanımaktadır ki şunlardır: ı. ha
ciz yolu ile takip: 2. rehinin paraya 
çevirilmesi yoluyla takip; 3. iflas yo
luyla takip. Bu yollardan birile ala
cağını tahsil cttirmrk hıtiyC'cck alacak 
lı bil.ibare d!mak şartil bütün mas· 
rafları peşinen verecektir 

Yarın Beykoz'da Beykoz k\übü- olduğundan ve halk muzayakada bu- zarı kabul olundu. 
nün davetini kabul eden Fenerbahçc lunduğundan beşbin liralık mısır buğ Celse 10 dakika tatil edildi. Bu 
takımı ile Beykozlular arasında bir dayı ve mısır unu mübayaa edilerek müddet zarfında bütçe encümeni içti 
futbol maçı yapılacaktır. Istanbul şehri namına Gircsuna gön- ma ederek 30 imzalı takriri tetkik et-

Beykozlular, geçenlerde ayni saha- derilmesi baklanda 30 imzalı bir tak- ti. İkinci celse açıldığı zaman <beş 
da Fenerbahçe ile karşılaşmışlardı. rir okunarak bütçe encümenine ha- bin liralık mısır unu ve buğdayı mü· 
Bu maç son dakikalarda Fenerlilerin vale edildi. Resim sergisinden Ema- bayaa olunarak Giresuna gönderilıne
yaptık\arı iki sayı ile berabere bit- net namına iki bin liralık tablo müba si hakkındaki bütçe encümeni kararı 
mişti. yaasi hakkındaki diğer bir takrir de okunarak heyeti umuıniyece de taa-

OSKODAR KLOBONDE bütçe encümenine havale olundu. 1 vip edildi ve celse tatil olundu. 
Üsküdar klübü Sah akşamı umumi Topkapı caddesinde bir evin istim 

kongresini akdetmiştir. İçtima çok liiki hakkındaki mazbata idare encü- Istanbul meb'usları 
hararetli olmuş ve hiç bir karar veri- menine gönderildi. . 
lemeden nihayet bulmuştur. Şişliden mezbahaya kadar olan yo- Tetkikata başladılar 
FENERLİLERİN EÔLENCELERİ !un parke yapılması hakkındaki tek- İ .. . 

Fenerliler ayın 13 ünde Taksim lif te bütçe encümenine havale olun- stanbul mebuslar_ı dunden ıtiba-
bahçesinde bir gece eğlenceleri trtip du. Bundan sonra Adalar muhasebe- ren semt se~t halk ıle temasa t.şla
tmişlerdir. cisi Şaha beyin hastalığına binaen mışlardr. Dun Şehzade başında. Lc-
Hakkı Şinasi Pa~anın himayesinde Avrupay: gönderilerek tedavi edil- ~!et ~.P~rt~manında toplanmışlardır. 

verilen bu müsamerenin çok kibar bir mcsi için bin lira tahsisat verilmesi t unku ıçtımaa İstanbul mebusların 
aile eğlencesi olacağı tahmin edilmek· ve s Eylülde Am•tcrdamda toplana-\ dan fırka müfettişi Hakkı. Şinasi 
tedir. cak olan göz koagfesine Dr. Hayri , Pş.,. İhsa? P~." A.hmet .Rası~, Nu
ATLETİZM BİRİNCiLİKLERİ beyin gönderilmesi ve mumaileyhin rett~n ~lı, Huseyın v_e Zıyaettın bey 

Istanbul mıntakası atletizm birinci- yeni yapılacak olan şoför talimatna- !er ıştıra.k etmışler.dır .. 
liklerinin yapılacağı tarih ilk içtima- mesi için şoförlerin göz kabiliyeti Celseyı Hakkı Ş.ınaaı paşa açmış
da tespit olunacaktır. Bu birincilikler hakkında tetkikatta bulunması, bu- tır. Be~azıt ve Fatıh halkı kıs~ 1?-
zaten gecikmiş bulunmaktadırlar. nun icin de 500 lira tahsisat verilme ~r;m ı:-~ erJ

1
k ar~u bve taleplerını bıl-

MACARLARIN TEKLİFİ si hakkındaki teklifler de bütçe encü kxr;;'ış er r. e uslarımız evveli 
Macar atletlerinden beş kişilik bir menine gönderildi. Duhuliye tarife- buo.sagtrteadeb, (sonra kda .. meclbıste teşeb-

h · · 1 k · · klif · ·· rük' "f · ·· u uruna uzrc azı notlar grup şe rımıze ge me ıçın te at- sinin ·yem gum tarı esme gore ta- almışlard 
ta bulunmaktadırlar. Bu beş atlet dili hakkındaki müzekkere idare en- ır_. __ _, __ _ 
Macar rekordmenlerindendirler. tümenine havale edildi. Müteakiben Maliye vekili izmirde 

Teklif tetkik edilmektedir. barınma Yurdu için bir memur ve bir İ 
T "RK _ BULGAR HAFTASI · k ZMİR, 4 (A.A.) - Maliye veki-u hademe tahsisatı olan 80 !ıranın abu li 

lü hakkındaki Emanetin teklifi mü- Saraçoğlu Şükrü bey bugün şehri-Evelce yapılması mukarrer olduğu 
halde üç seneden beri bir türlü yapı
lamıyan Türk - Bulgar haftası maç
ları için Bulgarlar yeniden müracaat
ta bulunmuşlardır. Bu hususta müs
pet bir cevap verilmesi pek az muh
temeldir. 

Gayıp aranıyor 
Bir tramvay kazası neticesinde 

Zafranbolu'dan gelen aile ve kayın 
valdemi kaybet
tim. Nerede olduk 
tarını, nereye git
tiklerini bilen var-
sa insaniyet namı
na Üsküdarda po
lis merkezinde po
lis Zafranlıolulu E 
min ef~ndiye bil
dirme~erini rica. e
derim. Refikamın 
ismi: Nuri ye. Yal
demin ismi: Ayşe- llıııliı:m•••ıA 
dir. 

Zafranbolrtlu kahveci Aslan 
lf,•hmet Çavuş 

mize gelmiş ve Vali, Fırka erkanı ile nakaşa edildi. Bütçe encümeni yurda askeri ve mülki memurin tarafından 
Emanetin mevcut memur ve hademe- istikbal olunmuştur. 
!erinden birer kişi gönderil::ıesi ve 
buraya ayrıca kimsenin tayin edilme- Hariciye müsteşarı 
mesi fikrinde musırdır. Emanet mev
cut memurlarından adam gönderme
si imkanı olmadığını ileri sürerek ta
sarruf edilmiş tahsisat karşılık göst~
rilmek suretile memur ve hademcnın 
tayinine müsaade istemektedir.__ Bu 

Hariciye müsteprı Numan Bey 
dün şehrimize gelmiş ve Muhlııtlit 
komisyona gelerek Türk heyett re
isi Tevfik Kamil Beyi ziyaret et
miştir. 

şekiller münakaşa olunu;ken butçe Muhtelit kon1isyonda 
encümeni namına Necatı bey: M h · 

u telıt mübadele komisyonu bi
- Şimdiye kadar tasarruf edilmek taraf reisi ve azası ile Turk ve Yu-

münhallere kimse tayin olunmamak- nan baş murahh 1 d k 
la beraber encümen hala fazla me- misyonun tar as arxl . ara~n .ah '.'; 

· d d" · zı mesa ııne aıt ı aa .. mur var kanaatın e ır. Bınaenaleyh mahiyette b" · t" 
1 1200 küsur kişilik kadrodan pek ala ır ıç ıma yapı ınııtu. 

bir kişi burası için tefrik olunabilir. POSTA MEMURLARlNIN 
Bir kişi noksan olmakla bu makinenin MAAŞI 
duracağına kani değiliz . • Dedi. Şim- Barem kanunu mucibince P0tt4 
diye kadar yurda müracaat olup ol- ve Telgraf idaresinin servis kısmınd;ı 
madığı soruldu. Hamit bey henüz en küçük memurlar (52) lira almak
müracaat edilmediği cevabını verdi. tadrr. 
O zamana kadar Emanetin noktai Baremden eve! bu memurlar gc~ 
nazarını müdafaa eden Avni bey: zamları da dahil olmak üzre ( 45) U-

- Öyle ise burası muhtemel ser- ra alıyorlardı. 
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~i.kl :r_~-v~e~;;;;;ı.I;:;:i.:::z:!::a.=;h:==::~=ı' I. ...... ~!~;~~~ ...... . 

illi ferah ,'Jnasındı : Ru ak~am Komık 
( ·ndeı bey temıillrri ( ihtiyar Un· 
başı Dram ; perde sinemada Tar
zanın kızı. ASRIN UMDU! "MILLIYIT. Tlll 

5 E 101 1929 

BUGt"'KtJ HAVA İçkiden sonra felsefe 
Müellifi : Grimarest 

Millet tiyatrosunda bu alışam 
Komik · ıılt bey heyeti teme ili· 

ve ının iştırıklle (Benli kız)° komedi 
4 perde hntolır, düetolar, varveteler. 

' hremaneti ilanları 

Diln banreı uİml )!7 asgari 20 
fdi. Buğffn rnıgAr ekserlyeıle şark 

tan esecekıJr. Hava kısmen açık 

kısmen bulutlu olacaktır. Yağmur ı 
yıgııı111 muhtemel değildir. 

Grimare Franaız üdeba- atalım. Nehir şuracıkta . 
undandır. Paris~e doğ- - Diğer biri, bu fikre iştirak ••••••••••••• 

h 1 • ,~ehremıneıi Anad0lu Hisarı dı-FELEK muş olması mu teme · ettı: 

dir. 1720 aeneainde öl- _ Doğru söylüyor, hep bir· lrei Belediyesinden : Bedeli keşfi 
· 432 lira 90 kıru<tm ibaret olan müttür.Grimarenln eser den kendimizi öldürelım . . . ' KİBAR YİYECEK! ktıl Sal Anadolu 1 lls.nnda . ın. npaşa >Oka· 

Vakti.le.. !eri nisyana karışmıştır Hep birden kal ar. 
• h d ğ .. ğında mtinht:dim İ"!.inıt d1vannın - Faaulyc gibi kendini nimetten ve ımvcutlarr tükenmiş- lana sendelıye, ne re o ru yu-

inşası münakasa\& , ızedHmiş 'c sayıyor 1 Diye bir söz vardı. Bu la· tir. Bu hikayeyi cMol- rüıneğe başladılar . 
ka d • k f d B e~lüh.in yirmi scJ..ızincl cum11ne(i fm artık hükmü ima ı, çun iı a· verin hayatı>Unvanh ki- Molyerin adamların an a-

l kt be · · ti d ft · ' giınü ibalt ı mukarrer hulunmu' ıu ye ço an rı nıme er c erı- tabından naklediyorum. ran Molyeri ve daha bir kaç ki-nin hem de baş taraflarındadır. Bu olınslcla taliplerin yiııdc ıedi hcçuk 
gün kibar bir yiyecek diye ortaya at Şunu da ilftve edeyim şiyi uyandır'11 • n:>lıctınde teminat nkçclnile birlikte 
mak istediğimiz §ey sarmısaktır. ki, Voltere nazaran bu Molyer, arkadaşlarının sar- dalre\e mllracanılan JIAn olunur. 
Şimdi okkası 80 kuruşa imiş. kışa fıkralar yalandır, hoşluğunu bildiğinden endişeye • * * 
120 ye çıkacak diyorlar. Nadide ve Selimi izzet. dUştü ..• 
makbule geçen hediye götürmek ar- B d h ı d h 
zu edenlere hatırlatırım. Şapel ile bir kaç arkadaşı, bir u esna asar oş ar. a ara-

YERLl MALI akşam geç vakıt Otöyde oturan hat boğulmak için, sandala bi· 
Bir gazeteni.n yazdığı ser lav ha: Molyerin evine geldiler . nip açılmı lardı ••. Biraz sonra 

Yu?anıs~anda ~~kıya _ Kendikendimizi davet et· suya atıldılar . 
Demek ki yerh mah kullanryorlar. "k b e de emek yı"ye Bereket versin rabuk davra-AH ASLAN OLSA! tı , U gece S n Y - , " . 
İkı gun evci ıneşhur aslancı Saidi ceğiz 1 nıp arkalarından . yetışen hlz 

g m, pek sc~diğim bu genç. yazın l Moller rahatsızdı, sutten baş- metkarlarla halk, sarlıoşlan 
c.ı: nd v . 11vrı sın .ten şık yet ka bir şey içmiyordu • kurtardılar ... 

ed. du dedım kı - Buyurunuz dedi yeyiniz içi- Fakat, sahile çıktıktan sonra, 

Rtyazıı dslresindr. Aksarayda 
Gurcba H~seyin •1;• mahalle inde 
219 2.ıJ/235 numaı dıikk:lnların 
ankuı pazarlık surctıı s•tılacaKar. 

Alm • ı teHnlcrln ihale ~mi dan 
8 e :J 929 pazar güeO saat !4te 
daı·e < cum Jl!~de h:ızır bulunır. -n 
lllu oıunur. 

_ Ca rtık sen de mı sıcaktan ' ' h \ b · b"" ·· b'" ·· 
ş k yet cdeceksı > AfrıKada aylarca f nız. Evsahipliğini size Şapel sar oş ann. eynı . ~tun utun Bir slrklllerln teksiri için yal· 
ya adam> yapsm . attı . Kendılerır ol~den k?r- nız bir defa kullanılan klişe 

Sıcak hır şey deg I, en zıyz 'e 1 M"safirler razı olmadılar· taran dilşmanlaıın uzerlenne imzam zayi oldu. Bu klişe ile 
r hatsız eden şc.y, ~ıvri sınek- Molyerin SJtünü getirttiler, kılıçla hücum edip, anlan Ote>- biç bir senet ve mukavele imza 

le arrdcş bası:'! ~~ğbı.ı .kdı _çekıp vu- karşılarında içirdiler Molyer ye kadar kovaladılar . . . etmedim. El yazımla imzalı ol-ra ..., am u ..,zu ıtır ıgı zamanı · • d h li ·ı 
uı - bir ııvri sinek kondu. gittıkten sonra, misafirler sof- Bıçare a anılar, can av ı e, mayan ve klişe imza ile ilerde 
UFAK BİR COCRAFYA SEHVİ raya oturdular. kendilerini Molyerin evine at- zuhur edecek senet ve muka· 

· Son Saat' arkadaşımızın dunkü Beş on dakika soğuk geçti . tılar . velelerln muteber olmayacagını 
r S'"da "İranda otomobil kazala F ka b' rt it- M 1 h 1 d ııa d rl J ı k a· müme«lll ,, ı lk galeyana getirdi" scrlavha- a t ıraz sonra şarap o a o yer, sar oş ara sor u: n e e m. mar ş r e -· 
sını görünce franda otomobiln art- ğı ~e ~falan kızıştrrdr • Şapel - Bu kepaze herifler sıze Tevfllı Hayn 
tıgına kail olarak alt tarafını oku- dedı ki: ne yaptılar? Şen fUh COfkUn 
dum. meğer hadise Tramvaya ait i- - Her gün, buraya gelip Bizi 
mış. Her halde bu kilçuk cograf.ı:a Molyere dalkavukluk ediyorum - Daha ne yapsınlar?. ..\1odern ka-
•ehvı İranlı dostları memnun etmı§ Der ·yun· • b O d · ölümden kurtardrlar. Onları öl· dm güze J 
olsa gerektir 1 1 mı neyım en · · · a, d"" l" d kim" öld"" li 

ATMA ı sanki kendisine dalkavukluk et- urmeye ım e, ı ure m · likle rinc alt 
Refık, kendi ismine izafetle bir meğe mecburum zannediyor. . . - Hakkın var ... (Adamla- nümunc si-

•ı:or gazetesi çıkarıy~~· bu gazete.: Herkes Şapelin öfkesine işti- ra hitap ederek) Haydi buradan pari~ album
n~n son numara~.ında ~ı"!'ızı ve bu rak etti . Gene içmeğe başladı- defolun! .. Siz elalemin hayatına !arı l ve 3 
yuk haflerle ııoyle bJ< ıbare var: 1 k ? liraya gön- -;ıFl:;;;---::ı~..J 
NA!ınanyada (15) milyon güre~çi tes ar· ne arışıyorsunuz. derilir. Si- '"-' 
çil edilmiştir." Sabaha karşı, felsefe baş gös- Adamlar savuşunca, Molyer 

Aman atına, din kardeşiyiz Refin terdi. Şapel söze başladı: arkadaşlarına döndü: parişat siJr'atle irsal ve Türkçe de 
Bey! - Hayat dedig-imiz de nedir - Size çok teessüf ederim! muhalıerc olunur. mu NW ...,,,...,..,....,.,.,..--....,.....,..----- sanki? . . Kırk sene, bir anlık Böyle ali bir tasavvurdan, beni Fritz Lewln Berlin · 

. klepliler llÖ3abahsı saadet için pusuya yatıyoruz, o niçin haberdar etmediniz? Ben Leweızow tr. 19 
Filistin meselesi bir anlık saadeti de eıe geçire- sizin dostunuz değil miyim? 

miyoruz. Çocukluğumuz, ana Şapel başını salladı: Mlltayede ile Htış 1" ınci haftanın 2 inciliğini Notr 
dam c:o siyon'dan 72 Nezahet hanım 
kazanmııtır. Bu yuı şudur: 

baba yumruğu altında geçiyor... - Hakkı var • . • Haydi gel, KylUlıin ıncı cuma günü sabah 
saat !Oda Reyoğlunda Rumeli hının Güneşin veya dünyanın dönme- beraber gidip boğulalım . 30 numaralı daire inde bulunan 

sinden bana ne? İster Aristot - İyi amma, ölümümüzün 

Emniyet San~ı~ı mü~ür
lü~ün~en: 

1 iLLiYETiN 

1 

Hüseyin El. Şakire H.m 15872 2 
ikraz numaralı deyn aenedi mucibin
ce Enfniyct Sandığından fstikroz ey- l t----
ledikleri meglağ mukabilinde Sandık t, 
namına me oun bulunan Beylerbeyin 
de Burhaniye mahalleainde c•ki Ha
lit bey yeni Taşocağı sokağmd;ı eski 
2 mükerrer ve yeni 8-l O numaralı ve 
150 arpn arsa üzerin mtbni iki ve 
bir kattan ibaret 3 ve bir oda, 1 sola, 
birer mutfak, 299 ve 324 arşın bah
çe ve müştemelitı saireyı havi iki ha 
nenin tamamı vadesi hitamında bor-

$ 

6 

çun verilmemesinden dolayı satılığa ~ 
çıkarılarak 265 lira bedel ile müşte- Bu gllnkil yeni Ollnkll bllmeceıııl 
riıi naınına kat'i kararı çekilmiş iken bilmecemiz halledilmlf •ekU bukere yüzde on zam ile başka bir Y 

müşteri çıkarak müzayede bedelini Soldan sağa: 8. Nota (2). Hane (2}-
292 liraya iblağ eylemiş olması cihe- !. Israr etmek (7). 9. Köpek ismi (7). 
tile mezkur iki hanenin 719/929 ta- 3. Nida (2). Kale (3). Boyun ak- Yukardan aıağı: 
rihine müsadif önümüzdeki Cumar- si (2). !. Cet (3) Toprak (3) (Z~ 
tesi günü tekrar son müzayedesinin 4. Hayi (2). Çocuk doğurtan ka- 2. Önün aksi (4) Yama 
icrası ve muamelesinin ikmali mukar dın (3) Rabıt edatı (2) 4. Temennah (5). 
rer bulunduğundan ı.Jip olanların 5. Kadıköyün meşhur koyu (7). S. Reıminin aksi (7) 
meLkür günde nihayet saat onaltıya 6. Nida (2). yük"k (3). Ayı yu- 6. Fal (5). 

1 kadar Sandık idaresinde hazır bulun- vası (2) 8. Tatlının aksi ( 4). Doıt 
maları lüzumu ilin olunur. 7. Vapurun sür"at ölçüsü (3). 9. Birdenbire (3). Cins ıu,ı 

• •••••••••••••••••• ••• • ·•• •••• ·····••lııııı.. .ııııııııııııııııı 111 ı ıııılı ııııı ııııl ıı•' Müzayede ile satış •• 111111111111111111111111111111 ıııııı,. ~11111111111111111111111111111• 

Eylülün ı:ı ıncı cuma günil sabah :: ANADOLU 
saat 11 de Oogaziçindo EmirgAnda 55 
Bekir beyin köşkünde maruf blr ai· :: 

SiGORTA ŞiRKETi 
Türkiye iş Bankası tarafından te~kll edllmtştlf· 

!eve ait bılcümlc kıymettar e 11lar :: 
m~lzavede 5ureti1e satılacaktır. 15inci 55 
Luyi şeklinde ~ayet mükemmel sa :: 
lon takımı, amerlken usulü kanape 55 
ve kolcuk~ar, m11sif akaju müıcyyen 5! 
vitrin, oymalı gayet guzel bir btife, :: Yangın - Hayat - J'ılakllye - !(.aza - Otomobil - mes•plllr 
Yl"11lek masası ve sandıh-elcr~ şık bir :: maliye Sigortalarını kabul eder. 
yıta odası, lake karyola, portatif S: Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul 
şezlong \'e koltuklar, arabe•k san :: Telefon: latanbul - 1131 Telgraf: lmtıyaı 

1 
dalye \·e tabureler, Ttirk divanı ve ••• 111111111111111111111111111111111111.._ ~11111111111111111111111111ııllll:ı 
yasdıklar, hasır koltuk H sandalyeler 11111 1111 1111111111111111111111111,.. ""'"11 1111111111111111111111 

~~~e"av:::~r:~~·v;:·rd:"':Ca';,~!~a~: Bursa ınuhasebei bususiJe ınll~llriJelin~en 
çini emaye Ye salamandra sobalar, 
oyun masası, lokanta ve gazinoya 
ılı bir çok kadeh şişe çay '" kahve 
takımları, ındılye ve masalar, çatıl 
bıçık takımları, muşambalar, muıbak 
eff&.>ı ve . alr eşyalar. Gayet nefis 
piyano ve alon gramofonu Köprü
den upur 8 de ve 10 dı b:ırekeı 
eder. Pey •ürenlerdcıı l 00 de 25 
teminat alınır. 

• 

Bursada inşaoı tekarrur eden l\,rf kphcalar ~irketinc ait bll 
ile umumi bir hamamın terekkiyatt &>riyeyc temamile muvı.fı~ 
mak iizcre pJIAn ve proıe ve. airı:~!nl tanzim ve tersim hu"'11l 
Mbakaya vazedilmi~tir. Şeraiti anlamak lstey['nlerln mııhasetıel b 
siye mildilriyetine 19 ~:yllll 929 Per embe gumi akşamına ~ı 
nıiiracaat eylemeleri llAn olunur. 

Ev~af nnıunı ınü~ürlü~ün~en 
Evkaf umum mtidıtrlüjtıı lçin lllzumu olan altmış ton kok? 

mUrü mUnakasaya vazcdllerek Eyltılün yirmi sekizinci Cunı~ 
Cumartesi günü saat on be~tc ihalesi icra edileceğinden uıllp ·,J 
lıınn şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idare ine vt ilYW «" 
de idare Encümenine mliracaatlan. ,/ 

Devlet ~eıniryolları ve limanları uınuıni iaresin~~ı 

"Bu haftanın en mühim havadisi 
:l.ılatiQık Araplarla Yahudiler ara
sında ruhur <den kanlı arbede !er
dir. Toronı yahudileri M. Mac do
nald'a bir t •• graf çekerek bin Yahu
di gonüllüsünün Fillatinde hizmet 
etmek arzuıunda ve hemen oraya 
gitmeğe amade bulundukları bildi
rildigini gazetenizde okudum. 

bilcümle kıymettar eşyalar mUzayede ELECTION 
haklı olsun, ister mecnun De- keyfi ve kıymeti kalmıyacak · surtıile saalacakur. 8 parçadan mü- SAATi Mükemmel ve da-
kart ... Kadınlara gelince, on- Duyanlar: Sarhoşlukla intihar rekkep asri gay•• Piizel yemek oda kik bir ayara maliktir. ihdas edilmiştir. . JJ!I' 

Ecnebi memleketlerde açılacak sergilere dcmiryollarımızla go~ 
rilecck cmıaa ve eşyanın, tabi oldukları sınıflar ve <cyrl hafif ttl 
rinden ücreti alınarak <eyri serile stvkleri ve • crgilerde saııl• / 
yarak iade edilen kısımlarının da mahreç iota>lyonlanna kadar ~ti 
canen nakiller! hakkında bilumum Devlet dcmiryullarında 18 ıl' 
edilmek üzre T. C. D. D. 1 numaralı fevkaldde tenzllAtlı bir ı• 

Vıktile gönil!Hl olarak mevkıi bar 
ba gitml' olan bir kaç Yahudinin 
musademeler başlama11 ve topların 
gürlemesi üzerine (Amanın adam 
öldürüyorlar burada polis yok mu) 
diye feryada başladıklarını rivayet 
ederler. Dünyanın iktısadiyauna ha 
kim olan Musevilerin böyle lbttsas
ları haricine çıkmalarını kendileri 
için falı hayır addetmiyorum; ka
zanç huıusundıki atku muvaffakı
yetler kafidir. 

Filiıtinde Araplarla Yahudiler a
rasına pek büyük bir zıddıyet ve 
düşmanlık girdiği ve maruf körük
çü batı ateşi körüklemekten geri 
durmadığı cihetle arbede bugün ke
silmiş olaa bile yarın daha kanhıma 
intıur etmek zaruridir. Ateş fazlala 
ıırsa körükçü baımın ellerinin de 
yanması batıra gelmez mi?" 
~·~~~~~~~~~~~~ 

KELEPİR 

lar bize dünyayı cehennem et- ettiler diyecekler. Şu işi yarına takımı, l 5 inci Luıl ve som ceviz- h d b k e 
k · · dıl b" d h k k Jd MÜZAYEDE Bu tarifenin hangi sergiler için ve angi tarihler e tat ı me ıçın yara mış ırer şey- bırakalnn a, er es ayı o u- den mamul gayet mükemmel salon 

tandır. ğumuzu görsün . Ölümümüz takımı, 15 inci Lui zarif aynalı jar- Eylillün 6 ıncı cuma günU sabah ceği her defasında ayrıca ilAn edilecektir. 1~ Biri atıldı: kıymetten düşmesin. . . dJnyer, Toneı mamulAtı büyük mo· saat 10 dı Kadıköyde Mühürdor Fazla tafsUAt için istasiyon ve anbarlarımıza müracaat edi 
T · 1 haklı · H kkm ı caddesinde Ermeni ldllscsi ftdsalinde - amamıy e sın azı- - a var. . . del portmanto, asri ve cevizden mı· lidir. 

zim. Seni bir öpeyim! Dünya Molyerin hakkı teslim edildi. mu! gayet güzel yatalı: oda tıkımı, Nisınyan aparumanının 2 numaralı ----~~--,,.-.,,..--=---~-=---=-~=-----
berbat bir şey... Şu dünyayı İntihar ertesi güne kaldı ve takımı, diğer 3 parçalı yatak oda dairesinde bulunan ve saatçıyın elen- BllJUt ~u ı'glerı' ı'slı'tsal ı'la"nı te ked lirn B. b' · · d b" b" M ki f"l k dı dl~e alt bllcOmle eşyalar müzıı·ede r e .. · ır ınınız en ıtta ı . . . ev ı e onnıa . takımı, nrif poker m.s:ısı. gayet gü- ' 
ayrılmadan, biribirimize danl- Nakleden zel ve kusursuz salamandra sobası, •uretile saıılacakıır. Yemek odaıına 
madan, gidip kendimizi nehire Selami İzzet di~er çini sobalar, aynalı ve aynasız aiı gayet güzel eşyalar, Fransız fıb- Naf ı' a Veka" letı' nden : ~ 

· dar rikuı mamu!Aa portatif salon tıkımı, Halk siitunu .,ç~ıış.ımakıa iken bir se~e eveı harap doıapıar, bev•z ıaıı:e ı tan d kar- iz da al d ı k f . b.. . d f" ı:n hır yangın yerinden •baret olduğu yolaları, diğer portatif karyolalar, cev ağacın n ayn 1 0 ap, aryfro- Bursa vilayetinde Nilü er, deliçay ve teva urun e ı •}ll Jl' 
T la ve çocuk karyolası, porselen so a ratı ile serme bataklıgmm" kurutularak Bursa ovasının islı> ,.,. Karanlık kaldırımsız ?•lde bir se~e zarfın~a br ~amu~eye elektrik asma lambalar, onet kolon takımı, içki takımı, meşe ağacınd:ııı 

29 v 
' lınkılap etmış olan Cihangıre gıden portmanıo, gız ocakları nıııhtellf mnmda vücude getirilecek ameliyatın (19 teıırinievel 19 . Jı'r 

Kari'lerimizden aldığımız bir vara- b~ yeg~e. yolun b~r_ tek lambasız tablolar, hıvn gazı ocaklı mükemmel gayet güzel amerikan yazıhane, çini martesi) günü saat 14 te Ankarada nafia vekfiletinde ihale\ıııır 
kada Tophanede Akarsu caddesinin böy~e zıfırı ~·~anlık ıçınde kalmasına banyo tesisatı ve salr eşyayı beytiye. soba, aynalı komod, ceviz portmanto, iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konu 
Şehremaneti tarafrndan ihmal cdll-j Şeh_ırem.anet. ının nasıl rıu gösterdiği . meşe ağacından kütüphane, Sin ger ştur d'• d d Anadolu ve Acem bılıları. Poy sü- · .,. mekte olduğu makamı tikayette zlk- cayıen ııe ır. . dikiş mıklnısı, çıy takımı, mutbak Ameliyatın bedeli muhammeni (üç milyon lira olduğul'I "' redilmcktedir. Aynr zamanda bu karanlık yol sık renlerdcn 100 de 25 temınıt alınır. takımı, mükemmel banyo tesisatı ve b Ş r 

• halde birscne r.ırfmı!a bi• mamureye L" el ba k - d teminatı muvakkate mıkdarı (225 bin) liradır. Ameliyat e . Bu cadde Bugazkesenden sonı:a vermektedir. Nazarı dikkatini celbet- 11 er mu _yaat orruıyonun an: sılr eşyayı beytiyc. Gayet nefis (Sti- nede ikmal edilecektir. . j)el 
Cihangıre ve Beyoğluna çıkan yega- k . d"'. . Ş hr ın· b Kabatıqta Gazi Osman PBta mekte- şcl) markalı Alman pia.nosu. Pey 2 -Mukavelename ve şartnamei umumi ve fenniyı" ve_ s_ılS "" ne yoldur Yazın tozu kışın çamuru mekt ıste ı.,ımı~ "be emal nckt \'! u binde her mucibi ketif yapılacak olan sürenlerden lOOde 25 teminat ılııur. gır 
b !da • - ' b 1 no ayı naz · ıtı ara a arn aznn tamirat eylülün onbetinci pazar günü fiat cetvelile münakasa şartnamesini ve mevcut projelen~1• ~e ci~a~o ha~·;~:g~iz~;c :O:k~~ v: gkael~n tedabi~- t•1 vesksli1

1 •d.ecegindcn t onalbda ihale edilmek üzre ka- Oarül'aceze oıüdürlü~ÜOdBO: mek ve teklifname suretile münakasaya dahil olabilmek ıçıııııt.' 
. ıyyen cmm oma sterız. al zarf rı ünakasaya ko 1 . . "b" "k 'b · 1· ldi"" . ... k. 1 Ankııf gecelen tamamen ışxksız bulunduğu - P 1 usu~ e ":' . . . nu · Darülacezeye muktazı Yiız teneke gı ı vesaı ı razı azım ge gını ogrerune ısteyen er .. ·iiJI' 

«·'ıt:ıda Topçolar cadde inde halde ve bir çok dafalar mahalle hal- llır ııevnı !"'ahkOmn bihtı-n dolayı muıt~r · Talıplerının. ~~;"ti a.?1a· benzin ve on teneke Vakum yağı (sular umum müdürlüğüne) ve Bursada su işleri müdürl~g ,ot' 
161 ve Hi3 n· maralı Gun doğdu kının müracaatına rağmen Şehircma- m c O <iuzJne çırap Deı·c·j!;l~ mak uzre komısyon kitabe ne mura- ve On Sandık Claksonun kapalı ı:arf ve bedeli mukabilind~ evrakını almak isteyenlerin de Nııfııı 
otel ve lokanta ı den n saalıkar netinin bu hususa kartı tamamen la- l· ık! 1 ~dd ~de Pasaj Ollvn dalı• caatları. usuliyle münakasaları 30 Teşrinievel 
Arzu edenler l'ophanede Kılıçali kayt ve bigane kald f.ır. hayıet ve linl~e iki numaralı dükkanın önünde DA YET 920 Çarşamba günü icra ve saat ikide kaleti levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. ·]i~ 
pa a camii karfı ında 123 n"" alı teessürlerle kaydetmektedirler. Ci- mahın ın 8 inci p zır günü saat ı ı htanhul Hariciye memurluğun- teklifnamelcr açılacaktır. Taliplerin Ankarada Nafia vekaleti müsteşarlığına makbuz mukabı 

1
919 

lokantada Abdiı!Azlz efedlye müra- hangirin imarına bilhassa bu son de 'ult:ınahmct suls icra ı t:ırafın fon dan: Sami zade Süreyya beyin acilen teminat akçeleriyle Darülacezeye mü tevdi olunacak teklifnameler balada mezkur (19 teşrinievve 11ıı! caaı olu'1a. ürlerde cehenn mi bir faa:ı etle at•. • !':> ıl n nlu~ıır. Harici e memurluğuna müracaatr. racaatlan. cumartesi) günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilan ol~ 
" .illiyet" in edebi tefrikası : 22 yordu. Ne yapabilirdi? .. Para ca sokağa fırlattı! 1 gibi beynin bütün -tabtını to-1 Der değU mi?. Kızın birden--j -- Ben bir gün senin yazı re: 

vermek .• Kabil değil. Son me-j Şimdi de düşkiln kumrular gi- parladı, düşündü. Sonra aklına bire toparlanıp bir şey söyliye- sanda bir defterde okudurtl~ 
tetiğine kadar Feleknaza kap- bi haşhaşa verip ağlaşan baba bir şey gelmiş gibi eğildi, Ham- mediğini gören baba sorgusunu nim doğduğum tarihi, arııı:ıll111' 
tırmıştı. Ev, eşya, akar birak- kızın karşılarına geçmiş, eğri raya sordu: tazeledi: öldüğü zamanı, Hasanı Y ıı>' 
mak. Bunlar da mümkun değil. bir suratla için için: - Hasan şimdi nerede?.. - Söyle kızım söyle .. Hasa-

1 
aldığınız vakıt, hepsini . 0~cl' 

' Onlarda çoktan Feleknaza geç- - Aptallar._. Babasının yatağında büzülüp ru seviyor musun?. Sakınma yazmışsınız. Fakat ben Jcırtl 
Etem izzet ti- Her boyun eğipte: Diye gülüyordu! Bu hıll kar- onun bakışlarında kendini avut- söyle . . . 1 bir şey söylemedim! 

AŞKe·· 

~~ - Kocacığını. Allah beni şısında hasta adam ne yapabilir1maya zorlayan genç kız gözleri Dedi. Kızcağaz başını hafifı İhtiyar: 
.. F . . • d .. .. senden sonraya bıralonasm kızma ne iyilik edebilir? ... lile etrafını aranır gibi oldu: salladı, gene buynu önüne eğil-! _Vay şeytan kız vaY! ··' ~e, hangısı? akat ış ışten ~~-ı ~ an korktu! Sonra butun bu amma.. ki bütün bir ömrün sürerliği ı - Bilmiyorum ki babacığını. di. İhtiyar hastanın yüzünde ·: 

t_ıkten sonra. A~ık her şeyı bı- gunah ~e s~çlan yüklen_en, on- Dedikçe birertanesini kendi· içinde h~r şeyini, her sırrını bile . ~~di. Baba Feleknazm gözle- gümı:'1 bir ~Ullimse~~ yayıldı Dedi, sözüne devam e~arilt' 
~y~~ :. · -~~r .~eyı an~.o~, nasıl Iann -~~lı~ını duyan bı~ ~aba ne bağışlattı. Bağışlanacak ta onlardan saklamıştı • n ıçıne baktı, kızdan sordu: ve aglıyan hır sesle soylemeye - Ama orada yaln~Z eıiıf' 
oldurüldugunu, nasıl butün ser- teessunle tttreyen ellennı kı- verilecek te b"tti"kt . 0 h"d . başladı· ı ler var ne oldugun" u bılttl f' · · lind al aı· l ba .. Ü d"" , ı en sonra za- • • · • · • • - nu sa ı en sevıyor mu- · . l<i vetının e en ın gını, nası zın şma got r u, onu dudak- ten yatağa düştü ve onun vere- öı·· 1 B h yin 1 . sun? - Hamra sen benim kızmı-. kİ· Dediğin gibi sahiden sız ııı-sen l b" . d'" d 1 kti ö ru·· k um u er şe sonu. yıl . . . . ı "lk kafJ e erce ır nya ve uzen o- arına çe , P ve acı, aynar ceği bir lokma ekmeğe kaldı. b"li K eli d .. 1 k B . sm. Hasan da oğlum. Bu kadın deş değilsiniz. Benim 1 4abına g~z.ü ~a~lı k~ş":1~? _bo;- bir damla yaş gözünden kızca- Hiç, ölebileceğini, çocuğunun d~~rtu~: 

0
: ~i~:rl~ri ~= . G~~ şey. Korku yüreklerine da karnn. Benim gibi siz de bu- dan çocuğum olmadı. si# :t'° be~bı çevnldigını, ?ı- ğazm alev alev yanaklarına yu- bir gün böyle sokak ortasına burga kemi~~rınin a'ftında do-1 ışlemık~ız da eni evelf F:lek- nu ~imdiye kadar böyle bildiniz Uşakta kaymakamken lJ diP' 

yor- nere y~ar~:· ~ v~r~:ındı:. Bu bir damla yaşta atılıvereceğini düşünmemişti. murlarunı sönük birer sün er n~ın . etten a ev ış ıran değn mi?... n'ı aldım, kendime evlat e _...ıı 
mezarından genye .~on~u ~?. · butu~ ~nahları ödeyen bir ke- kendisi sağken nasıl olsa kızını gibi. Artı~ ne iniyor, ne çıkıy~r. ~~b~:::e 1:~ sonra baş_m~ Birden bire kız da bir toplan- dim. Asıl ismi Kartaldı- ı-ıeı;~ 

)idi ele bu __ so? kaadt _yure~ke ışle- faretın ıztı:rap ve azabı vardı · ı başgöz edinceye kadar besliye- Biraz biraz daha sonra çırpın· kızardı ~ d '. buynunı ud e~di ma oldu ve •. acele acele yetiş· ona babasının adını Jıı v~QI!' 
' o muraı ve uzencı arının Fakat kUi deg"ildi İhtiy" ar baba bileceguu·· . düşun·· u··yor ihtı"yar mal , da kalnuy cak f · I . e esın, nası esın, tirdi· d'"rt k d bu"'yu"ttÜ· ::>" Kız k H anla b" · · · · · • ar a ve ne eııı görünürd bir b b b" b" · o yaşına a ar ra•' 

olup kaç:::ış~~ . as ırlık ~endbsı ıle beı:aber ~aşını yak- h~inde genç kansının i;vebaz· ~uracak. Bu halinde ne yapabi-1 oğul ve bi~ kız v~r ~Gö~ ~~ - Hayır ... Hayır baba. Biz ra öldü, be~ de Hasan'~ ~diJfl• 
Dediğini .bir hayal gibi hatır- b!:ıda~ f~.ny ~ ç olmazsa lı~Ill;? dayanaınryord~: .. Halbu- lir? .. : ~on .. Bütün suçları öde- da hepsi arasındaki yakınlık da Ha~l~ kardeş değiliz. Ben ma~. s_~nın _annenle ev eo1' rır 

ladr ve • . Bir yerine felç inip son bir i;t~ au~~~~~ o~~ ki duzenbaz kadın bu tun vara yecek ıyıli~ ne olabilir_? ... Can- bir tevide. y akınlığm bu kadar onu bıliyonım 1 . 1 Ganp degıl mı annen de ~eııi iJÇ 
yarnn saat, bir saat daha dün- nahlarmı gözü :çıkken öde:n~ :!akel attıktan sonra d~ha sağ- sn, nefe~sız._ h~aketaız hır ıin sıkı olduğu bir erkek için hangi Adamcağız hayret içinde kal- §aınadı. Hasaru ?.fX~.ı, 
yayı gönneden kalbinin duraca- affettirmek ihtiyacını hissedi~ kalktı ovca::a~ m~zara dgoınmeye ~u~u, dıglen dokülen ve fırtına kardeş çıkar da: dı: !Yaşında bıraktı, o u. 

e mı olun an tutun- ~nunde savrulan kmk bir çark - Evet seviyorum... _Nereden biliyorsun?. uJ.,."4'°"' 
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Hasan zeytin yağı içiniz. Kiloluk şişesi ı 00 yarım kilo 60 safi beş ok'·nlık ve daha 

Dünyanın en leziz ,·e halis yağıd ı r. Pari. , Londra Romadan en büyük mtikafat ,·c al un madalydcrile Fran>a hariciye r.czart:ti 
ve Turkiye sefnrcti tarafınd:ın mu addak birinciliği ve şeh:ı<lctnamcyi ihraz etmi,tir. :\layonczde, sala~ada. yemeklc·<lc pı1ı\\"Ja 
Hasan zeytin yağı istimal cdinl7. Bilhas a mide ve bag-ı rsak hastalıklarından muztarip olan kım ~elerlc ş~kempcr vcrlcr 
behemehal Hasan zeytin yağı istimal etmelidirler. Çünkü saftır, ku m, taş, böbrek, safra, sarılık ve karacığer, hast·. ık 

biiyiik tenekelerde okb,;ı 125 k •ıışa Hasan ecza deposuncla. Toptancı lara tenzilat :\!arkasına dikkat ediniz. 

BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI 
Galata Karaköy Poğaçacı fırını lttlsalindeki mah; lle!"Jicinln !lstünde 

Hanım efendilere : Beyf endilere: Erkeklere : 
Pardesüler (kat•) Spor kostümleri gab~~~den Pardesüler , 

her renkte son moda 16 
14 1 -

2

1 
liradan itibaren 14 -

2

1 
liradan itibaren 2 liradan itibaren 

lngiliz k •• l Pardesüler <ırencb-coat) biçiminde ostum er 
bej ve llclvert renklerde 14 1 2 liradan itibaren 2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar cıpekll) 
her 131 liradan 

renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg marlılı 

(ırench - coat) tan bel ve lAciveıt 

Pardesüler 

24 ~liradan itibaren 

Çocuklara: 
lngııız Muşambalar biçimi 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
~fı,:ı Muşambalar 

8 ~ liradan itibaren 

Tiftik Paltolar 

f 2 ~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fanıazı Muşambalar 

9 ~ liradan itibaren 

ısmarlama kostümler 
3 O liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. 

e 

- Erenlı:Oy leyft ve neharr -

HAKIKi ll .K. '1~ 
RADiUM !rr HÖ 1 ö~ 
TIRHBl~lGI \&AoiUM]J 

Fabrikası taşra bayileri arıyor 
{1k defa olarak Türkiyede tesis ettiğimiz fabrikamızda yerli işçi
er]e irnaı edilen ve Galatasaray Lisesinde Milli Sanayi birliği 

ENVER PAŞA 
ilk mektebi 

Tttrlı:çe tedrisat maarif pro
gramı aynıdır. Fransızcade

srlerl pelı: kuvvetlidir. Kayt 
günleri : Cumartesi, pazar 

tesl, Çar,amba.--.. 

H.f}i S~I N O EN 

. OSTON 

Merkez Acenıası; Galata köprü 
qıfında. Beyoğlu 2362 Şube 
ıcente11: Mahmudiye 1 lanı alatda 

fsıanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
[ANKARA] vapuru 5 eylül 

perşembe akşamı Galata nho-

1 mından hareketle Zonguldak ı 
lnebolu Sinop S4ınsu Ünye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesile Rize Of 
Sürmeme Trabzon Polathane 
Tirebolu Gireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

izmir sür'at post as~ 
( Külceınal ) vapuru 6 

Eylül Cuma 14,30 da Galata 
rıhnmından hareketle Cumar 
tesl sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

Antalya postası 
( KONYA ) vapuru 8 

EylOl Pazar gUnü saat 
!Oda Galata rıhomından 

hareketle lzmlr Gilllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyayı 
gidecek ve dönüşte mezkfir 
iskelelerle birlikte Andifli 
Kalkan Sakız, Çanakkale Geli
boluya uğrayarak gelecektir . 

Bozcaada postası 
( Gelibolu ) vapuru 7 

Eyliıl Cumartesi 17 de idare 
rıhumından hareketle Gelibolu 

pseki Çanakkale lmroz Bozca. 
adaya gidecek ve Çanakkale 
LApseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. Vasıtasiyle küşat olunan sergide rağbeti ammeye mazhar olan işbu 

fIAI<JKt RADİL1M TffiAŞ BIÇAKLARIMIZIN satışını te
min etnıek üzre Türkiyenin her bir vilayetinde bir bayi arann1a
~tadır . Talip olan zevat bir an evvel tekliflerini tahriren 
•\A.DlUM LAMBASI TlCARETHANSİ müdiriyetine bil
~rmeleri rica olunur. Mektup adresi : Istanbulda - Galatada 

adium sta kutusu 313 

rTAVlL ZADE MUSTAFA 1 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Bartın Ekspresi 

j ~ f Tavil zade 
. :J o .. VAPURU 

.• n~~L· '1r~~,... 5 Eylrıı 
• DPA( ., b k 

~ perşem e a -

Leylt ve olharl 
l<ıı p • ...._ • ı • 1 • Ana sınıfı ilk 

.,~:le eyzıatı ıse erı talt .;;:ımlar 
Dlvanyolu: Çifte saraylar 

B· 
işi . UtiJn sınınan teşlcil edilmiş tam devreli lliıedir. Kayıt ve kabul 

2 •nne 19 ağustos pazartesi günUnden ldbaren başlanmış ar. Müncut 
k:"1ct anlan cumarıes~ pazaıtes~ perşembe gOnlerl saat 1 O dan 17 ye 

•rdır. 

'<'. Telefon: lst 1995. 3496 ~ 

!e'7~ive Lisesi müdürlüğünden: 
ıs.a..9::aıye( imtihanı tlı:mallerl ile umum llı:mal lmtlbanlanna 
~ da baslanacaktır. 

~Peyzfatl Lisesi müdürlüğünden 
IS E 1 
ve Y lllde tan lı:ıaım ve ilk sımfiar mezuniyet lmtlhanlanna 

• eyıaı nihayetinde tali ilk sınıflar yolı:lamalanna bafl•-
nacaktır. Protramlar sonra blldlrtıecelı:dr. 

ıs ILAN 
dır. B tanbuı. Tramvay Şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakta
l!iin sıı~ valıfeye talip olanlar cuma ve pazar gilnlerinden muda her 
ara 1 d ahıeyın saat 9 ile 12 arasında ve akşamlan saat 15 ile 18 

n a Gaı llıuraca atada Hayneman hanında şirketin Hareket kalemine 
hulun ~t edebilirler. Biletçi olmak isteyenler atideki şartları haiz 

1 
lllalıdırlar: 

2 ::: Türkiye tebaasından olmak. 
3 __ Y~ı yirmiden fazla ve 40 dan 11.i4ğı bulunmak. 
4 Askerlik vesikası yolunda olmak. 

~erelıit;;;:~ cnı harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan 

h 
5 

-- ıı· ~undııı ızrn, tc girmezden eve! ubbt muayene neticesinde sıhhatte 
~ ~ıtu tebeyyün eylemek. 

aden kömürü ve odun münasası 

n . lstan~ul lllÜ~~ei unıunıili~in~en 
Ue 0,50 ııı.~eı .adliye kalörilferl çin 300 ton kınple maden kömürü 
20 &lın Çeki Rumeli mefesi odun milbavaası tarihi lllndan itibaren 
~raiu rn

1
uddetle münakasaya konmluuş olmakla talip olanların 

it · an arnak .. d 
' ı ~e v .. UZrl! cumadan maada her gün adliye levazım a-

tal'ihıne e ~unakasaya 4tirak edeceklerin yevmi ih3.le olan 15·9-929 
4ilı ı ru h ınusa~if pazar günil saat onbeşte Istanbul defterdarlığında 
~acaat ukukıyc mudi riyeti nezdinde müteşekkil ihale komisyonuna 
~ evlemelcri ilAn ol un ur. 

l)JŞ 'I'ARlBi l{JDVAN HAKKI 
nkarudan mun yenehaııe'll '11 Cağaloglu 

Partım 

K O N S f R V A l A R 1 O 1 R şamı Sirkeci 

liıii!iii!il!---------------• il rıhumından hareketle mutat 
TIRAŞ 

Son gllnlerde vürut eden meş-
hur tıraş bıçağı 

SUPLEKS 
Mükemmeldir. Bir bıçak ile 15 tıraş 

olursunuz. Tıraş olmak zevki yalnız 
"SUPLEKS. le anlaşılır. !O adetlik 
paketi 70 kuruştur. itimat edilen dülc
klniardan alınız. 

Supleks acentas~ No 13, Mader 
Han, Galata. 

~·I illi 8 Eylül 1929 da devam edecek olan 

Prag beynelmilel serğisini 
Ziyaret ediniz 

Meşher, dünyanın en büyük sarayıdır. Zu 
varın işleri ve istirahatleri için en munta 

zam ve en mükernn1el sergidir 1 
BUtUn Çekoslovak ••neyllnln me,herl ecnebi zuve
rln rejibetlnl ve mallarını ta,hlr edanlerln •amlml
yetı bu mafh•rln bir IUzumu lktlsadt oldujiuna 
delildir. 

TefsllAt için resmT mUmesalllerl bulunan Galeta 
da Mumhenede Loyt Trlastlno vapur kumpenyaııına 

mUraceet Telefon : Bayoijlu 2127~ 

Eınlat ve e~anı ~ankası unıunı nıü~ürlO~üu~en: 
Mevkileriyle evsafı mahsusası aşağıda yazılı bir parça mUlkün sanlşı 

müzayedeye konmuştur. 

t - Müzayede ( kapalı zarf) usuliyledir. ihale 9,EylUl ,'929 tarihinde 
banka idare mecllsi buzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher millkün 
hizasında gösterilen miktarda teminat iraesioe mecbur olup bu teminat 
varakasını teklif mektuploriyle beraber malcpuz mukabilinde bizzat ve 
yahut ihale meclisine yetişmek üzere ıeahütlü olarak postaya tevdi ederler, 

2 - ihale bedeli ilk tıfcslt peşin a1ıııMalc şartiyle sek.iz ıenevi müsavi 
takside lstifa olunur. 

3 - Talip olanların lstanbul veya lzm!r şubelerimize veyahut Merkez 
Emlllc müdlriyetine mUracaatla mufassal şarınamemlzi mütalea eımleri 
ve müzayedeye iştirak halinde bir nushuıru alıp imza ve tekllf mektuplarını 
rapı etmeleri icap eder . 
U.numl No Nevi Hudut ve kemiyet teminaım!lctan 

ve mahiyed ve mliftemlila Ura 
28 Beyoğlu ına arazi köşk takriben 130 dönUm sahada 1800 

Bebek (Nispeti ye kasrı) 312 m. s•hada bir köşk klglr bin selclz 
360 m. üç katlı ahşap binı yüz lira 
94 mr. su deposu ve havuz 

HasekklNtRra~E~tMrıcrŞÔKRUalıHAZI~assIBı 1 
lstanbul Sultan Mahmut türbesi. Telefon: 2622 

iskelelerine uğradıktan sonra 
Bartın ve Cide iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 
Muntazam Ayvalık Ekspres! 

Selamet vapuru 
her perşembe akşamı Sirkeci 
rıhumından haraketle mutat 
iskelelerine uğradıktan sonra 
cuma günu Edremit ve Ayva
lığa muvasalat ve pazar gün!l 
Ayvalıktan hareketle pazartesi 
Istanbula avdet edecektir. 
Mahalli müracaot; Yemiş Tavilzade 
binderier. Telefon lsıanbui 2210 

SAUIK ZADE BlHAUEH
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Sakarya 
~ak';üıı Pazar 

gttntt akşamı Slrlı:cl nhtı

mıodan hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Glreson, Trabzon, ve 
Rize iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet ham altında acentalığına 

mUracaat. Telefon:lstanbul 2134 d 
KEFELIZADE HAMDI 

VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 
HiLAL 

vapu~ 5 Perşeınbe 
eylul 

günü akşamı Sirkeci nhnmından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Gireson., Vakh 
kebir, Polathane Trabzon lske
ilelerine azimet ve aynı iskeleler 
ile Görele, Tirebolu, Fatsa ve 
Ün yeye uğrayarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkecide yeni 

handa ı numrolu acentesine mü
racaat Tçlefon: lıtanbul 3105 

911!!~ .. lml!ll .......... ~ 

Yelkenci va~urları 
lzmir ınr'al poılası 

Lüks İsmet paşa 
ve seri 

vapuru 8 Eylül pazar 
günü tam saat 15 te Galata 
nhumın- lzmire hare
dandoğru ket 
edecektir. 

Tafsil!t için Sirkecide Yel
kenci Hanında idin acanta· 
sına müracaat. 

Tel Istanbul 1515 
Ve Galatada merke.ı: nb

om hanında Çelepid! ve Sata
filopati acantalığına müracaat 
Telefon Be o lu 854 .............. --..... 

!LAN 
Üsküdor orman memurluğundan : 

Zabı ol unan beheri bir kuruş yirmi 
para esas bedelli 300 adet koca 
yemiş çubuğu ve çekisi 160 luruş 
bedelli 17 çeki meşe ve l 40 kuruş 
bedelli 9 çeki mahlut hatap ve 
kilosu 8 kuruş bedcfli 490 kilo titre 
ve adedi elli kuruş bedelli 3 l adc ı 
köicnar tahtası ve kilosu ilci buçuk 
kuruş bedelli 4?5 ldlo meşe ve kil•>· 
su ilci lcnrnş bedelli 230 kilo mahlut 
kömllr ve 100 lcnrnş bedelli bir aJeı 

~gen tomruğu ve demeti 3 kuru ş 
bedelli 276 demet fırın çalısı kı 
cem'an on ala lcalem emval sekiz 
~ylül 929 pazar günU sa.at onbeşıe 
Uskildar hölcömednde müteşekkil 
lcomslyonda ihale edilmek ve kAffei 
muarifi müşterilerine ait olmak üzre 
müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin 
Haydarpaşada Üsküdar orman me· 
murluğurıa ve yevmi ihalede mczkOr 
komsiyona müracaatlan illn ohınur. 

Kağıt isteniyor 
Devlet matbaası müdürlüğünden: 

Tabedilmektc olan lise kitapları için müstacelen mubayaası tazım 

gelen 68 1C 100 eb'adında 21 il:l 25 kiloluk 800 top si mili k:l)\ ıt 
zirdeki şerait dairesinde ve pazarlık suretile mubayaa olunacaktı r . 

1 - Pazarlık suretlle aleni mubayaa 8 Eyliil 929 pazartesi günil 
saat beşte ypılacakor. 

2 - Bu k!ğıdı vermeğe talip olanlar 9 Ey!Cıl pazar gıinüne 

kadar firmalarile milhürlü nümunelerinl tetkik edilmek üzre Fen 
memurluğuna tevdi etmelidirler. 

3 - Bu nümuneler Fen memurluğunca tetld.k.. tahlil ve tasnif 
edilecektir. 

4 - Pazarlığa 4tirak edecek tüccar mubayaa saatinden bir saat 
evvele kadar "!. 7,5 nisbetinde teminat akçesi yaormak mecburiye· 
tlndedir. 

5 - Mubayaa uhtesinde kalan tacir ihaleyi m!lteak.ıp o gün 
derhal bu teminau °it 15 e ibl.ig ve ilç gün zarbnda k:lğıtlan tes
lim ile mükelleftir. 

Avusturva fabrilr.alao hezaran sandaliyelerl umomt saıış dopoı;İsıaııboldıuı 

Kaurcı op;ıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Aclman telefon ' ' 1 MOt 
Ham~ aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fanıaz 
kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 
erileri, piriç korniş muif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fahri 
ka fiauna toptan ve parakende saalmalı:tadır. Flat maktudur. Handa asansor vard ır 

Emlak ve E~aın ~antası lstan~ul ~u~esin~en 
satılıwkane ve dükkan 

Esas Mo sı ;\Jevkii Mo sı Cinsi B<lcli 
ı. 

4000 90 Bakırköyünde kartal te- 5 Ma bahçe hane 
pe Avniye sokağı 

95 Heybeliada yalı sokağı 4 dükkAn 1200 

96 .. .. 10 .. 450 
97 " .. 12 " 450 
98 .. .. 14 .. 200 
99 " .. 16 16/ 1 .. 1100 

Ba!A<le mtıharrer Em!Ak bllm!lzayede saolacağından taliplerin ihale 

gününe müsadif 9 9/929 Pazartesi günü saat on alnda ~ubem ize 
müracaatlarL 

Deniz salınalma komisyonun~ao 
25 kalem Elektirik malzemesi kapalı zarfla ihalei katlyesl f 2 

Eylöl 1929 Per~embe günil saat 14 te : 
sooo· kilo kalay kapalı zarfla ihalei kat'iyesi. 14 EylOl 1929 

Cı;martt!Si günü saat 1 4 te : 
Deniz Fabrikalan ihtiyacı için balAde muharrer malzeme hizala. 

rında yazılı gün ye saatte ihaleleri icra edilecektir. 
Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermek: istcyen

erln yevmi ihalede tayin edilen saatte Kasımpaşada Deniz saonal· 
ma komisyonuna müracaatları . 

ı. DE .HAZIMSIZLIK~RI 
. it<LER.., GAZLE~I 

c.\şt<.'"' LEl(ŞİLİKve YAN!"ALAl{INDA 
~ (SODO·GASTRJN). . . 
MustabzarıPEK. TEcSIRL/D/ft 
- --

MUZMit-1 V"RALDD 
~N\K\..9'R.lNTANU CIBANLlfR~f'\ 

~ Sit<ATRiN :ır A 
merhemi pek testrlldlt. eı· ı· 

umum eczanelerde 

Leyli ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 1 

Talebe kıydına ba, ia nmışar. ller gün müracaat olunnbilir. 

Şahzadebafında polis merkezi aı-ka ında 

Telefon lsL 2534 ~ 



HİN SOZ 
BİR RESfM 

Vto;ıl icra ve lflls ktnunu 
,.......... --

ıııevkflne-trrdttfılilift 
Qmumt Kenan be le 

Devlet 
ları 

emiryolları ve lıman
umumi idaresinden: 

Münakasası 17-8-929 tarihin- edeceklerin teklif mektuplarını 
de icra kılman Ankara deposu ve muvakkat teminatlarını aynı 
kön_ı.~r _tahmi_l ve t~hliye ameli: günde saat 15,30 a kadar umumi 
yesı ıçın verılen fıatlar haddı müdürlük kalemine vermeleri 
lal'._ıkında ~örülm~diğinden me- lazımdır . Talipler münakasa 
2kur aınelıye yemden kapalı za. tn 1 · · b' ı· k b. .. şar ame ennı ır ıra mu a ı-rfla munakasaya konulmuştur . . 
Münakasa 19 _ 9 _ 929 perşembll Iı_nde Ankarada malzeme daıre-
ügnü saat 16 da Ankarada Dev- sınden İstanbulda Haydarpaşa 
!et demiryolları idaresinde ya- mağazasından tedarik edebilir
pılacaktır. Münakasaya iştirak !er. 

Devi el DeınirJolları ve Limanları Uınunıi i~aresin~en 
l laydarpaça , c Konya tşletmeleri memur ve müeıahdemlerine ait resmi 

yazlık ,.e kışlık elbise palto ve serpuş kapılı zarflı münakasaya konmuştur. 
Milnıkası 16 eylül 1929 .pazartesi gönü saat 16 da Ankarada Devlet 

Demiryollan ldare>indc yapılacaktır. 
Münakasaya i'tlrak edeceklerin tekili mektuplarını ve muvakkat temi

natlarını aynı günde saat 1 S,30 kadar Umumi Müdürlük kalemine verme• 
Jert IAçımdır. 

Talipler münakama Ufamle- rdnl lld lira mukabilinde Ankarıda, Mal
zeme dıiresindtn, l<tanbulda Hıyarıı-ta maıazasından tedarik edebilirler. 

' ' '' 

~UJUK TJJJjftE PilANG~IU 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCl KEŞiDE 11 EYLÜLDED1R. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
16,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükAfat 
Bu keşldede çrrıı an " 3,900 , numara kazanacaktır 

1 : 7;7 

Objektifini 
bni 

6X9 
Be.sa bDtOn arzulan tatınln edecek bir makinedir. Fototraf 

levazımını aatan iyi mağazalarda bulunan Bessayı bir kere ı 
tecrübe ettiriniz. Mühakkak onu alacaksınız. Zira zerafetl ea
yeslnde bir hanımın elinde fevkalade yakıftğı gibi sadeliği sa
yesinde bir çocuk tarafından kolaylıkla ve kemali muvaffaldyet
le idare edilebilir. Bu makine o kadar itina ile imal edllmlttlr ki 
en m DfkOlpesent amatoru bile memnun eder. Flatının ucuıl ığu 

uygun gelir • 

Irat eden 

PERŞE~iBE 
5 EYLÜL 1929 

.ıcı' icra muamelelerine vald itirazlardan ıonra yapıJacalı . 
ijiiiii!iiiipiiiiiii~mjiiiaiiraifiiaoib~u ıalonda 1 ra kılınacaktır. 

Fes~ane ensucal Ork anonim f irtelln en: 
Fesbane fabrilıuı için otuz ton Kalslne 1/ 1 98 il soda mubayıı 

cığ!nden itayı talip olanlann tarihi llAndın itibaren bir bafll 
1 

, 
evsaf ve feraltl anlamak ,.e ıekliflerlnl bilcllrmok Uzte şirlıeı ıP' 
müracaaılan i!An olunur. 

MÜHiM iLAN ~ 
TALEBELERE Muşambalanruzı ve muşambalı gı~, 
-------- pardesülerlnlzi almadan evvel md1 

mutlaka ziyaret ediniz. Orada cins ve renk itibarile en zenglO 

HANİ~LARA
1

BEYLERE VE çocuKLJ\F1 

- .. en müşkllpescntlerin zevkini tatmin edecek surette muşamba, ııı~· 
balı gabardin ve pardestllerden zengin çeşitlerimiz vardır. 
ZABİT EFENDİLERE• Yağmura karşı çok ııı~ 
. • gayet dayanıklı bir fnglliZ ııl' 

dımiz vardır. Bütün mallarımız rekabet kabul etmez bir ıureııc 

ıı~~al ve i~liınai muavenet vekilelin~en · , .. "·M· .. ~···~· 
B T 1 b d . . l!~~!~~~ön~~~!.: ~~!-!~~~~ 

u sene ıp ta e e yur una ım- Kız ve erkek. &~r:h;: ~~~t~~~:~a- iptidai ve .,rt• 

tihansız olarak kabul edilecek tam HlJHilE ~HTl Mette~i , 
devreli lise mezunlarının kayıt müd- Ötedonberl tedrisatındaki intizam ve cıddlyetlyle ıtıf~ 

eden Hayriye mektebinin kız ve erkek kı11mlan •Jll ~1 

d E 1 1 k d d 
• olmak Qzere iki bUyDk bina dahilinde orta kııım bil ster 

etı• y u"' u"' n vı"rmı"sı"ne a ar tem ıt tamamlyle tOfekkUI etmlttlr, Dljter Llee ıınıfları da peyddıl· pey tefekkUI edecektir. tedrlsltt 1Drkçe ve Franeııc• ,,. 
1 alebesl bllQmum resmJ mekteplere blla imtihan girmeli 

edı.lmı"ştı"r Talı"p olanların bı"r an ev kını haizdir. Leylt kıeım bir alle yuvasıdır. . • - Ana, ilk ve orta kısımlann• feylf ve nehari talebe ıı•Jı 
dına her gDn Fatihte Çar,ambadakl mUdDrlyet dalre_eı,.n -· 

vel mahalleri Sıhhat ve içtimai mu- -Türk Maarif ce:~;:. eı:~::::~dl~ümesslllltln~ 
avenet müdürlüklerine müracaatla Türk Maarif cemiyeti 
muamelelerini ikmal ve Vekalete mektep defterleri 

O .. ndermelerı· ~1' g Neliı bir ~ekllde çıkmıştır. Her talebe bu defterleri atııı• ı 
• yurt~uz, kimsesiz kardeşlerinin lstlkbıllne yardım etmiş olur. rıııQ!l' ...... Tuzla i ~ m e ı eri IDok tor ı\! kut~el _:osu: Isıanbuldı Flncan~ı~ar ::::::::d~;r41ında 

D 11 D 
· il L' j O 4 'd • d Y eıeııtırtk ınlklııtıertyıe btbolukhıRo. 1c1ru Şehremanetinden: , e~ C Bllllf JO arı YH llllaD arı DJUIIll Iuaresınuen; pa~:~a'~?d~0ı::p~er~a~~5 t~e~~;ri-ı:e~5b~1~:~0~:~ ~!fı~ı~~: ;ı~ttp~~~~=:~~ Şehremaneti ne mensup mütekaid1~ Beş ton kalay kapalı zarfla! de saat 15,30 a kadar Umumi Doktorlar ve bDfe vardır Karal<Oydt BOrelıı;I 1ınm iirumda :U. W milnakasaya !iomıl~u,tur. mildürlilk kalemine vermeleri .... A tlılJ a d .... -- ve Eytam Eramllin ı Ey ifil 929 yo ... Münakasa 12 teşrını eve! 929 lftzımdır. r rnavu y n e · ~ TAKLI• T fllJ cumartesi giinü saat !6 da An- Taliplermünakasaşartnaıne-ı AMERİKAN KIZ KOLE 1 lama muamelatlyle Eyltll 929 karada Devlet Demır yolları 1 .. 'ki 1. k b"l' d A 

1 1 T f i • 929 •• J k ıafl İdarealnd"! yapllacaktır. ennı ı ıra mu a ı ın e n- Kayıt muamelatı her Cuma ve Sah giln er saat 9 eşr O sanı UÇ ay 1 maaş ı- •"' Münakasaya iıtlrak edecek- karada, Malzeme dairesinden, buçuktan 11 buçuğa kadar Kolejde icra olunmaktadır Alemşümul şöhreti haiz ı - Şohremaneıine mensup mütekaldln ve Eytam EramıUn ıfo.~ lerin teklif mektuplarını ve mu- Istanbulda Haydarpaşa mağaza - HASAN Kolonyasının Üskü lesinden ıın?.im eııircllği yoklama ilmühaberi ile senedi reıml, muş cU:,J11ı 

U;l;İ t~;~ı;ty~~a~~e •ttoı;;ı~; ;~~~j ~;;;i;~en· Devle! deoıirJOlları !B lloıanlan noınnıi idaresind~n: ·~;.fü;!~f ~:::~i~~~ i:!ti:2::::::;:::.:::~=~~:;:.'..:;~~0" ~ 
' 1000 ton kok komuru kapalı kkat temınatlarıru aynı gunde turuku kanunlyeye tavas tarafındın alınacağını ıastik eııirmeleri lAzımdır. 1625 ton meşe odunu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. zarfla münakasaya konulmuş- saat 15,30 kadar umumi müdür- sul eyledim. Muhterem ıı - Tatbik mühürlerinin yeRI Türk harfleriyle hakkeıtirilmcsi 1ıı~ Münakasa 17 eylftl 929 sah gilnü saat 16 da Ankarada Devlet tur. lük kalemine vermeleri l!zım- a - llAn edilen gllnlerde müracaat etmeyenlerin yoklama ve ııı•• Demiryollan idareılnde yapılacaktır. Münakasa 21-9-929 cumartesi dır. müşterilerin bu müddet tevziıııan ancak bir ay sonra verileceği ilin olunur. Münakas~ya iştirak edeceklerin tekilf mektuplarım ve mu- günü saat 16 da Ankarada Dev- Talipleri~ münakasa şartna- zarfında aldanmamalarını' 4 - Tevzi günleri berveçhl aıidir. vakkat temınatlanm ayni günde saat 15,30 a kadar umumi mü- !et Demiryollan idaresinde ya- meslerini iki lira mukabilinde temin için haklkt Hasan Üsküdar Beyazıt dürlü~ kalemi.ne vermeleri lazımdır. pılacaktır. Ankarada, malzeme dairesinde, kolanyası markasına ve Talıpler munak~sa .şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka- Münakasaya i§tirak edecekte- Istanbulda Haydarpaşa mağa- etiketine dikkat etmelerini 7 Eylül 929 \umarıesi 11 eyllll 929 Çarfaııılı• rada, Malzeme daıresınden, İstıınbulda Haydarpaşa mağazasın- rin teklif mektuplarım ve muva zasında tedarik edebilirler. 8 • " Pazar 12 " ·• Perfeıııb•ı 

Üeıid~;~f;Jôll~ii YB limanlan umumi idaresinden· Deılel iımiryalları ıe lioıatlan umum idaresinden: ·~~!~;~:"~;~.~~;; .: : : ~:·~eyoıtıu" · · c,. .... 
170 ton Rezldü yağı kapalı 1 de ıaat 15,30 kadar umumi m~- Ankara - . Kayseri hattının 242 inci kilometresi ojvarında bulıı· 15 Eyllll 929 Pazar 
fi .. k k •tur d'" itik k 1 . nan hazır kesılmiş balastın hat kenarına nakli ve dopo edilmesi 1 ~ Pazarıe•I zar a muna asaya onmu,, • ur a emme vermeleri J§.. .. . . İkr M }" v " " • ./ Münakasa 23 ey!Ql pazarteıl gU zımdır. alent ~unakasaya vaz edilmıştlr. .. az Uame atı --.---·----17 _ _:.."_....;;."_s_a_1ı ___ .;... __ __,, nü saat 16 da Ankarada Dvlet Munakasa 23-9-929 pazartesi gunü saat 10 da Devlet deınlr-

D . 11 'd . d 1 Talipler münakasa Şartname- yollan binasında münakasa komisyonunda yapılacaktır. Mtinakıısaya emıryo an ı aresın e yapı a- .. caktır. !erini 2 lira mukabılınde Anka- iştirak edecekler temlnatlarıle birlikte aynı günde saat 1 O a kadar 
Münakasaya iştirak edecek- rada, malzeme dairesinde, Ista- devlet deıniryolları ve llmAnları umumt idaresi binasında lsbatı 

!erin teklif mektuplarını ve mu- nbulda Haydarpaşa mağazasın- vücut edeceklerdir. Talipler münakasa şartnamelerlnl 50 kuruş 
vakkat teminatlarını ayni gilıı- dan tedarik edebilirler. mukabilinde Ankarada muhasebe dairesinden veyahut şefaatlı istas-

yonundan Istanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Devlet Demir yolları ve Limanları ~nıuıni i~arcsin~en; 
74 ton sürşoför yağı kapalılvakkat teminatlarını aynı ·gün

zarfla münakasaya konulmuş- de saat 15,30 a kadar Umumi 
tur. müdürlük kalemine vermeleri 

Münakasa 18,19ı 929 Çarşam- lazımdır. 
ba günü saat 16 da Ankarada Talipler münakasa şartname
Devlet Demiryolları İdaresin- !erini iki lira mukabilinde An
de yapılacaktır. karada, Malzeme dairesinden 

Münakasahya iştirak edecek- Istanbulda Haydarpaşa maga
lerin teklif mektuplarını ve mu- zasından tedarik edebilirler. 

iLAN 
T. B. M. M. Matbaasının bir senellk ihtiyacı olan berveçblzlr 

dOrt kalem katıt kapalı zarfla mDnakaaaya vazolunmuftur. Tallp
Jerln bu husustaki şartnameyi gOrmek için U. Katipliğe mDraca
atları ve ihale gDnU olan 29 • 9 - 929 salı gOnU saat 14 de kadar 
zarflarını idare amirliğine teslim ederek bir makbuz almalan 
ilan olunur. 
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Maat cllzdanı, mDcevherat, E . 1 d n O~ü ıuno d ~~lı:.ı::::: p:~:8!:~:~ :: :: ınnıJe sanulyl ın r Y nuen cıbıP'~ 
mıt olanlann bir defa teraltl- Fatma H. nin 14787 ikraz numaralı deyn senedi ; 11 ,,rıd'~ 
mlzl Otronmelerlnl tavelye ode- Emniyet sandığından istikraz eyledlği mem!Ag mukabilin e ~tıP~ı 
rlz.. Sirkeci, Erzurum Han 18 namına merhun bulunan Çarşuyı kebirde Çuhacı ham üst dasııılp 
numerod•. yeni 41 numaralı ve 30 arşın usa üzerine mebni han ° ol•!' 
-- tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı 58~Jcil· 

Tahlisiye umumi ınüdör!D~üoden: çıkarılarak 180 lira bedel ile müşterlsl namına kat't kararı il ,..u· 
:t;ıedeli kegfi (3000) ve küalir ~aya ınlş iken bukere · yüzde on zam ile başka bir müşllrl ~ or b'' 

balıi olan Anadolu Kavağındaki am- zayede bedelini 198 liraya lh!Ag eylemiş olması ciheıtle ıneıl' 1'''' barımızın tamiratı aleni surette müna . . . 1 unU ce . kasaya konulmuttur. 16 eylül 929 pa odasının 9/9129 tarihine müsadıf önömüzdeki Pazartes g bılıııP 
zarteai gUnU saat tam on dörtte iha- son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer 

8 
1'•· 

lesi !er~ kılınacağrnd~ talip_ 01ı1;nla- d ı; ndan talip olanların mezkOr günde nihayet saat on altlY rrn keııfname ve ••ra!tı fennıyc lıste- U11U • , .. • ıunur. terini görmek üzere tarihi mezk<lre dar sandık ıdaresınde hazır bulunmaları !uzumu ılAn 8 ..ı 
kadar Galatadaki ldarei merkeriyeye ~' ~' it ANE'f'fİ 1~ -uracaatlan. MESUL MuDuR BuRH 
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