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zcın müracaat etmiyen devletlere 
' 
tarifenin tatbikzna başlanıyor 

~~.;......~~~~~~~~~-

Ayın yirmi beşinden 
itibaren deri 

ihracatına başlanıyor 

p>apa azledildi 
_, ........ __ 

Kendisi bir komis-
yonu mahsusa 

kedileceh 
Y11na11ista11 cevabını yarın 

tanzim ediyor, lıus11si huriye 
ile A11karaya yl>11derileceh 

ı 

Piyanko 
- __ ..,.....__ 

12,000 lira 12,759 
numaraya cıktı 

- -~ 
Sonu 24, l 1, 66, 59 

olan biletlere 
amorti var .. 

Tayyare piyangosu yedinci tertip 
birinci keşidesinin çekilmeaine dün 
öğleden eve! Darülfünun konferans 
salonunda devam edilmittir. 

Dünkü keşidede şu numaralara bl1-1 
yilk ikramiyeler isabet etmi9tir: 

12759 numaraya: 12,000 lira. 32,576' 
numaraya 10,000 lira. 28859, 2472, 1 
44509 numaralara 2,000 lira çıkmıt-, 
tır. 

35745, 15230, 5099, 7475, 13852, 
39913, 56615, 59589, 5751, 37784, 
-15055, 31587, 2618, 17'79, 22897 nu 
maralara · 1000 er lira laabd etmiş· 
tir. 

10,000 Lirıı kazananlar 

Halit Ziya hey 
.__ 

Miinakaşalıkadastro 
konferansından 

avdet etti 
-

4.lman ııe lsı•i(·re kada.~tro 
usulleri Fra11saııınhi11e 

faiktir .. 

1 
On bin liralık bUyük ikramiyeyi 

--------~--...,. şu on numar kazanmıgt r 
:9974, 9347, 19801, 16334, 32660, 

23902, 42/47, 5031, 28352, 5707~. 
Diğer kazana" numaralar ikinci 

sahifemizdedir. 
20 ,er lira verılec:ek 

Sonu 24, 11, 66 59 ile biten numa
ralara da 20 şor lira amorti isabet et
miştir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dün akıam üzeri 

geç •·akıt bir deniz tenezzühü icra 
ve Tarsbysyı teşrif buyurmu§l&rdrr. 

Gaziler pazarı 
.Nlallar perakende suretilc 

tasfiye edilecek 

MalOI gaziler pazarının taıflyeıi 
için teşkil edilen heyet dün Şaban 
paşanın riyasetinde toplanmıştır. 

Tasfiye heyeti, mağazadaki eıya-

Halit Ziya bıy 
Kadaatro ve Tapu hey'ctı lennıye 

reiei Halit Ziya bey dün semplon ek
ıpre1le Avrupada yapmakta oldugu 
tetkik seyahatinden avdet etmi~tir. 

Dün ıeyabati hakkında bir muhar
ririmize ıu izahatı vernıittir: 

- «Meşhur profesör Filip Sezarın 
verdlli bir münakaşalı konferan•ta 
bulunmak üzre bir ay kadar evci Pa
rise gitmiştim. 

Profesörün konferansı kadastroda 
son u•ullerle arazı meıaha11 ve lotof 
rafi usullerinden bahisti. 

M. Sezann konferansı benim ıçın 
çok lıtifadeli oldu bllhaua yeni ihti
ra edilen meıaha aletlerinin tecrübe
leri çok ehemmiyetli idi. 

Profeaörden İıviçre ve Alınanyada 
takip edilen kadastro usullerile Fran 
sanın meslekinin izahı ietenmittir. 
Profesör İsviçre ve Almanyanın u
sullerini Fransızların bu husustaki 
tecrübelerini taktir etmekle beraber 

nın peraken~e satılmak suretile !iki· Alman ve İsviçre usullerinin suhulet 
d~sy~~a tabı tutulmasını muvafık ve randman itibarile Fransızlarmkine 
formuş v~ ~evcut mall~rı sayar_ak faik olduğunu söylemiştir. 
ı~e:ıerını t~splt v_e bilıl.nçoyu İh· Fransadan sonra 1sviçreye gitt;" 

zar ıçın bu günden ıtibaren Uç gün ve mesaha aletleri fabrikalarında tet· 
müdde~le ~ağ~a':".n kapatılmasına kikat yaptım. Bu fabrikalara bazı si· 
ve tasfı:ıo:e_ ışlerı bıtınceye kadar pa· pari§lerde bulunulması muhtemeldir 
zar teşkilatının muhafazasına karar y kmd b t tk.k t · · K e f•ti a a azı e ı a ıçın onya 
v rm, r. ovasına gideceğim.> 

Hesabatın ikmalinı müteakip egya· 
yı tasfiye heyeti tesellüm edecek ve 
Cumartesi glinll mağaza açılacaktır. 
Mağazanın müdüril, likidasyona Pa· 
zartesi günü başlanacağını ve eşya· 
nın, şimdiki fiatlerinden, mala göre, 
yüzde otuz kırk kadar nok1&nına ıa
tılması muhtemel olduğunu söylemlı 

irtişa bahsi 
Mevkufların tahliye 

talebi reddedildi 
İrtiljll tahkikatına muıtantık Na<1m 

bey tarafından dün de devam edilmiş 
tir. . . . tir. Nuım bey evrak ve defterler U-

Tasfıye hey~~· maUillerın hukuku· zerindeki tedkikatını ikmal etmiştir. 
nu muhafaza ıçın mağazanın toptan Maznunlardan JUi Freako aaat üçten 
d.~vre": ~atılmasını ~ahzurlu görmUı geç vakta kadar istiçvap olunmuştur. 
tur .. Lıkıdasyonu.n uç ay kadar ailr- Mevkuflar yeniden tahliye ve gayri 
mesı muhtemeldll'. mevkuf olarak istintak talebini havi 
Mağazanın devren satılacağı pyi- bir iıtlda ile müracaat etmlılenede 

ası üzerine bazı müracaatlar vukubul arzuları, müddei umumllğin mutalaa-
muşsada kabul edilmemiştir. aı alınarak reddedilml9tir. 

r ~ıu11111111rıı11uu11tuuıır ıu1111111111111111m u 111111111111111 ıırı1111111111111111 .!:i 

1 Aşk günesi 1 

Etem izzet 

Türk istiklM harbinin ve Kemalizmin yarattı~ 
ilk büytik edebi , milli roman 

= Perşembe günü başlıyor= 
"Yakılacak kitap,, müellifi Etem izzet~ 
beyin gazetemiz için hazırladıgı Aşk güneşi ~ 
edebiyatımızın kazandığı güzide bir roman ol- ; 
dugu kadar lnkılap Türkiyesinin kendi edebiya- = 
tının da ilk coşkun ve kuvvetli eseridir.. ~ 
Romanları dalma biiyllk bir rağbete mazlıar ~ 
olan (Jellç edlbiıı bu eserinin daha biiyük bir : 1 rağbet 11yandıracağından eminiz. "Aşk gü-

§ neşi,, nde. bulacağınız öz; yep yeni bir aşk, ı:: 
h11nımalı bır macera; geniş, hudutsuz bir lıeye- ~ 
ca11 ve mllyo11larca başın takdis ettiği bir daı•adır. = 

okuyunuz! 
::::: ::: 
;: 
ı:: ı1 Perşembe günü 
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Avrupa mektubu n ı Oll ber\er 
T· u""zelerı"nde HA İÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ıyana m ·· aye · oııieransında 

BÜ yük harbe sebep olanların A.•ualllliır:ı•a.ada .Alme:rlkadu M. mac Dona0tc/';,~iı11e nazırının 
yanıbaşında Türk BAl!~_AKl iş ~~!.~11 ~-. LONDRA, 12b(~~~na!:~:k/8~~~PJ~~!~rao~hi ani d . h. b. Gittik"e ınüşkül ı\\ y b" . ........ Konferanstaki buhran M. M - De • ld, H ye ' r !ur gıy t a ~r bır hat y 
tarı ıne ır nazar k"T d"" •• ' OUn y lrtnCI ıgt . I" "a lngıliz t ti-'fot ve meta- ola~~ .hem dayın.ter ara~~~ 

mev le UŞUyor kazandı devam edıyor netle müdafaa cd n M. Snowdenc bir ıtilafın husulune aıt u 
--- · · il · · h 1 • !; •uıııı< VIYA"'A 4 (Mil y t)-Viy • ıl vaka a aaL~ c'an otomonil var. p av rden Avrupa g zctclerıne • - PARİS, 11 A A. - Tau gazet i çek~ı bir telgrafta diyor ki: Young 18ım~-~n ım afeyd:mış ıa~ 

,, ' · ı' • ıld' " d' L ü b' b · 'k · G aşruuan tara rn an yapı •• .-ar dıye sı t e I< ri gırer girm göze ı;.ıq;:yor. o ..J ıgıne g e ,.3 ır •.·an c ı- Yevyork, l1 A A - ~oo uy~ ış Entc te Cordıale ın M Lloyd eor- raporunu lngilterenın muhik meta- 'ki . it ·ı ·ııet•nı 
• d r de • Mehmet H.ışim h.ınm kıtaatı d ' d ı b' • •ih p •· k t t nn 11 etı a ına ezı en ı ı ı • mily'> n z " ma 19' c ındc Pı ns • rd•ran ve .ı a: tara ın yapı ır ın a ge un >L., ve gar • .ına mu avcme e • libatına tekabül edecek surette degiş t k t h 'T· h deline 

o 1 de nh y<:' müze b ı- re'ık bu otomobılle gıderle ken e- Temmuzun 27 sındcn beri harek...tt:< •et -e ındc M Yo\üıg Amer.k nın miş oldı ğunu ya. arak diyor ki: Bu ti k Üı td··· . (' k . 1 a ammu un ıon a 
1 l · l 1 · · v• r cı •~mba at"-~. bot:""ıa ı: t L mıuyorl aada Hazara kabaı- bırmci iş adamı intihap edilmışt.r. itilaf M. Snowden in infiallerine de rm zım gc ıgıl\I• ~ma ıye-omı. :_trr, ·• 

ıı rını ı ezsını. • ~ ~, . · •-t c b ı· · ·· · I · · b · ·ı"' ' - - ' 1. 1 . y h d .. omc.. :, ark •ar fına isabet etmış • .ınc r:ırnsup Al :ıat e e ısırac uzennc Gazeteler,, M 8nc-wdcn ın La J aye mukavemet cdccektır. Zıra. u ıtı d.l 1 • d "J k h J •• d · ı dl 
k rı 11 

• ·-n, a u 
1 mBuzelsıne Bır şey olmayınca bu sw kasttan bır ve Meydana doğru kuvvetli tazyık- deki hattı hareketini şiddetle tenkit yalnız Fransa ve lngiltercnin menfa- zmır en 1 µzzm ma SU U gon eri 

r r r c ı oevcut.ur. Un arın le . d d' 1 Tem f . k _,, c· h . t . . . d • . . d 'h 1 IZMIR ) 1 ,,. . • , . . saat sonra prens ve refikası aynı oto- r ıcrasına evam e ıyor ar · · ve et sır etme kcur. um urıye · atı ıçın egıl aynı zaman a cı an su · , 12 (A.A. - Dün ilk defa' meraıimle bir talyan vapur• 
ıç . benım <lolaşabıldıgım ve. şaya- da ve bu defa kurşunla katledilmiş· muzun 30 unda Hazaralılar tarafın- perverlerin resmi naşiri efkarı olan hunun muhafazası i~in de mülrerı olarak 519 çuval yeni üzüm mahsuliı ledilmit ve körfezdeki biluın~ ti 
nı c!:k t olanları hakkında hır az ı p e sin o gün gi dig"i elbise dan Calrez mevkii zaptedilmi~ ve Be- Hcrald Tribunc M. Snowden in ko- bir zarurettir. borsaya gelmiştir. 25 · 45 kuru<tan 1 fain diıdük çalarak merasiın• ıı malumıt vere er.· • r n Y - · · k ı · p ·1 ' 

ynn. • !eri de aynı müzede mahfuz duru- ha Sakinın as er erı agman dag a- !ay bir şöhret temini peşinde koşmak FRANSIZ GAZETELERiNiN muamelesi yapılan üzümler bugün etmişlerdir. 
Vıy' 1 ya gelecek olanların mutla- B' . . k tı 1 ka d d'p rından Kuhidaman eteklerine girdik- ta oldug'unu yazıyor. FiKRi · ' 

• zr" ' ri l.i.zım gelen müzelerden yor_f ırıncı a nT 8~. k naA ıntntu ı a leri takdirde Baha Saki İ""İn Hazara- ) jjl 
b. . . . . .. .d. tara 1 tamamen ur • vus ry . ' -ı -·· d PARİS, 11. A. A. - Gazeteler, M. Sergı'yı' du·· n (4 bı'n kı'si zı"yaret eıı ırı ' .• ısat. ve ı~.tırnaıyat muzesı .ır. harbine tahsis edilmiş. Ganimetler lılar. ciddi bir tehlike teşkil edecek- ,,_ m&llllYH. H. Snowdcn in La Haye de kullanmış .._ ' . 
!-L~ u• '.1 g~ buy~k Avrup.a şeh;r- arasında bir de Türk bey çadırı var. lerdır. . . . MiLLi BA·YRAM YAPILDI olduğu lisanın şiddetini şayanı tees- Beyoğlunda açılan senayi birliği yerli mallan sergiSI~ 
errnd bır boy! .sını daha gonnedun. Yeniçerilerin silah ve okları arasında . A:f~arus~anın ~una! eı-:a1et1:nn~e BERLİN, ıı. A. A. _ Raiyştag süf bulmakla ~eraber umumiyHle kon bir telgraf aldık. Telgrafta, dün sergiyi dört bini müteca\11~ 

'r c 11 b. ı.c:iıyc .bınasının alt . katma insan mensup olduğu büyük milletin 1 şımdıkı vazıy.et şudur: Saıt Huseyın meclisi dün öğleden sonra mutantan feransının halı hazırda geçırmekte . • f b" 
}er' ~tırılcn mu;ı:eye gırer gı~?1ez 50 ululuğunu bütün bütün duyuyor. Hanabadı elınde bulunduruyo_r._ :-e bir celse akdederek kanunu esasinin olduğu buhranın iktiham edileceği yaretcı gezdiği bıldirilmektedir. Yerli çikulata ve şeker a .1 

• v~ku~tı al.en: derhal goze ça_r- Biz bunları seyrederken müzenin Bedahşan . taraflarını Beba Saki ıçın yıl dönümünü tes'it etmistir. Reisi· ümidini izhar etmektedirler. lan çikulata, şeker, kolonya ve diğer fabrikalar da ziyeretCI 
f r ~ mumı ıııtatistıkler o kadar mu- bekçisi geldi bize izahat verdi. Bir ko'.:trol ediyor. Fakat Mezarış~rı~. me- cümhur mareşal Hindenbti'rg ile bü- BUGON TOPLANACAKLAR hatıra olarak hediyeler vermektedirler. 
,. "il. el olmamakla beraber Avustur çok Türk bayrakları arasında bir ta- vkiinde vaz~yet karanlık gorun~yor. tün nazırlar ve bir çok sefirler me- LA HA YE, ıı. A. A. _Almanya, * * * 
}.l 'ıakkındakıler çok mufassaldır .. nesi pek büyu"ktü. Bunun ismi inti- Gulam Nebı han Rusyaya çekildık- · d b b 1 1 d M Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, ve ·~ 
A · • 'k · d- be . . . . rasım e azır u unmuş ar ır. · SABANCA DERESİ TAŞTI kısım arazi su altında kal~!::;',\tl 

lvu~tkurya1dnğın ~çtımaıdve •..t•.sa ~ n.a·, kam bayrağı imiş. Tavandaki resim- te~ rkı v1 _azıHyet bu hkalbd:~ır. Kabildıle Severing beyanatı sırasında demiştir Japonya heyetlerinin nim resmi iç- ADAPAZARI, ll. A. A. _Dün BAŞVEKILIMIZIN ANIVU"· 
yu .•e. ı ını ora . a go. rursunuz.

1
• ler meyanında Osman Paşanın Bel- mun. a a at. a.zara a .. aılı t. arafın an kı". · timat sah gününe tehir edilmiştir. I 

M r' b I k t iht t k 1 k k d h ı d 1 yağan yağmur Sabanca fteresini ta- AVDET .; c e ~~· ır.;;ı~m ~ e ın ı ıyaca ı ne-1 grat anahtarlarını teslim ettiği gö- esı me ~m an .. a ı ın e<lır. Hazara "Biz maziyi tebcil ederiz. Fakat, ALTI DEVLET N şırmrş ve nahiyeyi istila etmiıtir. ANKARA. 12. A. A. - ~•I 
.. unya ı tısatıyat ve. boraa~arı na-1 rülüyor. Sağ kanadın ilk tarafı da ve Tagarı kabaılı Beba Sakiye karşı eski idareye merbut kalmış olanlar MURAHHASLARI Şimdiye kadar alınan haberlere naza- lımet paıa Hz., nin cumarteııY' 

sıl donuyor, amele alemı vs. yı orada Türk tarihine aittir Napolyonun el-· son derece duşmandırlar. de yenı' Almanyayı tebcı'l etmelidir· PARİS, 12. A. A. - Gazeteler, al- k I k 
k V . h · J Af · ran 9 adar ev harap o muı ve bir arada bulunacağı söyleniyor· o urs· '::z. ryan~ şe rı ne e~ :ı:ap- bisesi gibi kıymetli bir kaç hatıra is- ga?ıs~anrn şark taraflarında ise lcr. tı büyük devlet murahhaslarının dün ••••••••lllllllll••İml••••••••ııİİııı•İmlllİI ... ~ 

mış, ':e yapıyor. ~ıne orada g.'.'rdum: j tiana edilirse müzede bir fevkaladelik h?Ikın hıssıyat ı Beha Saki aleyhinde- BERLİN ı ı. A. A. _ Cümhuriy- vuku bulan içtimaından bahsettikleri K 
1 Zengın olsun fakir olsun, dogan her i görülmez. Avusturyanın mabut 38 d!r. Fakat buradakiler arasında ihti- etin ilan ve 'tesisinin onuncu yıldönü· sırada, M. Henderson un samimi iti- !lp!I 1 z!lrl usulı'le oıu"ın!lk!ls!I . 

çocuğa şehir don, gömlek, elbise, lik toplarını da gördüm. laf olduğundan birleşmiyorlar. .. .. bet' 1 R . h' t d lafın devam ettiğini bildiren beyana- U U U U U U 
b • '- · ı c k' k b'l ı d . mu munase ıy c eıs ıs ag a yapı- d . .. .. ag, as&1, vesaıre olmak üzre bir ta- Müzeler içinde fen müzesi, mükem cnupta ı a ı e er e umurruyet- la . d dalı ·r tın an umumıyetlc memnun gorun-
kım çocuk kutusu hediye ediyor. Ne mel bir eserdir. Resim, heykel, mü· le Beha Sakinin aleyhindedir. n meras~ es~asm a . 1 ıye ?2zı· mektedir. 

S. . . rı M. Severın hır nutuk ırat etmış ve 
kadar mükemmel bir gey 1 Kendisini zik, aan'ata ait bir çok galeriler var. ır Ağa namında~ı reıs Beha Sa- La Haye de toplanmış olan devlet .L~ HA YE, 12. A. A. - Konferan 
frengi muayenesine tabi tutturan her Bütün bu müzeler ufak bir duhuliye kiye karşı burada bır hareket hazır- d 

1 919 d ki Ih h d . sı ıçtımaa davet eden altı murahbaa-

Ankara Nafia su işleri müdürlüğündeıı: ~ 
Bedeli keşfi ( 14162 ) lira ( 66 ) kuruş olan Balğat Galeri 

Diranaj su toplama inşaatı 9/8/ 1929 tarihinden itibaren yirıııl f 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. f 

Müteahhit evvel emirde ( 1063 ) lira teminat akçesini \ft 
1 

Hüktlmet bankasile sermayesi Mllll olan banlı-ılardan birinin kefı 

k d b . 10 T" L 1. . . 1 k · · 1 8 .. 1 . a am arının a su mua e esı- 1 d"nk" 
1 a ına şe ır ur .. ırası verıyor. mukahillnde gezılebilmektedir. ama ıçın ça ıtıy.?r. u ey~an ıs- ni hakiki bir sulha tahvil ve harbi arının u .u top anmasında M. Sno 

Avusturyada çocuk vefiyatı gayet Müzeler arasında zikri lazım ge· mindeki reis te mustakbel hır hare- t f tm 1 . t . . . . b .
1 

wden noktaı nazarında ısrar etmekle 
cüz'i. · · len bir şey varsa oda Viyana kütü- ket için Ahmetzai kabilesile müzake- askıY.et .. e e en 

1 
emdennıds~ı ız arlaı e beraber, M. Cberon ile kendi arasın-

v. rih' b'• .. · B ı· di G'l • k bil . d b . en o u zaman ar a ogmuş o n da ka h . . ıyana ta ı ta u muzesı er ın- paneleridir. Bunlardan bilhassa, şe- re e yor. ı zaı a esı e angı "mh . ti 10 f da Al çı n adıslerden dolayı mütees-
dekinden iyidir. Sanayii nefise müze- hir, fen mektebi, milli, darülfünun tarafın kendi menafiine uygun hare- cu u~ı~e ~ ;en~ zar ın im kına- sif olduğunu bir defa beyan etmiştir. 
si Louvre yanında çocuk oyuncağı kütüpaneleri meşhurdur. Şehir kütü- ket edeceğini bekliyor. Sonra o tara- nkyatyı do" şevızmahdı eti. arapuh of a ttatı;ı M. Loucheur mütehassısların M. 

'b' k lı f iltih k d k . ur ar ır.ını, v e m a aza e - p . . . . .. gı ı a r. panesinde 150 bin cilt kitap vardır. a a e ece tır. • . . b tını' . M S . Al oıncare ile M. Churchıl ın taahhut-
A k • .. d gını eyan c ştır. . everm -

1 
. 

1 
• . 

s erı muze e en ziyade görülmi- Kütüpanelerin ekserisi sabahtan ak- Kandehar ve Heratta Baha Sakinin manyada sulh arzusunun yeni bir har- erı~ e. baglanmış olmadıklarını teyıt 
mektubunu iraeye mecburdur. .,y 

Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bu gibi su inşaatı l 
ıruş olduğuna dair idareyi tatmin edebilecek: vesaik ibraz eC~ 
lazımdır. ihale ~9 Agustos Perşembe günü saııt 1 il te .Anlı:•C.... 
Makamı Vilayette icra edileceğinden Proje ve evrakı lı:eşfiyeyl S~ 
mek l!teyenlerin Nafia su işleri müdürlillUlle müracaatları 1 

ye liiyık şeyler araBinda umuınl har- şama kadar açıktır ve serbestir. nüfuzu sade şehrin duvarları dahili- bin cihanda harsi ve medeniyeti ta- etıni§.tır. ~u beyanat, M. Francqui ve 
bın budusuna sebep olan meşhur ka- M. DEMiR ne mlinhasr kaldığı anlaşılıyor. mamile ortadan kaldıracağı kanaatın M. Pırelli tarafından da terviç ve mü 

Bunun haricinde olarak idare na- dan doğduliunu ilave etmiş ve demiş- dafaa olunmuştur. 
mına bir şey yoktur. Zaten Kabil ile tir ki: bize~ kabul ettirilen askeri ter- İÇTiMAi . YARINA KALDI 
Herat arasında, Baha Sakiye düş- ki teslihat Avrupa milletleri arasında LA H'.' ~E, .12 A. A.- Malt komi-

lranda --
Suikast 

Şirketlerde 

Sigorta kongresi man olan Hazara kabileleri vardır. bizim müsavatsızlığa ve adaletsizliğe syonun ıçtimaı saat 10 .d~n onu 45 
Kabil • Kandahar yolu da Baha Sa- hk. d'ldiğ' . . .. . B' f geçeye kadar devam etmışır. M. Sno
kiye düıman olan Vıırdak kabaili ta- ~~ k umdie ı un~ı gost;:ır. :~h a- wden in talebi üzerine içtima çarşan 

olunur. ,A 

Şah aleyhindekiler 
tevkif edildi 

lzmir sigortacıları bir 
kongre akdettiler 

rafından kesilmek tehlikesine maruz ta b'ken arkzu~uz Va tber tki~a 1 a~ ba sabahına tehir edilmiştir. 
dur. at ı etme teyız. e u ter teali- M. MAC DONALDIN TELGRAFI 

Baha Saki . d' ka" h" bat milletin kinden ve itimatsı.zlıktan LA HAYE 12 A A M S 
şım ıye .,ar ucum- t 'd'd' M S . . A , . . .- . now-

Iara mukavemet etme de bütün Af- ecrı ı. ır. . eve.rıng yenı .!marya den e başvekil M. MacDonald tan Şehremanetlnden ; ( 1000) yular 

Şehremaneti ilanları 1 
İzmirde bütün sigorta şirketleri ganistanın kend' · · E · •-- k ta nın daıma kardeşlık ve tesanut duy- gelen telgrafta Young Iinınm · sapı. (250' beUemo, (89) ''"I, (1400) ısını mır ouua - gula ·ı "t h il' 1 • .. 'd" · P yem- ' .-

Paris, ıı. A. A. - Şikago tribün tarafından bir kongre aktedilmiştir. nıyacağınr gös~ren ortada bir alii- ne .m~ e a 1 0 acagı unu ~nı ız- den tetkiki husuaunda kuvvetle iıırar giyim nal, (100000) mıh, (150) me· 
• . Kongre saat 16 da batlaIIUJ, ve on met -vcut değildir. bk~rl ettmdıştır: Hast

7
a ~1~? baş".ekılekvl;f: etmesi beyan edilmekte, fırka farla rkep yuları ve sıpı, ( 250 ) kaz.,a 

gazetesinin Tahrandan aldıgı bır ha- aek:·de bı'tmı'•ttr' . .. . a e e en ıen~r& •wener ın te 1 ı .. '-•iz' b .. t 
t b ta Şah R. ~ • Kendısının bu günkü nilfuru Ki· .. · .. ilrnh. h . • goz:etmeırn ın Ütün memleketin n- (100) lcU k, (2000' k k 

bere nazaran . ran za ı ~ı ıaa Kongreye Gillcemal vapurile gel- bil, Kuhı'dama . . uzenne reısıc ~ ve azırun ayagn gillz murahhaa heyetinin müdafaa et sapı, re J üte sapı 
h ka ka t t tibatı da b n ve Logar havalisıne kalkmıc ve "ya•asrn vahdetı'nı· cum·· - · · . . . . . (100) beyaz keçe ( 400) çeki zln ana rşı suı 9 er n U· mlf· olan sigortalar müdürü moıyö Pi ı'nhı' ••r edı'yor. B h alin' • • tığı noktai nazan ıltizam eylediğ t • -

- u av ın halkı da huriyette bulmuş olan Almanya" di- in 1 ı e- cirl,( 1000 ) kil (200) kU unmakla maznun bir çok kimseleri ye riyaset etmİ§t:İr. Kongrede algor- şimdi daim! mücadelenin yorgunlu- b • M . d m o unmaktadır. o urgan, o 
tevkif etmittir. Mevkuflar arasında talar müdirlerinden Abdi Vehbi Bey ğunu, ifsizlik ve paraBizlığı hiısedi- ?': .. ~rmıştır, . er~sı.m en .son~a re- M. Mac Donald bu telgrafında kon- çeki halın, (250) kilo şaplı kösele, 
kardeoi Nusretüddevle ile miliye na- ile moıyö Şaban ve İrmirdelri bütlin yorlar. Baha Sakinin askerlerine ve- ıtsıfctıı_ı uhar mlkeclısl'-·olnundeki dkit'.akyı feransrn siyasi ve mali sahalarda mu (600) sabunlu kösele. (250 ) vaketa, 

• · · k ti · · · b e § ve ın a .ıus arı arasın a ı a- ff ki . . . . 
zrrı da vardır. Maznunlar divanı sı~orta ıır e erı miımesıilleri azır rilecek paranın tevzii gecikiyor, mü- metğahına avdet et;,,iştir. t~ ~ yet~nıfte"!~.~~ ettıkten sonra • ( 100) kllo aranti, (50) karı çivi, 
harpte muhakeme edilecektir. bulunmuşlardır. himmat ta tükeniyor. Ali Ahmet Han CiHAN REKLAM SERGiSi g ::,rdednın eda! A<Uld lik husunda en (5) singer makara yag, (150) metro 

Mükerrer sigorta hakkından ki ye Can ile diğer f b' k tı t son e vaıı o uğunu bunun ha- k b rl, (IO) k in k 
ni tarife meselesi uzun uzadıya mev- Baha Saki tar maru .~r ~o .. z:.va n BERL N,l 1 A.A.- Bir çok memurini ricinde kendisine haksız surette talı- eten ez pı et s ger ma a-

Mektepliler 
müsabakası 

15 üncü hafta 

zuubahs edilmiş ve müzakere cerey- ması her tara:fından oldurulmuş 0~- aliye ve heyeti süfera huzurunda çi- mil edilmek istenilen yükli taııyamı- rı iplil!'i, (2000) merkep nalı, (1!5) 
an etmiftir. etmiştir. ta hoşnutsuzluk tevlıt ban rekla":' kong_~ası reisi fabrisi sa- yacağını ilave ederek sözüne nihayet merkep semeri, (20) beygir semeri, 

Yeni tarifenin tatbikine zaten .... Baha Saki . k d' 1 hi la k bık başvekil M.Lutbhur tarafrndau a- vermektedir. (50) büyük saman harsn pızarlıklı 
....,.. nın en 1 e ne 0 ra çılmıştır Gerek M Lütbhu k LA HA YE A A ' 

lanmış olduğu için İzmirde sigorta kaydedilecek cihetler eveli bir sev- Al · b"kı1 · . . r .gere • .. ' l2. · · - Mali en- alınıcajl;ındın taliplerin 19 ajl;ustos 
:.ı . d h d k ih . k 'da k b'li . . se manya u metını temıil eden cumen, saat 10 da toplanmış ve M l gün" 15 k d 1 ~erın e zu ur e ece tilafların hal u ı re adamı a ı yetını göster- posta nazırı M Schaetzel k C ti- b' k . · pızartes u saat , e a rr evazım 
il. ı'çı·n bı' (S' ta 1 d k ) . dli an! . ongrarun ur us ır nutu ırat ederek Young üd'. lil"'' 1 1 . r ıgor er ar sın a ası mesı, sonra şm arının parasızlı- milletleri biribirine yakınlaştırması planını .. d f tmi t' M M m ur 6 wne ge me en. 
teşkil olunmuştur. ğı, kendisinin kıtaatın ... ' ti la . . mu a aa e ş ır. . ac 

ı . ura e . zan temennrsıni izhar etmişlerdir. Donald M. Snowden e bir telgraf çe- liAn Sindikaya üç aza seçilmiıtir. İstan gelen noktalara yerleştirmekteki mu kerek İngiliz heyetinin noktai nazarı-
15lncl haftanın en mühim buldan gitmiş olan sigorta müdtirle- va~akrye~d;.d. HINDlSTANDA BiR nı tamamile ve kuvvetle tasvip etme-

ri Gillcemal vapurile avdet etmi~ler- enera a ır Han ile Mehmet MAHKOMIYET kte olduğunu bildirmi§tir. Konferans 
Balılı:eııir vilayetine tab!Tur-

sunbey kazasının ala çam or-

Operatör 

HALiL SEZı\ 
ASUR MEMEL6F 

Fistül ve sıracal~S, 
ameliyatlı ameltyıtlta elekU"' 
tedavi ve bilcümle arneliylll I~ 
eder, Hal l · t Divanyolo }. 

.. Hamım N. to ~~ 

BELSOC.UKLuCtJ 
FRENGl VE ADEMi ıırrtD~~ 

DOKTOR sn l{I NEDll' 
~' Pıris (SEN LUI) ve ( N&l(f: el 

kllRlklerinden mezun. Frenli ı.I' 
mileetlr Belsofuklufo ve ibı!IJ ~ 
aşılan ve ( Ozeuoterml ) D• ıc 
zamanda ve nillı:setmemek uçr• ı:I' 
davl Yeni Postane kltfUUll '{el 
Hanında. 

~~~~~~---~ 
haberi nedir ? müsabakası dlr. rHı'kaaF't. yaHpamnakBtaha Saki aleyhine talı- KALKÜTA, 12. A. A. - Bir asriı ı~asın. dan bir çoğu, bu telgrafın va· 
b 1 t • a ve yeni hücum plan- h · · il t dalı · d aş amış ır. Hanım Efendi; lan hazırlamaktadır. mecmuanın mu arrırı e tabii, iğfal- zı.ye ı a zıya e tevhim edecek ma-

manının sukuldak imasından ı 11-- Basur~an 
Oelecek j 18jAğustos Pa
cevap ları zar gün il ak-

şamına kadar kabul edece

tız. 15 inci haftanın enmOhlm 

haberi için alınacak netice 

l 19r.tustos Pazartesi ~011-
ııanedllecektır. Cevap 

Umumiyetle Parfümler, parlak 
ve göz kamajtıncı etiketleri ile na· 
zan dikkaıinizi celbeder. Fakat bu 

Parfüm ise hakikaten güzel ve nefis 
olduğu için sizi teshir eder. Şahsi-

SÜNNET 
ameliyesi için 

karana neşriyatta bulunduklarından hıyette olduğu mutalaasmdadır. Ma
berbiri 1000 er rupi nakti cezaya ve· li encümenin Snowden teklifini mü••111! yahut 3 er ay hapse mahkı1m olmuş- zakere edemeden talik edileceği fikri 
tur. Bu iki zat bir Amerikalı milel- serdolunmaktadır. Her hangi bir tes
lifin (Hindistan esaret altında) na- vıye sureti için kafi bir esas bulunma 
m~;ıdaki risalesini neşrHmit olmakla ~ı. imkan. dahi!i'.'de görüleınediğinden 
muttehemdirler. ıtilıif ıhtimallerı halen uzak addedil-

Doklor M. Talip Beye 

3654-070 metro ınikaba muadil 
3 1 60 adet devrik alı: çam eşçar 

20 8, 929 tarihind~ saat dörtte 

ihale olunmak üzre bir ay müd· 
detie müzayedeye vaz olunmuş

tur talip olanlar Olbabtald şart-5 6 gün evvel haber ,·erilmesi 
Sirkecide Nemli Zade Hanında 

Numara 1 Telefon; lsıanbul 
1 mektdir. M. Jaspar uzun müddet M. namesinde muharrer yüzde on 

Ç N V. E AVRUPA DEVLETLERi Snowden ile görütmüştür. 
• beş teminata ve ayrıca kudreti Pekin, 11. A. A. - Havas ajansı- . . . . 

ı 486 ----

Ameliyatsız kurtulmak içlD 

Hedenza 
• kullanınız. Kını ke,,er, meıııe1~ 

kurutur, mahveder. Dünyada ~ııl· 
sali yoktur. Her eczanede ırw:.. 

larınızı Milliyet müsabaka 

memurluğuna gönderini&. 

yetinizi benimser. Onun içindir ki 
Bourjois ittihaz etmiş olduğu müte

vazi "Mon Parfüm - Benim Parfü
müm, ismine başka hiç bir şey ilive 
etmeğe lüzum görmemiştir, Pıriste 
Parfümeri Bourjois. 

na nazaran Fransa, İngiltere, Ameri- Halkalı zıraat mektebı çıftlık: maliye ve ihtisasa ait vesaik ile 
ka ve Felemenk mümessil!eri harici hayvanatı için tahminen yirmi bin komisyonu mahsusuna ve fazla Dr. Ihsan Sami l 
ezmemıeket imtiyaz•nın ref' ini talep okka halis ince ırnru çayır otun• malumac almak isteyenlerin ıkti- Go n 0 k 0 k Aş ıs lsıanbul icra dairesinden: 

Nı t MOaabakamıza haftanın O : en mıthim haberinin ne 

olduğunu bildirmek ve niçin o 

haberin tercih edlldltlnl izah 
etmekle iştirak edllmelldlr. 

··Tayyare 

Zayi -· Ben ikamet vesikamı 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Yunan 
ıab'asından l\lariaa Kotula 

piyankosu 
Dünkü ke,idede kazanan 

numaralar 

Mahcuz ve satılması mukarrer 
sındalya, masa ve sair lc&bvecilijl;e 
mahsus eşya 18 ajl;ustos 1929 pazar 
saat onda Beşikıış merkez kıraatha

nesinde bilmüzayede satılıcsl! ilan 
olunur. 

eden Nankin h~me!i not~sma olan lbtlyıç vardır. ihaleyi katiyesi ağus• at vekAJeti orman mtidiriyeti nl 
cevaplarını t~vdi etınışlerdir. B~ ce- tosun yirmi yedinci salı günü icra Belsoğuklu~u ve ibtilıltall r. 
vaplar, ademı kabulu ve mukabil iti- kılınacaktır. Talip olunların yUzd sumuıniyesile Istanbul baş müdü- karşı pek tesirli ve taze 8~ııl 1 1 t razları tazammun etmekte ve Çinin dl e riyet ve &Iıkesir orman müdil- D 1 h!Jl1 
asri hukuk ususllerinin tatbikı bak- ye buçuk teml~aı okçe~iyle mez - lvanyolu Sultan l\ B 
kında biç bir teminat göstermemekte kO.' mektepte çlflık heyetı idaresine riyetlne müracaat eylemeleri i!An ürbesi karşısında No l 89 

oldu i'u mütalaasını ileri, sürmektedir. ~m!!!!ur!!!!a!!!!c!!as!!t!!!!lı!!!!n!!. ~'!!!!!~'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!"!!! ~o!!!!l!!!!u~n~u!!r·~~~!!!!'!!!!~~'!!!!!!!!~ j l•l•Iİ•İİİ•ıii•ıiı!!~~~iiı'!!::•!!'li•iii•~·-···'!•!!İl-:'.A:, .. -=z30! 
35341 42514 8917 55099 2393os4'J3_1_ 372 17220 19192 48483 38949 43318 50478 58183 730 51976 4596 50978 15768 <}ı 163'. 
10600 20666 37794 45658 45277 11990 22489 1626 14128 38659 9462 25170 18413 2654 45470 16266 28484 22916 13435 0 ıı 
49457 29371 10611 ·21138 59331 3322 5814 50993 49095 9825 32473 24414 36664 39054 10367 51489 15313 23843 5007 1 ~~ıs• 
42101 31593 40468 22064 13333 28813 56083 53370 29755 13774 17688 24824 44412 1103 32967 32483 33814 50750 50793 185sı 45743 25537 10185 3135 48668 35724 3614 24879 ~7736 3010 48243 2876~ 45396 4547 30416 42916 17046 57418 35459 ı6 
11181 21317 26459 55756 8071 18440 24256 5371 29693 22000 22754 47240 3673 5984 6 37408 4363 48887 46934 5~~46 

2315 52260 19856 42415 10021 14565 59624 5626 3126 53296 28101 55089 18812 56566 32865 12639 6314 32135 53891 v 11 
OUnkU kefldede kazanan numaraların bUyUklerl 34422 440'28 31259 19696 21292 56177 46116 22926 45034 48138 5430 43059 35528 15631 16587 19648 z46'ı 

1 inci sahifemlze dercedllmlftlr. Dljar 7985 520 47276 43777 18315 4929 57444 55618 5355 40995 32799 37119 35565 8836 53651 12049 23392 15289 34176 3016
9 kısım da fUnlardır : 16778 52753 3643 930 26874 38672 51674 51324 54093 46906 36017 40109 36062 15413 55029 13196 16606 26828 40203 5499 

400 1. k 1 1 55813 36690 59961 27677 51194 31472 21422 38202 36553 16203 19404 21062 13368 39237 33935 41236 3931 16264 48317 sısı0 ıra azanan numara ar 13461 17709 52675 44892 40490 27983 14458 38072 9312 
35476 35925 28851 67) 

47502 51566 23861 45255 13930 31011 22590 28761 46671 30129 14088 2222 27187 3839 48397 12948 56091 59986 15470 46834 21827 58050 ~~!!~ 38403 2028 3!916 
26233 2976 45016 53770 41864 42473 7513 6774 4141 8575 50832 56805 41380 25500 32691 7526 11412 45245 46991 8784 36228 55746 40539 1~ 

8640 46215 4l74l 52474 34151 17382 18148 46531 30941 37480 7584 43983 52850 9240 5407 36371 20775 53~, 4 35499 23772 
100 lira kazanan numaralar 46561 18102 20395 55689 4797 30 lira kazanan numaralar 38813 21466 50249 54865 4028 42260 1694 z3S6' 

~ 7725 47703 21396 56166 
40746 15528 22013 34311 10808 23798 34298 31105 

25459 35780 33637 
20426 34711 3860 27529 57404 23898 24213 ~,6s 9086 13428 17597 3456 

3429 32209 5453 9377 30353 36266 
49305 36473 48008 34874 33865 33411 54849 18542 Zv sı 

12954 18446 28169 2894 2~; 52871 36438 57340 19097 48519 52774 2:~g~ 2~~~~ ~~~~~ ~~;~! j~~~g 5~~~~ 4;~~~ ~~~~~ !~~~~ ~;~:~ !~~~~ ~!~~~ j~~g~ 5!~i~ ~;;~; !;;~~ 3~iss 
150 lira kaznan numaralar 54843 51772 30373 54964 37721 49415 29742 34169 53585 33864 26807 33841 36029 50233 40742 25468 26935 55870 49804 22342 41333 4381 10147 3181~ 

24493 20196 52288 15988 54090 7316 11496 s128 5758 49567 55098 3508 12857 38623 1268 49778 51722 51442 2724 6818 14737 49642 38799 16313 5ı999 
49906 28670 30301 5233 35559 59076 37574 14080 45229 56284 35902 24324 55751 56264 44860 31812 30987 38157 5185 44331 18313 9371 6972 46879 52:;0 
59667 29127 20846 7816 43933 54377 20059 49623 20972 49794 47975 15292 59902 30921 40219 42735 48539 22012 27532 31541 25398 23145 10307 35187 <}8 36 
35219 54889 28939 53343 32395 14770 42781 57710 3946 18340 42118 29783 43492 16796 28604 16796 Z8604 13325 25020 19196 24488 53912 21384 25767 z6o ı 
46623 31063 46355 12045 19691 28292 36207 8403 666 1a349 34370 18590 48027 1976 37152 19698 377 5976 6409 1794 56936 2746 1052 31459 

50 1. k al 34324 17739 42730 12438 13721 27505 25884 ı119 49839 43568 15028 296 5184 ıra azanan numar ar 40440 23040 57635 10051 32604 55208 35515 12929 
33751 21~61 10449 3464 40104 57858 51519 33862 13237 3882 36140 13633 58070 18600 52390 38439 58457 23973 19057 13939 29352 53018 49986 26232 

57642 46744 57965 
11681 21189 10030 
23519 55380 45805 
23020 13835 42117 
0921 5900 20621 

43769 48774 57738 
51228 28671 15573 
<\0720 337 5724 29343 51Q1 59575 44432 15941 39713 215 56000 148 15469 4827' 2585 37476 43426 17374 3044Z 38861 6488 51991 22169 51896 11Q80 
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Uğday çıkacak mı? Bu 
günlerde belli olacak 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
Mahkemelerde 

insaflı hırsız! 
C!hanın bu s•nek· b "d kın k fi . . . d k A Sergiler 'lif'?'IJf"'W~· "'Ji~,' tık~ ın . • .ı ug ay ve e e atını tayın e ece - • ı~ ~ 

qglin arısul lalınıini telgrafları düne kadar ilan olunmadı. yeril mail - --· 
A. ' Yarı..'1 bekleniyor 

b,'.tlelll~ıı~nz~aat neza~~tinde ıso.ooo (yüzseksenbin) muha- Ümidin fevkinde rağ- Tornı·ı Mehmet 
"'Yarı· · .. ır merkezı büro - Central Bureau vardr. Her ayın bet gördü, şimdiye I' il 
~ düşe~ı.naa._ o ayın zirai vaziyetini rakamla neşreder. Ağusto- 00 - ----

•••••••• 
Emanette 

Barem kanunu 
Dimitrl 4500 liralık mücevheratı 
alık9yduktan sonra valizi madam 

1\anunusanid~ ~manet Kalyopiye iade etmek istemiş, fakat 
memurları ıçın de • • 
tatbik olunacak yakayı ele vermıştır .. 

t.1eın1~i" ne.şrı vat senenin rekolte tahminine ait olduğundan en kadar 5,5 ziyaretci 1 Bı'r lıııffııdıı Jı'rnıı' eıı SOJllD 'I'ahm·etlısıdtr. Onun için bugün dünyanın gözü Amerikada! Yerli malları tamim etmek için U UUU f U Barem kanunu umumi muvazene· Reis sordu ; Karakola götürülen bu adamın is· 
teıl1>flaın telgrafları gelmedi ama, tahmini tahmin edenlerin Gala_tas.ar~ky lisdeshindfe a1çılan _ bbtüybük1 hırs ~ 1 ~ ye tabi memurlara tatbik olunacak- - Adın ne? minin Dimitri olduğu anlaşılıyor ve 
lıın rı geldi Bun! .. k. A .k d b h ı sergı gıttı ce a a aza rag e u - il iZ vıı ll ıın 1 tır. Emanette de kanunun tatbikatı Maznun aya ga kalkt ı. Halinde ba- üzerinden bir anahtarla bir de elek-
.' ·iŞ , w~'lhin '. ara gore san} m~n a a U sene ma su : maktadır. Yalnız dün sal.ıahtan ak- J U U U için tetkikat yapılmaktadır. riz bir şaşkınlık vardı. Titreyen elle- tirik feneri cıkryor 
;ı la hcu- gton borsasında bugday uzenne çıkış muamele sama kadar bu milli meşheri ziyaret fstanbulun en azılı ve ele avuca si- Şehremini Muavini Hamit ve mu· rini şakaktan kırlaşmağa başlayan Madam Kalyopinin zorlanan pen-

Ace'Ja •SC ?aslamış. ~denler (5,500) kişiye baliğ olmuş ğmaz hırsızlarından torpil Mehmet hasebeci Nuri boyler bu hususta tet- saçları arasında gezdirdi. ceresi ke§fedilirken hi., beklenmeyen 
144 C~n 'logru mu? Washingtonda buğday 2 Ağustosa kadar v~ öğlede~ ~onra kalalıalık :..deta. i_z · Y":kayı ele vermiştir. Bir haftada yır kikat ile mesgul oluyorlar. Yutkundu, yutkundu, etrafına me- bir şey ek geçiyor: Madamın 15 - 20 
Ş~ h 1 te çıktı , SOn1"' l O Ağustosa kadar indi, dün 135 şe düştü. d.'ha?' halını a~mıştır. Ç.~talca; Sılıv- mıden faz.la ev soyan torpilDavutpa'° k Tbe.tkikat bkittikltenksonra mdaakş _far· det arayan bir gözle baktı ve cevap gün eve! çalınan kıymetli valizi ı 
nı,. a de haberd ilb l - . . . d k rı, Şıle ve İzmıtle hat guzergahında- da makınıst Halit ef. nin evine gire:· ı utçeye onu aca ve tas 1 ıçın veremedi. Fakat valizin içinde 4,500 liral•d: 
r_rt1r; A.ınerika e um a aga ~d·ar gı?ı. Belkki bu habker. ş?n (aı:" çı : ki diğer bazı yerlerden telgraflarla_ ken komşular tarafından görülerek Cemiyeti belediyeye arzolunacaktır. ' Re: s, iki dakikalık bir intizardan mücevherat yoktur ve ancak nüf•·s 
llıaye -. çunıma gı en zıraatı urtarma ıçın zıraatı vukubulan müracaatlar üzerine sergı yakalanmı< ve karakola teslim e•;il- Bar_em Kan~nunu Emanette Kanunu 1 sonra gene sordu, kağıtı, senetler ve evraka hiç iliş.ilme· 

latıa dü k.anunu) ~? kabul et~i .ve bi rmilyar Türk lirası tah~i- !Ilüddeti~i~ bir ha.ita tem~idi tekar- miştir. sanı de tatbık 1~dılccektır - Oğlum, adın ne, söylesene! mi~ . • • 
ita! gra·Şen fıatı yukseltmek ıçın teşkilat yaptı; Farmers Natıo- rur et"?ıştır; Sergıde teşhır ol~nan KOÇOK BINİNCfNIN BAŞINA OSKÜDAR. HAYDARPAŞA Maznun son bir gayretle cesareti- Valizi M. Kalyopinin pencere ~~e 
bu g ın Corporation. Mümkündürki, son haberi neşredenler mamulat meyanında Fl:'U?' takdır o- GELEN Osküdardan tramvay hattının Ha- ni topladı, ağlayan, yalvaran bir ses- bırakan Dimitri, iki hafta evelki şir· 

e·enç te~kilata güvenenlerd' !anları tespıt ve amıllerının altın ma- . Son at yarışlarına iştirat i· ydarpaşaya kadar temdidi için vazı e· le cevap verdi. katten mazn~nen tahtı t;vkife alını-
laltiıı Türkler A 'k ır. . • . . d 1 dalya ile taltifi için lazımgelen tetki- ç~n. Karaca beyden gelen küçü~ sas iki ür güne kadar yapılacaktır. - Psemata, matotco. psematal .. yor. v~ tahkıkat netıcesınde ani.aşı-
l' . be ınecb • . ',ilen a rekoltesn~ı h~r~~s ~hı şundan ~ ayı katta bulunmak üzre Ticaret ve ~a· bınıcelerden 11 yasında M 'côt Bu sene hat Tıp Fakültesinin önüne Bu üç kelime, hiç şüphesiz, soru· lıyor ki merhametlı hırsız,. valizın ı· 
ldir, Zira . U!lızkı, bu rekolte, netıcesı ıtıbanle c;ok ehemmıyet- nayi odası tarafından bır ıurı hey .,tı oğlu Mehmet atının' yularını ';,c. kadar inşa edilecektir. lan sualin cevabı değildi; Reis suali· çındekı_ evr~k ve sen:tlerın Madam 
n_otııisi i . .' 1Yl ve ya kötü olduğuna göre, bu senenin cihan eko- teşkili !"uvafık ~örülm_üş,tür. . Jine. bağlıl'.arak çayırda otlatırke" TEKTAKsl ni tekrarladı . Ka1yopıye lazım oldugunu tabının e· 
tı Ve ı } ı v: ya kötü olacak, ona göre de cihanın içtimai vaziye· .Hukumet bu teşebhusu tasvıp et· at bırden bıre ürkerek Mustafayı 200 Emanetin te!< taksi tetkikatından - Sana adını soruyorum ismin 1 derek valizi iade etmek istemiş .. 

l'nurtııyetl 
1 
.. k d k 'd k . mıştır. metro kadar s " .. k ne?... ' Fakat Madam insailı hırsızın bu in· 

e po ıtı ası urgun ve ya kayna gı ece tır. Seraiyi ziyaret edenlerı·n mühim , uru !emiş ve ba§ından vazgeçtiğini bir gazete yazmııtır. A- 1 · · il !' \' k 
.. N 

• agır s. ur.ette yaralanmas?na sebebiyet l 1... E b Maznun sesinde daha kuvvetli bir sanıyetıne onu po ıse tcs ım etme -
• • • . bi~ kısın.' m~ba>·aatta bulunmak iste- vemuştı Mehmet behuş bir halde ha ~f:a~am:e~::'~t~t~::tedTr~net u tet· ihtizazla a;,.,ı cevabı tekrar etti: le mukabele etmiş!. . Dimitrinin ıis-

G 
mış ve sıparışleri tespit edilmiştir. staneye kald r 1 _ Psemata matoteo, psemata ı. ... tünd. •. bulunan anahta. r M_a_dam Kal-

ı '\.T u·· Zaı'rler arasında olan ecnebı'lerı'n ek 
1 1 nııştır. AMELEYE GÖZLÜK k b k dl ka lJ ı '-f 1KTJS "T HABERLER BEKCI 1" • Sualin bir kaç defa tekrar edilme· yopmı~ a1:1."''1:a tat ı e ı ınce pı-& · , .l'~ 1 serisi, Japon ve Alman sefirleri bil· · B R KAÇAKÇIYI Şehremaneti, tamiratı mütemadiye si ve cevabın değişmemesi anlattı ki yı açtıg.ı goruluyo~. . . . . 

Orsad •h l"' • • .. hassa mensucat kısmını çok dikkate YARALADI amelesı için gözlük vermegc karar maznun reisin ne sorduğunu anlama-! . Te~cu~anın delal_etıle Dımıtn ha-
llun l:l ft 1 tikar tahkiKatı:DünkÜ temevvucler şayan bulmuşlar ve esaslı izahat a - Mustafa isminde birkaçakçı yakalana vermi~tir. maktadır, çünkü bir çok Rum vatan· dıseyı şoyle naklettı: . 

~~tan oraaıta İngiliz Jiraoı (1015) ı MALOLGAZILER PAZAR! mışlardır. rakFener merkeıine götürülmüş fa1<at EVLENME lLAC'ILA!l.INDAN da~larımıı gibi bir tek kelime bile - Ben ° gece sokaktan geçıyor-
•ulliiltte •çılınıı ve ( 1014) kuruşa Malalgaziler pazarı tasfiye için dün- Alpullu şeker fabrikati! da sergi}"e Fener ,merkezin~ götürülınüş fakat RESiM ALINMA y ACAK türkçe bilmiyor. dum. Evlerden birinin penceresi a: 
Parada it~ sonra (1015) kuruş (10) den itibaren üç gün müddetle kapan- iştırak için dün müracaat etmiştir. ~açr:ıag~d muvafıak olmuştur. Must< · Evlenme iliinlarından alınacak rü- Mutat şekilde hemen bir tercüman çıldı. ~Iadamın hırı tPolıs, polıs dı-

~ l•tikr P•nmıştır. mıştır. Serginin mensucat pavyonları en aya yo a tesadüf eden mahalle be· celbedildi ve ondan sonra vaziyet an- ye bagmlı. Ben yangın var zannet-
ll\ıı,alıha adzı dahili (96,1

2
), Düyunu ŞAAAPLAR NASIL ALI NACAK? ziyade alaka ile karşılanan kısımlar ~Z!~~ıH~';,:~~{a~a1tamt afk . için taban· ~~~,t!~~[ae :aer:~let:~a~:~a ~~~~1;":!: !aşıldı : tim. koşuyordum .• Beni yakaladılar. 

il •(19• "5) ıtı (884) tli Mü k' t · h ' b f b 'k arasında bulunmaktadır. "usa a•a ateş et- ı ·ı · , d . .1 d. B ğl da T 1 h d M da Anahtardan baberım yoktur oıaa '·' , a n r. • ıra m ısarı u sone a rı a- iPEK I O I miş çıkan kurşu k k . lı 1 .enmc ı an.arın an bır şq tahsı e ıl eyo un ara aşın a a m . . .. • • 
11 Yap•nlkoıniserligi kambiyo ibtiki- !ardan fazla mıktar şarap isteyecek· L LER K ŞES etmôstir. Carilt n l.ı kaça çıyak ,ışa et, memesı teblig olunmuştur. Kalyopinin evine bundan bir müddet . ~eıs bey. bütu~ ısrarına _ragmer 
tııaı,ta "ar hakkında tahkikat yap- tir. Şu kadar ki, isteyeceği şaraplarr 12 milli fabrikamııın i~tırak etti· ' ' ' e çı ya aıannM . .....--, eve) bir hırsız giriyor. Hırsız, o gece Dımıtrıden .ba.şka bu tek kelıme ko· 
lttltjı, e~e bank~ların vaziyetlerini birden d~ğil, parti p~rti alacağı için ği ipek mensucat pavyonunda A·;ru· mecrun ta has~aneye, kaldırılmıştı• . DARÜLBEDAY!OE .HAZIRLIK evde kimse bulunmamasından istifa- parmadı. Dımıtn, okunan zapta, ken 
't>.ıaıııcı ınektedır. Oç ıılin kambiyo şarap amıllerl bu teklıfı kabul etme· pa kumaşları derecesinde mükemmel BiR OTOMOBfi. DEVRiLDi Darullıedayı sanat~arları topla.na- de ederek Madam Kalyopinin yükte di .aleyhindeki bütün delaleile hep a-
'~o tica e;ınd~n enadilon Şarkı ka- mektedirler. Fabrikatörler, bu husus· mamulat varılır . Kadiköyünde şoför Lütfinin idare- rakı hu mevfsındde te".1sıl edeceklerı e- hafif pahada ağır nesi varsa topluyor ynı nakaratla. aynı ağlayan ve yalva· 
~... ret~- ka 1 'b ta 'tı' d k .. k' t 'nh' Bu pavyonda en zarif ve modaya sindeki otohü• s· · lı •er er etra ın a muzakerede bulun· ve savuşuyor. Bu gece kuşunun go··-ı ran sesle cevap verıyordu: 
1,~.•Çtan r ""n sının stanbulda ı - ı raz e .. "'. •:n muş ıra . ı . ısarı- ' meyva pasanın oş 1 d ş · d ' d . . .. .. . -
;:'1•ri 'i azta. olarak topladılt İster· mn, kuru uzumden şara!' ıma}ın: mü muvafık şekilleri muhtevi kadın elbi· otomoi>iline çarpa "ıı.k • devrÜmis ot.; - muı. ~r ~· ı ı';; _ ı en ~eıısorun elınde tlirdüğil eşya arasında Madam Kalyo ' - Psemata, psemata, matoteo pse-
•ltacy0 u":~ttıtandaki bir mali miı· saade edılınemekte oldugunu ilen sllr selikleri. erk~k gömleklikleri. boya mooil şoförü İhsan başından otohi 3 t~t ' e. ~ me uzf~eb ır çok eser tJ· pinin bir valizi vardrrki içinde bir mata 

1
-. • • . • • • • • • 

~Ond dl kt b be ı ü ·· itibarile Avrupa men•ucatına yak'n yokularıııdan mat 1 El . P anmış . • marr.a t ıı eserler arasın çok kıymetlı' evrak ve bahası ceman Netıced_e heyetı ha_kime Dım. ıtnnın liA. • er ği anlatılmıştır. me e ve u se p e, yaş zum zanıa· maze , em cao1 d ,• b. k 1 . • • 
Zlf'iEYE AiT ECNEBi ıu bittikten sonra sara~ imalinin im- güzelliği haiz ;pek kumaşlar. her ne· parçaları yüzü lde 1 a me~.wr ı r a emın esen mevcut yekfım 4 500 lirayı mütecaviz mücev yakalandıgı gece badıseııe şahit olan-

vi kurdelalar, hatta Avrupanın floslu .~ara aıunı~tır. deg' ildir ' larm dinlenmesine karar erd ' 1 a 
lj,_ PARALAR kŞnsızlığım söyliyere taleplerinin GALATAD\ BiR ÇOCUK · ~ herat vardır. v 

1
· ns • bo,~neye ait ec b. kılkat dü ltabulünll iıtemektedlrler. mensucatı gibi parlak sun'i ipek ma· ÇICNENDI ŞİŞLİ - KARAAG Ç ŞOSESi Madam Kalyopi eve döndüğü za. fına kurban olan hırsız, iki jandar-

~~l!ıiı, l~tılınıştı;eB~:ı~ ara•ınd~ DERİ MÜTEHASSISI mulatı, tamamen yorli b'1yunbağllr, Gala tada 201 s al . ASFALT y APILACAK man vaziyeti göriince ayılıp bayilı- mamn _araaında, foylosofane salonu 
~ , •an Sanayi ve Maadin bankası iki ay sabit boyalı krep Birm .ın krepdöşin· Koco i<minde ., ,: numa_r 1 otomko!ııl Şi1 li Karaağaç yoltı pek harap bir yor, heme.n polise mliracaat ediyor. I terkŞeAttHı. iTLER DiNLENECEK 

2oo0 L. Paraları da vardır. Satı- !er mevcuttur. · r cocuga çarpara ya ~ ld ld · · b .. · k . F k "• ._dardır eve! Almanyadaıı bir deri mutahassı- ralamıştır . · ' ··a e o ııg-u ıçın utun na lıyat gli· a at nafıle .. • 
""''iVAN BORSASINDA sı getirilmiştir. Yerli ipekliler mumasil Avrupa .,..___ çliik!e yapılıyor. Şisliden karaağaça Aradan 15 - 20 gün geçiyor. Ev- Bebekte Gülsüm hammı:-ı evine gi-

li I Mütahassıs Turk derileri hakkında mallarından yüzde yirmi nispetinde iKi İNTIH. R TEŞEBBOŞO kadar imtidat e<len caddeyi inşaya ka de kalan mütebaki eşyasını olsun el- rerek eıyasını çalmakla maznun Eyip 
ııı~ •y.,,.ıı llo NTIHAP tetkikat yapmış derilerin ne suretle daha ucuz oldugu halde sırf ipekten 1 -· Kumkapıda oturan maliye tahsil rar vermiştir. İnşaata bir kaç güne den kaç;rmamak gayretilc gece uyku- birinci cezada cereyan eden mulıake· 
fia~l ot raa idare meclisinde imal edileceğine dair bir rapor ha ur- mamul olduğu için daha sağlam ol· n;emurlarından Adnan bey meçlıu i kadar başlanacaktır. Bu caddenin sunu hile feda eden Madam Kalyopi, mesi neticesin-le 4 sene ağır hap•e 
• !ırk ıın azalık ve riyasete dün lamı•tır. duğu temin edilmektedir. bır sebepten dolayı kalbine bir kur- şimdiye kadar yapılan tecrübelerden bir gece kulağ ' ·rmutat kirişte otu- mahkum olmuştur. Eyip af ve teri 
•~ il '" •>ının namzeti ltıııoap Rid- ' Son tetkik •a .. e B k · u t k k 'b· b · · "'tllı Senayı· banka•ına ait müess~•ler a .. gor • ursa azat~ - Ş n sı a.ra · agır surette t•aralanmr9.- alman neticeler üzerine katranlı ola- rurken alt ka.. ıcer~lerlnden b;ri- anunu mucı ınce enıiz tahhyc e-

ap edilm;•tir. ••· · ı · h · ı ı · il d d tı ' · · 'i ... mütahassı81n raporu üzerine çalışmak ~ını.n _ısa 1 e. e<neo~ rna ".rın an e- r. .. rak in~a edilme•i muvafık görülmliş- nin kurcala~dıı:.m işitiyor. Dikkat e- dılmış mahkümlardandı. 
0<1, d !RU MAL MI? tadırlar . a ıyı mal çıkarılabılecektır. 2 - Üskudarda oturan Tevfik ef tür. diyor ve pencerenin zorlandığına ka- Manol, Herant, Avram isminde uç 

:1''.nda 1h:ıe tı.rctinin bugünkiı içtı- BiR SiGORTA ŞiRKETi ı Meml_eketimizin lpeldi i~tiyacınm. dün ı n.<İhar' kasnit S5 gram tentiı; _....., naat kesbedince pencereyi açıyor ve hainin Türklüğü tahkir etmekle ma'• 
.~ıltıı n"zı ıiı~•sesat tarafmdangbn TASFiYESi en muhım kıs~ı daha şır~dıdeıı .yerlı dıyot ıçerek intihura k•lkı~tığındon Vi/liyelte avazı çıktığı kadar feryadı basıyor: n~nen ~yrı. ayr'. mahkemeye veri'· 
,•1tıa1,İil Uınunelerin y~rli malı olup Bir sigorta şirketi tasfiyesiıi ak- n;am.ulatla temın olundugu tespıt e- J hastaneye kaldırtlm:ştır - Yetişin. hırsız varl. . . mışlerdı. Bırıncı cezada cereyan e 
~0%n0 tetk'ik edilecek, tarife komi- sidan fayer ismindeki İngiliz sigorta dılmıştıc . . . . . MEÇHUL BiR ADAM BOGULDU Yeni bütçe Gece yansı açılan pencere sadala· den muhakeme bazı şahitlerin celbı 
c,ktlt, Oda namına aza intihap edi- şirketi dünden itibaren tatili faaliyet Yerlı fabnkalar sahıplcrı. ıpeklıl Kanlıcada yıizmek için denize r.i- rı, kaçan ve kovalayanların ayak ses- için talik edildi. 

etmistir çamaeır eşyasının artık tam1m•!n yor ren hüviyeti meçhul bir adam boğı;l. H '"k, l~ri bi rl?irin~ karışıyor ve ~i~ayetl BU GON OF.YAM EDiLECEK * * * · li fabrik•lar istihsalatile elde edildiği muştur. U umetçe tasdik lıır şoıor, şımdı maznun mev=nde .Bir arkadaşını katletmekle maznuı 

K.
omblo Borsası 13181929 ni, harici giyilen kadın ipek kumaşia- KACAK RAK'i'VE'slc olundu. Tatbika~.a oturan kırk be,lik Rumu, bütlin kuv-, 15 va•ındaki Saciılin muhakemesin~ 
"" rmın yüzde altınısı Y. erli mal olduğu· Gala• .. . ARALAR. · k k k ' • ~ ,_ nu ve gelecek sene ıhracat ta yapıl•. d .a rıhtımı ııze. rı.nde bakkallııt b l vetıle oşara açarken yakalıyor. bugün Ağırcezada devam edilecektir 

,,1111" • o.>ıll{RAZLAR T\HVILAT , e en y 1 y 8Ş anıyor "ll'Iı ••tııı 1 1 ~ .;u ' bileceiğni söylemişlerdir . . Ul'.an ı anının dü;.kanınJa 
ı .... ;· "'••alıbtde 196 A•adolu} ı . T. 40,- YÜNLÜ KUMA~LAR PAVYONU -hır çok kaçak rakı. şampanya Yunan 

l'tll de 7 ~ D T ~ T. 40,- Erkek elbiselik kumaQ ve ıh"cr yunıu·· konyağI, ,ikörler; Kasımpaşada arJ. ~ 
Ollr yol• • dil • • ba k ı 3. T .f6,- ve pamıJklu mensucat pavyonıJnda k.ır.ı- c! f.O ·ağında Hasan ve Tevfikin 11a 

1 bı•• SF.NKrtP:R Ttioei ,,riıetl 4 « oo nesınde ' 0 00 pak•t B ] · c\ "&iı •" 41• mursel, Hareke, Fcshanc, SUrcyya pa'>3,, • -~ ... u gar stgarası 

1 
••~ı, ı t 1 M !lıfr:tlr1t şlrkett 4 60,00 Baktrköy ve İbr<ıhim Ziya fabrik1ları ma- sıgara k4ğidi ve konyak; K Lmbarac; 

( ~tıınva~·~.ır yol• ~. ! Ot) Rıhtım ~trketl 16 ~s mulatı tcşhit' otunm.ıktadtr. $imdik.a va- yo~u~unda kaçakçr Pandelinin evin· 
l t:. s. Strtett 00 R Pl.fA ll1t1ıa şlrttd ziyete nazaran harcı atem kumaş ihtiyacı de ıkı büyük r-lkt ka::anı ve saire bu 
"ti~ şı, .. _ llJM) .... tama.men ve tük:; e$ya kısmen temin edil- lunarak müsadere. _eriitmi,.tir. 
, , •• ., ÇY.Kf.,.R ' 
l O >tun lı :1. 37 7~ mektedir . KENDiNi ASAN DELi a u'lltnıeı ·, ıo -1ll Lo•dra 101~.l'i Ck.I !'lt"'fOtk n,ı.1 ,:-:ı.nool) Hattı baıı ecnebiler, sergideki ince ve flaydarpaşada Sinan ağa mahallesin 
~ t~ır11111 $. St>,i!' Pat.il ı~ 21,54.) Athıı Jf, t''>.00 zarif yünlülerin Tt..irk mah olduiuna inan- de hamal Hasan oğlu yirmi beş ya-
l tÇı"'nto 

0 
7 o~ Ctnı"re t 48.00 Roma 01 fa.oo mıyarak bunlaC"ın hariçten geldiğini işaayc şı~da Saori belindeki hayışı tavaııa 

1 
tltfqn 'J... ts ltO Bllı:r" ?4 R7,Sü Amstırdam ı ıo,oo khalkıshkları anlaştlmrş olup mcşheC"delci ba-ı 

l. 1"1.1 •)·rtf~y,• ş. 'i8 so BrükHl J 4.ı,rıu Sotya 65 7500 mamulatın tamamen Türkiye fabrikaları· b '! amış ve kendisini asmıstır. Sabri ~ ogularak ölmüştür. , 
4 1:> Pra, 16 10,()1) 8trlla '2 oo.~O nm eserleri olduğu s:ılihiyettar Zevat ta-

ld oo Viyan• 3 ~.7'i rafından beyan edilmektedir. lnce yünlü .ka Sa~ti~in deli olduğu ve cinnet sai-
* • • kadın roplulcları için baılayan teşebbU~te 81 1 e ıntihar e~ anlaşr1mıştır. 

fi muvaffakıyetli eserler vermektedir. BATAN YELKENLi 
"' caret ve Zahire Borsası 19181929 Yalnız patista imalatı henüz yoklar. Ma . İetanbuldan kalkarak Tekirdag"ına 
OU&cJ mafi. bunun için de tcşebbüser vukuou- g d 6 ~ • ay 1 AZAM.! ASCf'.R Blriocı '"' ı~oıı.oo ı !25,0I duğu ve yakında imılita b•,lanacağı an- ı en tonluk yelken gemisi ile Cü'!l 

~ ·~ı:ı.~ K. P K. P lıılncl OOll0,00 0000,00 laştlml'!ttr. Kalm pamuklu ve çiçekli do. hurıyet vapuru Yeşilköy açıklarında 
~ılc" O·UI) 11'.'t,IO 17,17 Oçüncd: l 1000,00 QflS0,00 kuma e~yası, döşemelikler, perdeler ve u- ça~ışmıştır .. 

~llter OO.OI) ('fl,00 Razmol mumiyetle yünlü kumaşlarımız bilhassa . elkenli batını=? ise de mürettebı.-
.::_t 0.-U l),_Of> oo.oo Ktpek Anadoluya scvkedllmelc ve şark memle- tı o~an Nuri, Hüseyin. Faik, diğt:r 
~~· o.O ıı..ııo 16,15 Pupıı keılerine de ihracat yaptlmaktadır. Nurı kurtarılmıştır. 
S.., Ulak "'•hlut -.- -,. Zahlro Men•ucatın iptıdai maddelerinden ince _ BiR COCUK BOC.ULOU 
l\ııııı Çavıı.t IJ.ı.; IJ,OO ve en iyi kaUte kumaşlara ait olanları ha· M ~un Ku~dilinde Dere sokağında 
a_

11
a.ny1 • -ot -,oo Arpa ıı,oo ııoo riçten getirilmek ve k:alm iplikler mcmle- utar ~.e~!1 iki ~uçuk yaşında ki 
<rteı.. 00,00 00,00 Mwr 00 00 oo.oıı ketimizde imal edilmektedir. İptidai mad. çocuğu Zuhtü Kuşdılinde dereye dü· 

ıı.- n.-

1 '00,00 tJ\IS,00 
l lill,00 1325,00 
ıto>ı.oo ıaoo.oo 

Yuıa.r 09,00 o;ı,on deyi teşkil eden ipliklerin en iyilerinin da- şerek ölmüttür. 
~t.30 hilde imali için )'ıinlerin nlihı düılinul- OSKODA"'c"it"o"A"'5" SIRKA T ~ K.ecen tobuta 

Fuul1e 
Morcl•ot 
Nohut 
Bönilco 
Bıklı 

• 

~2.00 
00,00 

.00 
20,00 
00,00 
09,00 

OO,OO mektedir. Yeni cümrü:k: tarifesinin tatbi- Osk.üdarda Selami Ali Efendi ma-
-po kinden ~~nra. b~r 5ene zaC"fmda yerli rua- hail d 

mulitı ıkı mıslınc çıkarmak için tertibat ~sın e 20 numaralı evde oturan 
ıs.oo almmaktadır. manıfatur~cı İskender Efendi htepa-
oo,oo Sercjnin Brodc (i'jlerne) pavyonun<I. nyanın cvıne hlrsız girmiştir. Bu 
O<•,OO Hililiahmer ve esire-eme derneıti el itleri "!eçhul hırsız bin liralık bir çek ile 

ve yeiane Brode fabrikası olan (Hacı bır çok eşya çalarak kaçmıstır 
Hüseyin mahtumları) mile•sesesi mamu· BAREM TALİMA'TN~M~Sl 
lltı b~luomaktadır. Burada Avrupa maki- ANKARA, 13 - Barem kanunu-

1 •• 
stanbul Hayvan Borsası 13181929 

,. l>trt ••tıflar 1 

Cınsi 
~ 1 tırı:,t 
~!tlıç 

•ram 
ıı;~... aıı 
lltçı 
lt.r,,, .. 
~ .. 
ıı ••• 

Adet •• ~~ (IJI 
Ulllll 

"' 007 

ı• 00 30 
dJ 33 

'!il 
20 00 21 
w 17 
ı2 ı.ı ~~ 

't~iJe lı ~;~~a~ıo~a;: 
• ıt ıhrıç h .. 

rıı llılidd . hSe senetlerimize 
~ eıırın hitam bul<lup;u Hin 

P· 
1
• \ ıy~?o aranıyor 

) • l ı, lı " '1 > ~ı •yo 
t .., e: 

anıt 

Kıtt.vcu 

Dılıç 

Karıman 

Et ııatıtl•n 
Kilo ftatı 

A,..ı 

K. 
74 10 

60 64 

58 

neleri.le aırl moda eşkllindc işlemeler, nu~ tatbiki hakkındaki talimatname 
dantelalar mevcuttur. Ayni pavyonun biC" katıyet kesbetti. Talimatname viliye
köseıinde memlt:ketimi.zdc yenl bir san' te tebliğ edilecektir. 
at olan ziyadar reklamlar da vaC"dır. 

-- - BEHÇET BEYiN SEYAHATJ 
BURSA KAPLİCALARININ Tütün. inhisarı m.üdürü Behçet bey 

İSLA Ht ~radenız sevahılınde icra edece-

Kuz:u 
)Çeçi 
KtC"•yak.a 
Sığır 

Danı 

Bursa kaplıcalarının asri bir hale gl seyahatı §imdilik tehir etmiştı·r. 
U 10 <4 ıo ifrağı için Evkaf müdüriyeti umumi-

yesiyle bir banka arasında yapılmak iT AL YAN TACiRLERiN 
40 80 ta olan müzakerata devam edilmekte- ZIY ARETI 
oo oo dir. İzmir Ticaret odasına gelen malQ-

M.ıodı 

!il"'• BESİKTAŞ-lll!! 

DIKi; IORDI 
Bir >enede muıaddak dipl•ımo 

vert 1r Biçki ve n tkış ,., 1{tcbidir 
Talebe k•}•lın lı !a n lı. ıı, ,J o 
e\ lu hırde b•;•• t' 

Müzakerelerde hazır lıulunnıak üz- mata nazaran Bari Ticaret odası Re
re Evkaf heyeti teftişiye reisi Sadet- isi Mösyö R. Daseit tarafından ter
tin lıey şehrimize gelmiştir. Mumai- tip olunan genç tacirlerden mürekkep 
leyh bu müzakerelerde Evkafı tem- bulunan bir bey"etin yakında Şa~ki 
sil edecektir. Bu"a kaplıcalannm İs· Bahri •.e~it lim.anlarmı ve bu meyan-
1.ibına bu sene ha-;lanılması kuvvetle da İzmm de zıyaretlc bir kaç gün 
muhtemeldir kalacakları anlasılmaktadır. 

BEYOGLU P. TELGRAF •••11•••&•111•••••••• •• 
Poıta te~:~?~~~~~e~ umumye- ı;ıi 17 A (; (JS'f'OS i 

si ınernun,1 mu:ımeLit .ıümeyyizi Tiirk llWilrİf c·eı11i11ell 
Şuı ıntti,, b y Bey ğ po ı. v~ H I! r;.uıiidOr. 
•r.I n • ;_,rlugune tay.n edilmiştır E 118ôl!JZl•lll:;2il 

Vilayet hususi idare bütçesini ta
kip için Ankarara giden hususi mu
hasebe müdürü Cemal Bey. dün gel
miştir. Vekaletler hususi idare biltçe
sini ayrı ayrı tetkik ve tasvip etmi~
ler. Hükumette t.sdik etmiştir. 
Yakında musaddak bütçe Vila}ett 

t~bliğ olunarak tatbikatına geçileceı,_ 
tır. 

Bütçenin nafia faslında 29 bin lira
lık lıir nakıl muame~lesi yapılmıştır. 

KAZANÇ VERGiSi 
Maliye Vekaleti, müstahdimin be

yannameleri üzerine tarhedilecek ka
zanç vergisinin senelik olarak tahak· 
lcuk ve tarhedilmesini Defterdarlığa 
bildirmi~tir . 

MEMURLARIN KAZANCI 
Barem kanunu mucibince memur

lardan kazanç vergisi alınmayacak
tır. F,kat Barem kanunu Eylfılden 
itibaren tatbik olunacağı cihetle ely
evm memurlardan yüzde beş kazan~ 
vergisi kesiliyor. 

Vilayet muhasebei hususiyesi Da
hiliye Vekaletine müracaatla Barem 
kanunu mucibince kazanç vergisi a· 
lınmaması lazım geldiğini yazmıştı. 
Vekalet bunun doğru olmadığı ceva
bını vermiştir. .. __..., 

YENi MEMURLAR 
Defterdarlıkta Hadi, Fuat, Remzi 

efendiler tebliğ memurluğuna, Ruh· 
sar Hanım ve Ziya bey tahakkuk me 
murluguna t<ıyin edilmişlertir. ------- -· TEBERRU 

İskefeli zade Ali Rıza .Bey tara· 
fından Hililiahmere 250 lira teberru 
edilmiştir. 

'""""'"'" Kalender yurdu 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

Ev~al ~nıunı nıü~ürlü~On~en : 
Evk•f ln>••t müılürl. ıı;u kı<lrıısurıda miınhsl bulunan ikisi senır olmak 

üzre UI' (VI.hendı; Mimar ) , bır re,»m ve iki sevrar survevaıılık ı n 
( 27 fı lJ29 tnrihinden beri g-.ızcıderle vuk J bulan tJAn üıerlne şimdiye 

kadar müracıtıtta holunanlann tarlı m\.J.rı.ıı a;1tlınnda~ mak,adı llyıktvle 

kavra\·llmamı~ ,,ıdukLtn anla~ılı)Or 

l ı l\lühendi"I \linıar ; n~:uıtçı ve hilhao;sa in:aatl ccsı.:ne üıennJe 
ıecrıi'•eli hctonır 0 neci • \luııeı lı; - . • şlıı:Jilik" imc·ıa"1 ll':ıi değildirler 
c:tcrierine ait "le:oıaıkferile •;e resmi \:e .. :ıikle muraca:ıtları l:ız11ndır .• 

\! ( Re><om) t:vkafın vıik,ek inı:,.I'< ' ı .\Ji,,•r. re<imlenni ve hatta 
kroki helinde 'erilecek herhan~i bir pnjc\ i dürü t ıelı} :z f ·dc'ıilecek kuJ. 
rette, ~Lrf bu µ:ihı yük~ek e'erler U1.erindr- çalı"m'"° \'e yetiımiş t.._ re" •'n 
( Sana ·i oıektctıi in~aat '° vahuı kondoktör mektehımlrn ınc~ur ) 

· :ı - ' Sıirvevın) , <ılifü.,,Jkir lajatlıA projelerini ıatlıık husu,und.ı 

alelu;ul resimlerı, malzemeyi ve tırll inşayı l:lyıkiyle anlayıp ve mııteılı· 

hit ınadfetiylt tathil olunanlın .:"l.irveyc edebilecek kl~'i!ircttc ye bu gihi 

i~lerde ~etiıınlı S•nıyı mektebı lnııaı kı~mrnda11 ve yahut koııılokrör me· 
ktebınJen ) nt< wn • Si!n ey an ) 

u·•ıımakııdır. l~bu tavzihe gure Ressamlar içın ~.i·I! Q~9 tarlhlnıle ve 
•ürveyanlar için de :lt 8 Q'.!Q t;ırihın<le Anbrtıla 1·\kaf lni••t müuürlü~n· 
de ve lsıanlıuldJ f•:vksf lnııat !\liidür muAVinltgiııdc \e lzmırde 1-:vkaf lu

düriütıiı1ıJe yapı?acak imtihana dahil olma\; htiı enlerin, memurin kanunun
daki ev.;ah hıi"- olınlann ve h:a.husu-; ı•kedilte all;k;ı.;ı bulunnta~aniann 
vesaiki li.1.imeleri ile .. 'eni tcrhiı. var;t~a . .;ı. ~ehadetn:ıoıe, veya ,jİCil ~ar~k.H ·ı. 

bulunduk.lan 1-~lerin mü,r!l'cl ve nu.itev:ıli \•c.ı.iJ..·ı'arı. :-.ıhh:tt 'csikı<:,;ı \'C hLijnu:ıı1 
vıraka'ı ., hir1ikte mr·.o;),ı)r günlcrJı_• 'f.:.t:tt ond 0•rtte \~k ı".tdl l~v 1~:\f inş.ı.ıt • 

Mildürlüf;üııc f,tanbulJ> l':vklf injut ınc lnr mııJ • i• l~\,ıe 17.m<r le 
Evkaf müdurl,.~üııc herayı üntih·ın ıntinu:.t.1ıf.ı 

Himayeietfal cemiyeti hey'eti mer 
keziye azası dün Yeniköye giderek 
cemiyetin Kalender çocuk bakıru evi
ni ziyaret etmişler ve çocuklarla ha>
bılıalde bulunup oyunlar tertip et-
mişlerdir. .... BfR J\J U 1 f ASf P 11\ H1\' r'(()ll ~ 

Hey'et aza•ı yurt binasmm bu iş 
için pekte müsait olmadığını görerek 
binanın daha müsait yerde ve daha 
büyük bir şekilde inııasını kuarlaştır 
mışlardır. 

irtihal/er 
Gülhanc muallimlerinden doktor 

Süreyya Hicıayet beyin pederi Top
hane milhasebeciliğinden mı.ite ~;ı i t 
llid•yet bey çiger kanserinde" v ın t 
eylemiştir. Cenazesi bugü· ı on lı :. de 
(J, <Üdarda Nuh kuyun>undak 1. :ı n -
ındrn ka ' ıank Karaca Ah et · 
ı il kat ı · ı ~efn edilcc~ktir 

·ra~rada \·alışmak tiY.rt: ı··r:ııı~ı/.cayıt \C u .... uHı ın ı ·htt ... 1.'he)c ha .... ~ıyh: 

vakıf bır ı;encc ihııyaç Yırdır Talip ol•ııLırın merk« ııiııım tıanııuh 
l~:ıl -a Karaaydın ~irkctinc ınü:-1L:ta.tlar1. 

1'ütün inhi~arı tınHını nıiidlirlüğünden: 
İzmir falır k s r ıçin e J'adı rn· te.i~ d 400 n ' , •ı ık 'ı rest 

zarı k s~ret ..... 11• ac~kt r. İtw\ ı;, 1 ,p c na \.:b ' , uz 
J r ... u ı ın ıir jıt '!rt "e Vı.; Vt:': ı ~ , Q2 r r anh'-- ~ ... 

) c' d c ı- . .. t 



4 
SLJ 1 

.m .. • d' -Haylr, dedi, billkıa o donda a-. 
•• , j yazda lııaldıktan ıonra fftlrl YUIDll 
.• olmalı. Çllnkü romuı lıayli 10fuk-

tur. 
-- F•UI 
AJRIN nıout 'MIU.IYIT. TtJ. 

14 Ağıı•tos ı Cli9 ~lilıplilar ıüaabatuı 

1 BllGt':\'KÜ HAVA Gazinin gelişi 

1 

Dun tn ok hararet 80 ve en az 14 üncü haftanın 4 üncülüğünü 
Darünatalr:a lisesinden 114 N~ci E

ıo derece ~ Bu gWı havı kısmen min B. kazanmı§tir. Bu yazı ıuılur: 
1'ulutlu oı cık rüzgar lmtl ile garp ·•Bu haftanın en mlllıim haberi biç 
asım an esecektir. ı tüphe yok ki Büyük Ga•fmizin la-

-------------· tanbulumuıu teırlflerl haberidir. 

J1"ELF"'K Sebebine gelince: Biz biliyoruz ki 
J Tilrk milleti hürriyet ve istiklıilln-

MARIZ 1 
(Marise Cboıay) isminde bir p

" teci Fransız kadını var. Öteyi be
riyi dolaşarak muhabirlik yapar. Bu 
kadın şu günlerde (Gringoire) Gren 
guvar isminde baftalrk gazeteye ya
zıyor Müşarün'ileyhln Atinaya yap 
tığı bir seyabatta parası bitmif ola
cak ki Yunanlılardan bir kaç drahmi 
alıp onların lehine bir bent yaımıt. 
bu bendin İLmi, "Yunaniıtanda ar
tık hırsız yok!'" Vakıa bu serlıvba 
iyi intihap edilmiştir, lakin makale
nin satırları yave ve herze ile o ka
dar doludur ki, bu makaleyı % 50 
doğru olarak kabul için bile inaan 
ya ptal, yahut her ıeye inanan Fran 
sız okuyucusu olıDalı. 

Efendimi Madamın Eoru nedir ı.
·kmızl 

de, yapılan bildin inkılilplarda, ve 
şimdi sahibi bulunduğumur Türltlye 
cumhuriyetinde batta daima Onu, 
daiıııa Büyük Gazisiw' göı:mektedir. 
Bu büyilk dahiyi her husuata halı
mızda ve aramızda görmek te gene 
bizim için fnkalide bahtıyarhktır. 
İtte bundan dolayıdır iri Gazimizin 
tctriflerini bu baftıınııı en mühim 
haberi olarak seçtik," 

Halk siltunu 
Sokağa atılan milbadil 

Dün Kadıköyde Moda caddeain
den &eçmekte iken (86) numaralı 
haneden bir mübadil kardaşımızm 
eıyalarının zabıta vasıtasile ı;olwğa 
atıldııtını &tirdüm ve bigünah oldu
funu ~ğrendiğimden Jfıtlen tahkikat 
icraslle nahak yere e'yalarile kendi
leri 10kai• atılan bu biçare aile hak
kında bir k.ıç .atır yazı yıumanızı 

çok rica ve börmetler ederim efen
dim. 

Karllerbıb<Hıı 
H.SEDAT 

MiLLiYET ÇARŞANB.\ ı ot AÔUSTOS 1929 
§ 

lstanbul vilayeti Defterdarlıgındın : 
Numarası semti meşhuru mahallesi .ııokağı cinsJmülk 

dükkAn 
apartıman 

kıymeti muhamminesi 
15500 sos Büyük dere Btty\I[ dere B. dere 

i ,, .. " 
,, " .. 

fa·saf ve mü,temlltn: 
Zemin katı odunluk ve lı.ömürlUk 1 
.el kat 2 oda 1 abdesthane 2 ne 

kat 4 oda 1 abdesthane 1 mutbak 1 

çama~ırlık 1 daraçıı ve bahçeyi havi. 
Bl!Adı enaf ve mUftemllltt vt kıymed muhımmlnea.1 muhmer apartımııı ve altındaki dttkkln 4 Agusıos 929 

tarihinden 24 Ağımoı 929 tarihine kadar yirmi (Ün mllddetle kapalı urf usullle müzayedeye \'az edilmiştir. Bedeli 
lbılınln ıuıh petlnen ve nısfı dl,;crı de tarihi llıaleden bir sene sonra alınacaktır, Talipler müzayede ve münaka a 
ve !halat kanununun l O nuncu maddui mucibince tekliflerini bir zarf deruniine vu \'e temhir ederek n ü1.erlne 
hım ve ya hüviyetini yazarak lfbu 21rfı yüzde }edi buçuk . teminatı muvakkate n ya bank• mektubunu havi 
dlger bir zarf derunune koyarak •·e temhir ederek ve işbu zarfın üzerine ( Büyiikderedeki apartıman n dülcklna 
altlir.) ıbaruinl yızoru muza ed~nin 'on günü olan 24 ağustus 929 c"martesi günü 11aı nn dordc kadar Beyoğlu 
mal mıldurlUgunde mut•~< itil auf k<·misyonu rl)a erine makbuz mukabilinde teldi eyleme! ri IAz:mdır. Talipler 
mtiıaıede munıka .. ve lhıillı lı.aııunu ahklmlyle bu hıpıaki . 111~ fUtııame!i meudmı kat>ul euec;!c ıne.bındur. 

Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Kıvmeti 

Ho \lııhammene~I 

1 1 ~00 

Semti okal(ı Cinsi 
Karlıklly Yoğurtçu çe~me nmf dii\..k~n 

ll-Hiıtemilau 

!ev~ inde bir oda bir hela 
3 l 150 
ı; 12.50 

.. • .. ' .. • • fırın " ,, .. .. " .. ., .. .. 
" " • .. dükkAr f 1000 .. " " ,, .. 
,, .. .. • .. ıı 'l7 5 

" ... " .. .. 
" " ,, 

" ... .. moda .. .. .. " " " " 
., .. " " " .. 

11 8~5 

99 1000 .. 
" .. " " .. ,, meıpab,, " 

101 12110 .. .. • .. .. 108 12.'iO 
" .. .. .. .. 

,, mllhtirtar bagı ah;ap hane 33 nOOO 8 katta 9oda 2sofa matbah ve saire 
,, ., trsa ma rıhtım 22,2'l ı 1 J SOO ~75 ;maında 

Dünyanın bütün lugat kitapları 
Y •. nanlı demek olan Grek kelimesi 
dll!kabilini .. hırsız" olarak göıteric
ler Buna zamimeten Beadeker (Be
deker) gibi seyahat rehberleri de 
Yunaniıtanda hıraız çok olduıiu i~n 
bira• dikkat etmek huıuaunu ııey· 
yahlara tavsiye edermig. Madam 
(Mariıc) bunu okum uf ve her mem· 
lckctin hususiyetini görmek lıteyen 
bir seyyah hiBBile Yunanlrlar tıırafın 
dan bir ıeyinin çalmmaaını iatemi1-
Poker oynamıt. çalmam'}l&r, 30 &ün 
30 gece Atinada oturdujtu otel oda
sının kapısını açık bırakm.ıf çalma
ını~Jar. Kcndiıile müllikat yapan ga-

Y·~·.T••R••o••••••••ı 
Baladı cin~ ve "vtafı muharrer 11 ~ıt'a emUk saulmak üzere 718 o-ıcı tarlhinden itiharen 20 gün 

EMALAR müddetle miızayedeye vu: edilmiştir. diıkkAnların hcdeli defaten hantlcrin bedeli ise bir senede iki .......................... 
Komik Cevdet bey temsilleri takıltte tesviye edilmek şıırtiyle taliplerin ', 'F buçıık ıeminaı akçeleriylc 2919 1929 tarihine mllsadlf 

Kuşdili yazlık bahçe dyatro•undı Pertembe günü saat 14 te l'skUdar malmtk:lıirlilğuncfe müte,ekkil ~atış komisyonuna müra.:aatlırı llln 
Çarşamba akşamı Salı Memduh bey- olunur. 

teicre, oda kapısını ve mücevher 
• mecesinl açık bıraktığını yazdır

;,. ;ı_,yi,.-,e çalmamıılar. Terci.imanlar 
'" .ıdarı babtışı çok görüp yanımı 

!erle Anastu balt hey'etl birllkıe r••m::mmmmm•mm•• 
olaralı: muazzam mlisamtre duhuliye y E L K E N c J 

D~k.tor A. kutiel lara UııiJ lob ve sor'ıl qoılası · ,..,. etmişler Çantasını kaybe-i9, 
fıır .aat sonra getirmiıler, bir taksi 
~ • de 100 franklık bir kayme bırak
f'Ş• şoför parayı iade için koşarken 
cağını sakatlamıı. ~adam ~u ~f

et•e., bu doğruluktan ığrenmıg gıt· 
miş seyahat acentalarına çatmış: 

• Hani Yunanistandalı:i hırsızlar? 
B n mutlaka bir şeyimin çalınması
nı · tiyorum. 

Fu garıp talebe karıı acentalar de 

l!Jektlrlk ınakınclcrlyle bcJsoRuldııRıı, k1nır 
darlıRı, pr0$lal, ııdemU111dat, bel ~
iti dit ve ffrenctJI ağnaa 'tecıavt eder. 

Karakoyde llı;rüçt lvını ıır!S!llda U. 

Dalma yalnız 

KODAK 
mi 'er: fotoğraf n1akinala-

- ~ Madam 1 Şimdilik bu arzunuzu } • k l 
tahalı:kı:ık ettiremiycceğinüı için mil- rıyle filim erinı u -
ttsslriz, ikı ay sonra olaaydı belki. } k fı ı• • 
Yaranlı hıraıtlıktan mütenefflrdir anma men aa IOIZ 
bız de memleketin şöhret ve husuai- icabatındandır. 
yetini muhafaza için yabancı hırsız-
lnr tedarik eder seyyahların müret- ı\.llminut foto~ı aflar için 
tep tekilde mallarını çaldırın~. Li.- M • t 
kin şimdi mevsimi de~il. Bu gibi iı- }fl0 eros 
)erimizi gören ecnebi hıraızlu an-
caı< ki ay sonra Atinaya gelirler.·· kartlarını kullanınız. 

lgte bu Fransız kadını Yunanistan Her yerde satılır. 
leh- '1e yazdığı makale. Biçare Yuna- 1ilııı • ..ıiiıiİİıııiiiiiiiiiiiııııiaıiıiıliİİııl•
niatanda bir §eyinin çalmdığını id
dıa c<L} .,, ı.ma makalesini okuduk· 
tan ac.nra ı:ördüm ki zavallı ya iffe
tini, ya aklını çaldırmış. 

Yazı makinelerinizi 
unn almadan eve) Gılaıada Harıci 

VATAN 
VAPURU 

·~1u~tos Çarşamba 
gıinil akşamı Sirkeci nhumın 
dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon , urme ve 
Rize ) yt gidecek tir . 

Tals!Ut için Sirkecide ydken-ı 
el hanında Uln acentasına mu 
ra~-aar. Tel lstanbul 1515 

İngiliz Hüseyin Rüstem 
vapurları 

Mersin-lzmir postası 

RüsleıniJe 
vapuru 

ATEŞTEN GÖMLEK! 
tkı gtin kadar Adanın pnetine 

om z vermek akılsızlığmda bulun
d m, Uç flört gilndür en hafif okp.
ınak gıineş yemiı yerlerime bir kam
çı gıbl tesir ediyor ve ben yanıyo-
rum. Dün gördüğüm bir arkadaş, ba
l'mc! ki ta•sızlığı gördü ve sordu: 

50ka&ında 10 numeroda S AX- t b 
VITALI BENBANAST~ 1 5US os perşem e 

- lllo? Hasta mı.ın? 
- Sorma ateşten gömlek! diyerek 

izaht sonra sordıım'. 
- Mdıakkak ateşten gömleği ya

•an da be:-:ım ı;.bı güneşte kalmıı ve 
onda-ı ılham a!mıştır. 

gunu >aat ı !< de Sırkecı rıhtımın-

Ma~aza,ını ziyaret ediniz dan hareketle (Gelibolu, Çanak

Doktor 

Mehmet Ali 
Bclsoğuklugu ve idrar yolları 

hastalılı.lan mütehassısı 

kale, lzmir, (;üJiük, Bodrum, 
llados .Fethiye .~IAiyt•, Antalya, 
ve :\lcr,;in ~ e azımet \'e ayni 
iskelelerle a\'Ckl edecektir. 

yük "e •olcu ıçın Emin 
önli Reşadiye t•adrlcsiııdc ı 2 nu 
maralı lngiliz 1 hN~} in Ru,ıcm 
'npurları idurchanc<ine mürn.:aaı 
Telefon: İstanbul '2 71i 

Mcrke• <\reMuı; Galat• köprU 
<tafında Beyol!u i362 Şube 

acenıesı: ;'VlıhruudJye 1 Jaııı altıtda 
lstanbul 274-0 

Trabzon po tası 
[IZMlll vapuru 1 5 A~mto> 

perşemlıe akşamı c;aıaıa rıhtı

mından hareketle i'..onguldak 
ine bolu ~iııop Samsun t nye 
FatS3 Ordu Girc>on Trabzon 
lllzeyc gidecek ve Of Trabzon 
l'olathane Giresôn Ordu Fat'8 
• amsun lnop lneholuya uğra
yarak gdcı.;d. tır. 

jznıii sür'al oost as! 
( 1\L! cemal ) v~puru 1 tı 

o\ıtı:.:tn, Cuma 14.30 da { ;aJata 
rılııımıudan hıı.reketle C'urnar
tesl ~abahı lzmire ı;decek ve 
Paıar 14,30 da fzm!rden hare-

ketle Pazarte~ sahahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel hir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

, DOKTOR " 

iZZET KAMiL 
Yen! ve es1'.i belsoğuk1uğu, tm· 

razı clldlve e frengi tedavi eder 
liııhçekapı şekerci Hacı Bekir 
karşısındaki apartmanda l • l /2 dan 
16 2 ya kadar 

usevl llsesl 
lleyoğlu Kumbaracı \Okuşu No l 

Maarif \'<k4leti tarafından musad 
dak 'e Darulfonuna duhul hakkını 
bab~eden bir ~chadetnaine veren 
ycgAne )b•"l tedr!•ıtı taliye lis>,i· 
dir. Altıncı ıınıfa hdar dersler mub
,elitıir. Altıncıdan Jti'>artn erkekler 
,.,. kızlar için ıyn ayn 'lnıflın var
dır 12 inci . ınıfın biri ıiyatl}ıt 

diğeri felsefe olmak üzre iki şubesi 
nrdır, Tedrisata 16 EylUI 1929 
pazartesi gilntt ba~Jayacaktır. 

• 929- ı <1:ıo senei dersiye•i için 
k•yıt muııneUıı 11 ağustostan itibı· 

ren cuma \'e cumanesi günlerlnden 
maada he• giın <aat 9 d•n 12 ye 
kadar devam edectkıir, 

ikmal imtihanları; 5 inci 9 uncn 
ve 19 inci sınıfların ıalebesl için 
9 HA 12 F.ylillde icra edll•cckdr. 
Bütün talebe 9 Eylill 192\ı dan 
en el tekrar kayd olnnma&a mec
burdur. 

_ 1 larik, hayat, ka7.a ve otomıı!>il sigortalarıııızı • 'lbl 
Oalatada tlnyon hanında kilin Ünyon sig, ı rta kumpanya51na ~ 

1 pyatınuız 

1 Tüıkiyede J,ılafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVO 
!{1111.pr> ı ' ~"lDa lıır kere uııramadan •i~orta yaı,fırmııyıruz. 

Tı'l<'föı .. Heyoi!lıı • 2002 

MiLLiYETiN 

• 
Bu gllnkfi yeni 

bilmecemiz 
Dllnkll bllmeceınııl• 

SOLDAN SAÔA: 
1 - :Mümtaziyct (9) 
3 - s .. ç. tıiy (3) 
4 - Bü)'ük (3) 
6 - Tabaka (3) 
7 - Yapmak, işlemek (3) 
9 - Katre haline getirmek (il) 

YUKARDAN AŞAOI: 
1 - Mütekabil alôka (9) 

,, '' 

halledllmlf şekli 
3 - Nota (2) Zaman (2) 
4 - Rabıt fdatı (2) Rabll 

tr (2) 
5 - Yüz sene (~) Fikir <4) 

6 - Sıfat edati (2) Nida (2) . 
"em" 1 - Nota (2) Masset 

~ır" (2) 
9 - Yaşlıgı izale etmek (9) 

BUYUK TAYYARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

2. Nd KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR . 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca 

18,000 
.15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
Bu keşldede cem'an • 3,900 • numara kazanacakur. 

Eınlat Ye Eylam Bankası Umum Mü~ürlO~üo~en: 
SATILIK KASIR 

Eaaı No: 

28 

Mevkii 

• 
Teminat 1/.İ., 

T. ı. 
Bebekte Nispetiye kasn namiyle marıif 

kasır üç katlı ahşap bina su deposu ve 
havuz ve takriben 130 dönüm arazı. ısOO 

Balada muharrer ma müştemilat Nispetiye kasn sat,ı;
iizre şeraiti atiye dairesinde miizadeye çıkarılmıştır. ı' 

1- Müzayede kapalı zarf usuliyledir. İhale 19 - 8 29 
hinde Ank~rada !,dar~ Mecli.si huzurunda ic~ edilecektir. 1~ 
olanlar balada gostenlen mıkdarda teminat ıraasine mecb~~ 
lup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber rns~t~ 
mukabilinde bizzat ve yahut ihale Meclisine yetişmek iır 
taahhütlü olarak Postaya tevdi ederler. 

2 - İhale bedeli berveçhi peşin istifa olunur. < 
3 - Talip olanlann İstanbul veya İzmir Şilbeleritniıe 

yahut Merkez Emlak Müdürlüğüne müracaatla mufassal şa~ 
meınizi mlitalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bit )it 
mukabilinde bir nushasını alıp imza ve tekli f mektuplatd" 
raptetmeleri icap eder. 

l~liJe ve~alefi levazım mü~iMyetin~eo : 
Adliye sarayı kalirüferi için yüıon dokuz ton kok k')mürü ı O· 8 9'f! 

tarihinden itibaren aleni münakasayakonulmuştur taliplcrın şartnaıılri' 
görmek ve almak için AnkaraJ.ı mi >ayaat komsiyonuna ve Istaıı1'ııJ<ll 
Adliye levazımına müracaat edecekleri ve iüalenin Anicarada Adli;< ~· 
kiileti mübayaat komisyonunda icra kılınacaı:ı ilan olunu• 

~i ijilln edelı ~l 1~:ı: TI 
~~ - ~ -- ~ - - - - -- - - - ----- - - - - -- - - - e 

lnun kadar, hatta ondan çok se-ı - Evet, bir tek_çocuğumuzuı bir anahtar çıkarıp attı ve şaha-ı Cicim Aıi kaskatı kesilmişti \me fuhş . olmuş, Mal sıJ1l 
viyorum Çapkın kız! Fakat i- - Onu bana goster, ben ye- det pannağıyle yazıhaneyi işa- Hançeresini yırtan bir sesle yal-, caddeye taşmış .•. 
çimde senin için yirmi üç sene- minini bozdururum. 1 ret etti. . . • . nız bir tek kelime söyleye bildi: Bir konağın kapısı açıldı·~ 
denberi tutuşan bu volkanda - Sana mı? 1 Çapkın kız mıhanıki bır ha· - Baban ! Sap sarı yüzlü •. SacJatl el 
aşk yoktur. Se~!. y~I~ ve. yal· Diye sıçradı. rekctle anahtarı aldı, bütün çek Çapkının göz bebekleri fırla- ma dağınık . . Sırtında yal~ 

Yazan: AK 4 GIJNDIJZ nız ona benzedigın ıçın sevıyo- - Evet, benden kıskandın meler açıktı, kapalısını buldu, dı. Babasının yüzünebir mecnun bayaz bir kazak .. Genç bır -
rum. onu .. Şimdiye.ka~ar ~a göster çekti, si.yalı b~r portföy vardı. bakışıyle uzun uzun baktı ve dm sallana sallana, karJaJ11' . .ır 

güzel memleketin havası, suları Bana bu faciayı mı söyletmek Paşa ölürken onu ve her şe- ~e~ onu. ~ını~.ı de. gostennek Aldı. İçınde bır tek san mektup aynı inilti ile: zerinde sendeleye sendeleye r 
·: t'~~ir_ ed_i:ı;or.du. Memur ol- istiyorsun? Bana, candan gelen yini bana bıraktı, ölümünde bile ıstemıyorsun. Çunku.... buldu. Şunlar y~ılıydı: • _ Babam ! rüyor . , . 

maga !uç ıhtıyacım yoktu. Fa· bir itimadı nasıl. • kullandıgımı bana emni et etti. _Çünkü? [Ben a§k egoıstı oldum. Eger 6- . . .. .• . . 
kat o devirde memur olmak, ba- mı söyletmek ıstıyorsun? İşte Y . _ Benden şüphe ediyorsun lürsem sak10 evlenme! Bu, biraz da Dedi. Tabanca elınden duştu. Bu Çapkın kız ıdı ılfı 
husus Mektupçuluk gibi şata- böyle kullandnn. Koca ihtiyarın Fakat. · Ah nke ydazd ~ ~ bırak ve kirli bir dünya kızı ile temiz Papya ettiğimiz ihanetin cezası ol- Durdu. Bir daha baktı ve birden Kadınlı erkekli kafile 

. imale h • "b k 'h . . etini tlklarınm en mu a esını altray ' .. . . bire dönerek ç ktı Me d" 1 t dı , fatlı bır memur o ayatı mu are ı tıyann emnıy uh f ed b"ldim B' b' . bir aşk kızını yan yana getir- sun. A§kımızdan doğan bebegımızın • . r ~ r ıven e~- anı . ı.ıJ 
bir şeydi. Ben de bütün kuvetli sui iııtimal ettim. Bu benim na- m :ıc ~bi ~ oian :~ mek istemiyorsun. Ben ki kirli adım "'Çapkın" koyan sensin. o bal- d.en su~atla ı~mege baş.ladr. Cı- Onu tanıyan kafile c;ılı 
kültürüme rağmen bu lükse ka- mussuzlu~<I_an mıydı~ Hayır f11:ver~ İhmal edilen bir r veya ljÜpheli bir kız.... de bütün ömrünü onu bir Çapkın cım Ali ke~dıne geldı, fırladı evi tamdı. • 
pılmrştım. Sen de bana ıtımat et ki hayır! . op .. · . d. B f _Sus' .tız olarak yetiftirmeğe vaJrler. Pa- Hayret beyı bırakıp Çapkının H be . tre•İ el" 

. Bu ırkın ııakatlığmdan cemi ye- ıp zaturreeye çevır 1• en yo • S · - 1 . b • · afi t · ] peşinden koşmak istedi. Koşa· - ayret yın me · 
Eski Vezirlerden olan V~, tin şirazesizliğindendi. 'Bir irade tum. Onun da kimsesi yoktu. - usm1?"a~gJC? . ıa ızı e sm. madı. Merdiven başında hay- h çok oldumu? # 

babamın çocukluk arkadaşı ıdi. ile yüksek bir kız bir pamuk Etrafındakiler ne biisin. Dönüp - S~ hkili~li. delil~~ fYaktak od~sı~.a ;oş\u, f~tog- kırmak istedi: - Hayır köylü çocuktall 
Bu sebeple ben o ihtiyar ada- ruvalmın kucag·ın; atılmı~tr ve geldiğim zaman bana Eyibin - ŞŞulipheliyımd do ,..al . el, rala ı dopbarkıp ın .~r ı~ dam kanın - Gitme gitme! Seni ben ra Hayret bey yakaladı. ·• 

.. '"dı 'bi 'd' B"f' " "' b' k" ı d la ak - p e e e51 ıın tın a a tı. goşesın e ço es- • •~Ak..-JilUl oz ev1<1 gı 1 ım. u un karşısında hayat hakkı daha ır oşeıı n e mezar • yat o- y yiın? k" b' ·hı 1 k k · seviyorum! - Zom sarhoş olmuş D""-
viliyeti bana terketmişti. Na- f 1- 1 ak klı b' damda duran bir fotograf kaldı. - a ne . ı ır tan e so u rastı rengı . . - ' 

da b k d · eli y· az a 0 an genç, Y ışı ır B' d 1 dli"-''- kt · t 1 - .•.••• , • • • • • , • •• bir yazı vardr: Çapkın kızın an- Haykıramadı. sofa etrafında na nasıl gıdı yor . 1 musum n u a ar emın . ı mektupçu vardı ır e .. UJ ıı;um no ası ış e . .. 
1 

B' . k 
1 

"k .. fa)c:t 
yeceği bir kaşık çorbayı bile ben ·. . . Birde bir kaç satır... Söyle- - Pamuk! nesinden Çapkın kızın babası donuyon u. ır ıs em eye ço tti - Sefalet monşer se ~ 
tayin ederdim. Vali konağının i- Bu cinayet tabıatm ıdi. mek istedilim işte budur, bu bir - Çünkü.·· Hayrete······ yuzuııu av1:1c;Iarıyle k<:padı ve - Ne matah olduğu beli1Y 
çi dışı benim emrimde idi. B .. il b' d .. 1 h tın kaç satnda diyordu ki "Ben •tk - Çünkü? Sendeledi. Elini duvara daya- hayatında ılk defa aglamaya - Ali baba! Ali baba!·~!>'' 

Fakat o devrin her Veziri gibi ~ .c.unn . ~ı: C egı' a:a ka egoisti oldum. Eğer ölürsem sa - Sen osun! dı. Zorla kendini topladı. Tek- başladı····· - Söylesene doktor gııjll' 
0 da bekar yaşıyamazdı. Kansı kendısı ış~emıştı. e_zasını uÇ"l km evlenme!., Yemin ettim, ev- Bir sarsıntı, bir hıçkınk, bir rar odaya döndü. Hayret bey • * * kim? Söylesene doktor 5f"..~ ef 

dar senedır ben çekiyorum. o edim 1 . l buh b d c· . Al' G J'b 'h . 1 kavg .. öldükten sonra evlenmesi için i· . . kal 1 . . k h lerun , ev enınıyoruın, ov en ran. • • aygın yatıyor u. ıcım ı Kar durmuş . . - a ı a ı tıyar a ? 
lenn ateşı p enmıze aş a- . -· 'ht' - ..... d · y · B k f ı k Jrr rnı rade çıktı. Ve bir çok eski Ve- !' d . . . B' 1 mıyecegım. _Ne dedin? Ne dedin' ı ıyann yrrttıgı gogsun en ıçe erler bembeyaz.. tı. u ıya ete çı ı , 

zirin yaptıkları gibi o da çok 
1~ ~ sın~ştı .. ~n erce ~oman Ya ne yapacaksın? - Sen ölen.sevgilinin Çocu- riye su serpiyordu, ellerini oğuş Sincabi bir sabah oluyor... - Aşiftelik ne olacak; 

'enç ve çok güzel bir kızla ev- mano u tik?m.eyfzotı li~otmki~taarl, ro· Çapkın kız sanki boğ. ularak ~u;n! turuyordu. Sarhoş hanım efendiler sar· - Ali baba! Ali bab3 ·••• 
• § er, rea ıı p ar. . • . . .. . h be r d'l d .. kk .. · ıt tendı. Hiç birinde aşkımıza yaklaşan ııonnuştu. - Yanı senın? Başını kaldırınca gozlen deh· ?ş y eıen ı er. en mure ~p .. · · · · · · · · · · · · rl an 1tı:ı ı 

Bu taze gelin, bana bir sene bir kuvet bulmadnn. Gönül ih- _ Çocuğumuzu mes'ut etme - Evet. . , • şetle fırladı. Çapkın kız ayakta b:r kafile Maksınıden henuz Beyaz kazaklı pe ş5endc:ıC:) {\gabey dedi. Bir sene sonra... tirasımız birer volkandı. Hala le çalışacatnn. - Yalan! durmuş ve tabancanın namlus?- ~ıkmışlar, kol k~la, yanak yana- zun karlı yollarda 
'Sana bir sene Ağabey diyen bu seviyorum. Hala ayni ateşlese- - Çocuğunuzu mu? Hayret bey frrla;ran ~lr zem- n~. J'.~rde yatan Hayret be!.ın ga, dudak dudaga,_ kal.ça kalça- sendeleye kayboldu. 
güzel kadın, bana üç sene sev· viyorum Çapkın kız! Seni dese Hayret beyin göğsü hınldar- berek ııiir'atiyle dım dik oldu, gogsune tutmuş, ateş etmek uz- ya, karma kanşık ılerliyo~lar~. BiTTİ 
gilim dedi. viyoııım Çapkın kız! Seni de o-'ken göziinden yaşlar akıyordu: bir şey söylemeden yeleğinden re idi. Şampanya canlarunış, bır kü-

- -KIN KIZ 
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'fEL KEN CI 
~ ız 1 h ve sur'at ı ata ı 
YATAı 
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Çar am a 
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1 Vt 

t ıçtn , ı:' y lken 
nda k!tı c n 

I sına ..... 
'c 1 t ıb ıl f.ı. • S 

e aJerı M 1 arıtım ve Pake J }~DJalarınıu vapurları ile 
ıı llıeı sayahatler 

tr hart .. 
'ti ed a l\!ar;llya ,, ya ha-
l "ı en ı·arurt Pire ve , ·a

. nıanı 
41 al arına dahi ~ğrarlar. 

tanı R ınak uzcre Karaköyde 
tlaı o] ebul ve şürekAsına mil-
' unınası T 1 f • 20 · e e on Beyoğlu. 

4 - 1704 

•ıınd., Acenta51; Galatı köpril 
lctnı,11 : ~ Beyoıııu 2362 Şube 
~"\~~ye Hanı ılt'tda 
, fi a I ( ~,7::· :'l"". ~ ........ -• 

\tersin) O f B 1 p O 1 1 B Si 
Saıı ı 7 d Vapuru ı 3 Ağustos 
bartkeıı e Sirkeci nhtıınından 
luçu(k e Gelibolu, Çanakkale, 

nıtt, ~Yu, F..clreınit Burha
dön~te YVaiııı;a gidecek ve 
iı(te ı\J llltıJmr iskelelerle bir

"- ~Ubtuınoluıı;a uğrayacaktır. 
""n ° u i · ır, Ytik çın yalnız yolcu 

lııu ~~ınaz. 
rQJ,~~ ı~ınci postasi 
~11eııılıe Vapuru 15 A!l;ustos 
~ncı.n akşaını Galata rıhtı· 
pt ~lıı ~reketle Zonguldak 
~ Ord nop Samsun Ünye 
Jı Ye ~ Gireson Trabzon 
~1-thtıı k ve Of Trabzon h' ;lııGireson Ordu FıtBa 
~k: ~ 0P lııeboluyı u~
~CCektır. 
tıovç 
~~llılı~r;Ev ANT LINIY 
\ıı nhuı • Brem, Anvers, 
q 1da aıi \'e Bahri Siyah ara. 
Sil\ Posta ınet ve avdet munta 
~liıı, ~: IIamburg, Brem, 
he~ liırıa "0rs ve Roterdam
'rı ~1eııe11 °1ınıza muvaseleti 
C~ ·~Oı) Vap0rlar ; 
'J> <ııı~ı) Vıpuru limanımızdıdır. 
ry tr,,) • 2\!-8 de ıahmlldo 

~it) • 29-8 de 
&u,, • 30-8 de 

• 
• ~.y 

le lbrlfl lrııa • Kösıence , Kat .. 
~"''bitek lçtn llmanunızdan 

""r"-) •t ed le ~~ ".' •ı u ece vapurlar: 
Plıt) p ru 5-7 ·9 de ııhınildı 

lf.llıb • 22-25/9 de • 
le (} ~rg, llr:::e---
~nçıg IÇi ııı, An\•trs, Roıerdam 

rı. hır L n Yalcında limanımız· 
'"I ••eı d 'tııı,l'l) • ecek vapurlar : 
tlı~') vapuru 13-14/8 d~ ıah. 
~~liıı) • 18-20,8 de • 

ll:;tıı) • 26-27/8 de • 
ı;-a, 1 • 31/8-3/9 de • 

rı. ' a lafı ·ı l"aki 81 at için Galatad 
'%.,,!tıYan H . 
~ ,1 ··q aeenı l' '.Ullllda kAın 
·en : Be e 1~ıne müracaa 

aı o lu 641 -674 
lltıb 1 
s~se~ ~•hhiye mües

~0tııı8 erı lllÜbayaat 
~1•k/0011 ~lyasetlnden· 

~ 1Ye Yde 1ca· • 
~ ~n lıaatane:r ~~azı akliye ve 
~~'1ı.~de11 köıı:ı·ıçı.n lbım olan 
l ~ ~~~esi uru tanzim cdi· 
1 ~. 1. sı ı,,.;eçhile ve 27 / Atus-
~~lle ihaı !lu_~ •res 6Z6 /•oı 
'<.;~ koru: •dılmek üzere mil
i ·'4o~Yi gö uştur. Bu baptaki 

'lııı 1~ 'Uııı~e,: ve fazla izahat 
"aatıarı il !J>ıuo.6:oıaı :ııewı• 

~-~ • an olunur. 
' ''lıö * * ~ ~bi Yde lca. 

'\ ıı., /e liaatanın . ~mrazı akliye 
~ l; k:P.ılacaı. 1;aın1~ bir pavyo
~ Ve b§ıfli İn 52 !ıra 40 kuruı 
.,·""· u "- '!aat olbaptalci k 'f 1Jı ı v ~Pta t . eşı -

-~~~uçhilc ve ;.,nzııı:ı _edilen şart
...'~ı. 8aat ıs t - Agustoa - 929 
·1'll~1 •diiıııek -~ kapalı zarf usu
. ~k ~·· Bu bauzer'. münakasaya 
''in e lazıa . Ptakı şartnameyi 
'ı il~ llıe>kur :•~at almak iste-
1 ~r. omısyona müraca-

ı~nbııı 
' ~k~ llıaarif e · 

'lı r, sa • mınli~indcn-
~ 0 nat k • 

ıı. •ıin d me telıi müdürU 
erhal emini ğe mUra-

l\IlLLlYET SALI 13 A(';USTOS, r 929 
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Mez aha inşası 
Zonguldak belediye riyasetinden: 

İLAN 
ı, 1"1'uldı A ır efendi k t "pbanc-

1 sok ır ~. 87 nr'Ilaral: mağ •ach 
·• ık et 1 edip Js. 

1\1 k a e Ti 

tı 

1 2'1 

ı:< 

zd 

.ada 
han- da 

'l J n mar t ı m ırdan 

vu at A met \rıf be ın ' ıanc 
sine mu.aca k ı k t \e 
ı.,pit c•Urmeler 'e •mh mezkOr
dan sonra şirket m amel ıtı sureti 
katiyedc tasfiye rdileceğ.~dcn tarihi 
mezkure kadar alacaklanrı kavt ve 
tespit ettirmeyenlerin ma<adan hak· 
kı mutalebesi kalroıyacağ1 ilan olu-
nur. ·ra:;fiyc memurları 

Arnkat 
:"'odi 

Gmette 
fabrikası 
müstahtemininden 
dokuz da dördü 
daima veni bıçaklan muqyme eJ. 
mtlt.ttdir_ gayri muntazam bu• 
lunan bıçakJarher zaman iptal 
edflmektedir. Bu yQzdcn Glllctco 
her valcir iyi traş olınaruzı ıemfıı 
eder. 

Yola çakmazdan evvel bir paı.. 
et almıını.za derbatır cdinl.L _, 

Gillette 

j 

Encümeni nainıii vilayellen; 

şa 

yet 

" 
• 
1 

2 

1 

d 
lı 

r 
fıe muattar bir ağıza mat.k 

olmak" ancak oksijen sa} esinde 
istihzar olunan 

BIOKS 
Diş macunu istimafile 

lrnhildir. 

liradan lb •et Topk ı · Biıvukçekmcct 
hedim l n 0,80 "T lı k "'ezin 

on n r "l 8 <J 
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' ile d 

~- m de "l 8 'l 
r 1 er '1 n 
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Bursa icra dairesinden: 
Buraa Ziraat Bankasına medyun Balat çiftliği mutuamfı A

li Rizı Efendinin tahtı hacze alınan kariyei mezkiirede çiftlik 
ar asında ve mezarlık mevkiinde kain tarkan Ali Efendi, gar
ben Ali Efendi, müfrez tarlası timalen sahibi senedin müfrez 
çiftliği cenuben Balat ve Doğanköy yollarile mahdut iki dönüm 
mıkdan tarla 10 «on» lira ve çiftlik araa11 canibi yesası Nabi 
efendi müfrez çiftliği canibi yamini Ali efendi müfrez çiftliği ve 
Riza efendi harman yeri arkası, Ali efendi tarlası cenuben tarik 
ile mahtut 4332 «dört bin üç yÜ% otuz iki» zira mıktannda ana 

Zonguldakta müceddeden inşa 
edilecek olan yirmi beş bin yüz 
dört lira altmış üç kuruş bedeli 
keşifli ''Mezbahanın ,, inşası 1 
Ağustos 929 tarihinden itibaren 
yirmi bir gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konul
muştur. Talip olanların pilan ve 
keşif name ve şartnameleri gör -
mek üzre Zonguldak belediyesine 
müracaatları ilan olunur. 

1 L AN 15 «on bep lira ve kuyu dibi mevkiinde tarkan timendifer hat-
Hazine namına mazbut 360 kilo tı, garben Bursa yolu, şimalen Çavuşköy eraziaine munfasıl 

Deniz leyazım salınalıııa komisyonu riyaselin~en: 
12000 kilo Şeker kapalı zarfla lhalıi lı:atiyesl 20 ağustos 929 Sılı uat 14 

8000 • Fuulya' 
5000 • Nohut • • • 20 • • • ıs 
2000 • Mercimek • 
7000 • Sadeyağ • • • • il 1 • • çarşamba 14 

l6()(X) • Pirinç ... " • • 21 • • " • 15 
7500 • Sabun münakasa! aleniye ile 22 • • perşembe. 14 

5000 • Zeydn ,, ,, " • 22 ,, " ,, ., l 5 
5000 " uzüm ,, ., ,, ,, 22 ,, " ,, "16 

Milli müdafaa vaklleıi deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı 
erzak hizalerında gösterilen gün ve s11tıe lhılesf icr• edilecektir. Şartname· 
sini görmek lstiyenlerin her giln vermek isteyenlerin yevmi ihalede muhar
rer saatte Kasımpaşada Deniz levazım sıtınalma komisyonuna muracutl•n. 

KAPPEL 
C!HANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hususile FRANSIZ hüktımetinln takdir ve tercih etıiltl makine 

Hafif, metin ve sağlam 
H "h • hh ·· 1 ve taksitle er cı etı taa ut o unur. dahi verilir 

Umumi acentesi; 
Y. ŞNORKY AN Sadıkıye han 30-38 lsıınbul Tel. 

salebin beher kilosu 210 ve 8 çekime- Hamitler yolu, cenuben tarik le mahtut 53 « Elliüç» dönüm mık· 
şe odunun beher çekisi 205 kuruı ve tarı tarla 1000 «Bin» lira ve eski Karakol dibi mevkiinde ıar-
3450 adet kestane çubuğunun beher kan Mudanya Bursa ıosesi, garben timendifer hattı timalen ta. 
adedi bir kurut yirmi para ve 6 adet rik, cenuben Fethiye köy erazlsi ile mahtut 157 «YUz elli yedb 
kölrner direğinin beheri 251 ve 194 !ı 
kilo kekik otunun beher kilosu 11 ve dönüm mıktan tarla 1500 •Bin yüz» lira ve kariyenin Kuyu 
330 kilo meıe kömürünün beher ki- dibi mevkimde ıarkan Mudanya uraa ıosesi, garben ıimendi
loıu 3 ve 35 kilo ihlamur çiçelfnin fer battı, ıimalen Çavuıköy eraziıine munfa11l Hamitler yolu, 
beher kilosu 12 ve 15 çeki meşe odu- cenuben tarikile mahtut 19 cOn dokus» dönüm 2 «İkiıt evlek 
nunun beher çekisi 205 ve keza bet mıktan tarla 80 «Sekaenıt lira kıymetinde ve yine ıarkan Geçit 
çeki meşe odununun beher çekisi 200 
kuruş bedelAtı muhammene üzerin- eraziıi, garben Nabi efendi ve aabibl ıenet mü9terek kahvesi ar-
den 25. 8. 929 pazar günü ihale e- ıuı, timalen Nabi efendi Ye Nilüfer nehri, cenuben BalatkCSy 
dilmek üıre müzayedeye çıkartlırut- bahçeleri ile mahtut 5 «Bet» dönüm mıktan ve 50 «Elli» lira 
tır, ~ipleri kere~tecilerde ?aliç or- kıymetinde tarla ve nohutlukta, ıarkan Buraa Mudanya toaeıi 
~an ıdareıine muracaatları ılln olu- garben Mudanya ıimendifer hattı, timalen tarik, cenuben Balat 

•XXXXXXXXXXXX)•(XXXXXXXXXXXXB -:raziıi ile mahtut 3 "Uç,, dönüm mıktaı:ı tarta 11 cOn .yedi'-

ROBERT KOLEC ~ ~::dic;;ı~~b~::~i1:':ı~fr:a;:!ıa':~v;!~~~:=k~i ~;z~: 

Kolec kısmı - Ali MOhendlı kısmı
Sanayl kursları 

perşembe ve cuma günü 9 dan 12 ye kadar milracaat 
1
-..,..........,, ....... ~......,........_..._(!)XXXXXXXXXXXXI 

danya ıoıeıi, ıimalan Ali efendi babçeai, cenuben Nabi efendi 
tarlası ile mahtut tarlanın üçte bir bi11eıi 125 "Yt1z yirmi bet,. 
lira ve Hamitler hududunda ıarkn tarik, garben Buna Mudan· 
ya ıoseıi, cenuben Hamitler eraziıi ile mabtut 300 "Üç yüz d& 
nüm mıktan tarla 1500 "Bin bet yüz,, lira, Mezarlık altında tar 
kan garben Riza efendi, cenuben Riza efendi, timılen Nabi e
fendi müfrez baiı ile mahtut 1 «Bir» dönüm 1 "Bir,, evlek mık-

Rusyaya deri ihracı • tarı tarla 6 «Altı» lira, Mezarlık altı mevkimde ıarkan Mudanya 

Ticaret ve SanaF o~asın~an : 
• caddeıi, garben ıimendifer, ıimalen Balıtköy, cenuben tarik ile 

mahtut 1 "Bir" dönüm 2 «İki» evlek 7 «Yedi'ıl lira, ve yine ka
riyede karııamda mezarlık altta köy dibi tarlası ile 1 "Bir" dö
nüm mıktarı tarla 6 «Altı» lira ve Nohutluk mevkiinde fırkan 

25 Ağustos 929 tari
hine kadar Rusyaya ih
raç edilmek şartile mez 
kar memlekete sevke
dilecek 29,400 kilo iş-

lstan~uı kü~Ok sı~~aı nıeınurları nıekte~i mü~ürlütün~en 1 en mi ş ve 2 7, 000 ki 1 o 
Her jl;ün zevale kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. Kayıt mü- ham der•ı te z' 1 

ıimendifer hattı, garben Balatköy eraziıi, timalen Balatköye 
munfuıl tarik, cenuben Balatköyle mahtut 8 "Sekiz" dönüm 
«Üç» eYlek mıktan tarla 34 "Otuz dört" lira ve Beıkardeı me...
kiinde ıarkan ııeçit, garben Balat kahve ve istasyon yolu, tima
len ıimendifer, cenuben tarik ile mahtut 261 "lkiyüz altını§ bir" 
dönüm 3 «Üç» evlek mıktarı tarla 1300 "Bin üç yüz,, lira ve 
Çerketli mevkiinde ıarkan Hamitli erazisi, grben Atık Haaan 
tarlası, ıimalen Nabi efendi, cenuben CelepçiAli ve Hasan ve Oı 
man onbatı ve Bekir pehlivan ve Cemal tarlatan ile mahtut 12 
dönüm tarla 60 "Altmıt" lira Koca koruda şarkan Nabi efendi, 
garben Aliefendi, şimalen Nilüfer,cenuben kahve yolu ilemabtut 
11 "On bir,, dönüm mıktan tarla 55 «Elli hep lira ve Koca ko
ruda şarkan Nabi efendi, garben Ali efendi, timalen Nilüfer nbri 
cenuben mütterek kahve yolu ile mahlut 8 "Sekiz" dönüm mık
tan tarla 40 «Kırk» lira ve Koca koruda §arkan Nabi efendi, gar 
ben Nabi efendi, timalen Nilüfer nehri, cenuben müıterek kahve 
yolu ile mahlut 8"ıekiz" dönüm mıktan tarla 40«Kırk» lira yine 
Koca koru mevkiinde şarkan Nabi efendi, garben tarik ve dere 
şimalen Nilüfer nehri, cenuben Nabi efendi müfrez tarlasiyle 
mahtut 6 "Altı,, dönüm miktn 30 «Otuz» lira Balat kariyesinde 
çalılıkta kain 160 "yüzaltmış" dönüm mıktan tarla 800 «Sekiz 
yüz» lira bedelle dain Ziraat Bankaıı uhhine takarrür eylemit 
İse de bedeli mezkur haddi layık görülmiyerek On bet gün müd
detle tekrar müzayedesine karar verilmit olmakla 1. Ağustos 
929 tarihinden bilitbar On beş gün müddetle tekrar mevkii mü· 
zayedeye konulan mezkur emvali gayri menkuleye talip olanla
nn dipozitolan hamilen dairei icraya müarcaatlan ilin olunur, 

ddeti Ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddrtl iki senedir. Nehari ve v 1 o una-
meccanidir. Talebe tahsil esnasında askerlikten müeccel ve mezun olunca 
hizmeti maksureye tabidir. Mektepten mezun sıhhat memorlannı ilk sene· cag"" 1 da t ı •p 1 1 
!erde ayda 50. 70 Ura verilecektir, Sonralan kıdemine göre diğer devlet n n a 1 o an arın 
memurlan gibi muşlan artınlıcaknr. Müracaat sıhhat vekAletine .e ya ma-
hall! sıhhat müdürlüklerine verilecek bir istida ile olur. Fazla izahat almak •ıh t 13'A u t 9 2 9 
isteyenler Sirkecide demirkıpıda mektep i~ı.resine müracaat edebllirl~r. Arzu n aye gu s o s 
edilirse taşrayı matbu mufassal duhul şeraıtı varakılanndııı gonderıl!r, 

1 _ Türkiye cumhuriyeti tebaasından olmak, 2 - Yaşı yirmiden aşıjl;:ı s ı • • •• k 
ve ya yirmi beşten yukarı olmam ık, 3 - Ahlakı mazbut ve her türlü şai- a 1 g u n u a ş a m 1 n a 
beden ırl bulunmak, 4 - Askerlikle allkışı olmamak, 5 - Lise altı de· 

~:~~t:ı:~:~~ıı görenler imtihan ile, ondan yukarı tahsil görenler imtihansız kadar Odaya tahriren 
Devlel~eınir yolları ve limanları Umum i~aresin~en müracaatları . 
Haydarpaşa Limanında kain 3 adet rezervuann yedi sene müddetle 

icarı kapalı zarflı müzayedeye konmuştur. Müzayede ı Eylül Pazar günü 

11 
lı 

1 
t l J 

1 
b d, ın Ü d 

~.:~e:~,·~şotir~~ Ae~~~:~:r~e;~~;ifDe::~;~~~rın'.d:~esl~~v::~:ıtac~~:;n:~~:~ s anuu ~os a Y8 e gra a~ mOudr 1 Duen: 
aynı günde saat 15 e kndar Umumi ~1üdürlfik kalemine vermeleri IAzımdır. lstanbul, Ca!ata, Beyoğlu ve Pangaltı meyanesinde cari moto 

Talipler müzayede şartnamelerini 2 lira mukablllnde Ankaradı, Malzeme sikletll telgraf nakliyatı münakasasınm 17 a!!;ustos 929 tarihine 
edar edebilirler. müsadlf cumartesi gUnilne talik edildiği iltn olunur. 

Arnavut köyünde lb '.f;l !\'o hane 
.. ıs 129 " ,. 

Ru.;;eli hisarında haymana mektebi 
V elada Şemseddln molla gürani medresesi 
Kapalı çar,ıda Divrik sokaj!;ındı 25-27 No dilkkln 
Çakmakcılarda Valde hanı altında 25-29 No " 
Fatihde Zincirli kuyuda kaya halil medresesi 
Üsküdardı birinci valldei adk medresesi 
Küçük pazarda halfa! Şemseddin türbesi 
Bevazıttı Abddullah paşa mektebi binası 
Veİada Atıf efendi kütüphanesi kurbinde hane 
Ebussuuı caddesinde dokuz numaralı mıtbaa binası 

Encünıeni vilayetten: 
Baltdı muharrer eml!kl hususiye icare verilmnk üzre 1 ~:ylôl 929 Pa

zar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümeni 
villyete milracaatlan. 



' 1 

! 
ı 

1 

j 

• 
(. 

• 

n 
k 
h 
1. 
b 
k 
p 

b 
~ 
J1 
~ 

rr 
Y' 
tr 
çi 

o 
öl 
ra 
zi 
g;ı 

le 

A 
'eı 
gi 
gi 

SALI 
13 AGUSTOS 1929 

Kadastro ve Tapu hcy"cti fenniye reisi tlallt Ziya bey Avrı pa
dakt tetkik ' y ,harinden avdet eımisdr 

Calatasarayrla açılan yerli malları sergisindeki Tiltıin inhi<ar 
idaresinin paviyonu. 

İhtiyaçtan fazla kambiyo aldığı için uç ıı;lin mUddctle borsa
dan kambiyo alması menedilen ~arkı karip tkaret bankası 

ilan 
Jevlel ~eınirJolları ve limanları uınuıni i~aresin~en: 

Münakasası fcsh olunan 60 km, yol malzemesinden yalınız 
uiçük IJlalzcme tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:Wünakasa 28 eylül cumartesi günü ~sat 16 da Ankarada 
)evlet Demiryollan idarasinde yapılacaktır. 

Munakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
.at teminatlarını aynı gundc saat l .'i,30 a kadar umumi müdilrlük 
alemine vermek ri rnzımdır. 

Talipler münaka,a şartnamderini lO lira mukabilinde Anka
ada, malzeme dairc•indcn. lsranbulda Haydarpa~a ma~azasından 
edarik edebilirler 

Avustuna !abrikalan he?.aran sandaliyelcri umumi saoş depos;lsıanbuldauı 
Catırcı o~ıu hanında 46· 47 numaralı joz. N. Acıman telefon lsıanbul 2409 
lamiş; aynı dcpodı envai çeşit perde \'e <lcişemelik kadife hare ve fantaz 
umaşlar, mütenev,·i ıscur, pe!de mister, tül; keten perde, önüler; maroken 
nler~ piriç korniş masif pirinç Ye lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabri 

.a liauna toptan ve pıraKende sat~makta<lır. Fiat maktudur. Handa ısansor vardır 

Galata it~alat ~ünırü~ün~en: 
Cinsi c~ya adet nevi kilo 

Şeker ve şekerleme ve reçel 70 parça 143350 
Çekirdek kah.ve 3 

" 8750 
Kabuklu badem \e ~amfı,uıtı 5 

" 30500 
Arası Ustlk torl :ı 5 

" 11500 
Kürke mahsus a,ıraıı;an ,, 

Kuzu postu 1 ,, 1190 
Yun şark kllimı 2 ,, 2750 
! !asır erkek \ar' .ısı k tu 18 Jdcı 

Üç No. aıııharda mevcut dns H cv•Jfı pzılı ~.5 parça c~yıı 
!Asahip hükmu~ ı ıktbap eylediği 13-8·929 :ı 20 ıı,tın . müddetle 

1t1zayedcyc kı ulın~~ IJ!makla 21'\ S·1)2<) \'C :ını mııtı akJp giinfcn.!e 

ıtılacaktır. 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Bu 
m:ımliii•--"'.! 'türli 

: ":4 .~.·:··: :-.:" ... ,.~ 

.... 

Ziraat bankası merkezi bu ay nihayetinde yeni yapılan muhteşem binasına nakledecektir. Resim banka dahllindtn aört muhtelif 
manzara arzcımektcdir. 

Sahibinin emrine muti 
bir nakil vasıtası 

• t ' 

Doç kamyonları her nevi yolda, en ağır şerait tahtında muvaffakıyetle çalışacak 
tarzda imal edilmiştir. 

" Çan1ur, yağmur, kar ... Doç n1otörünün kuvveti karşısında hükümsüz manilerdlr. Meml~ 
ketimizin her tarafında Doç, kışın karla kapanmış yollan tek başına açmakla şöhret 
kazanmıştır. 

Dik yokuşlarda Doç kamyonunun çekme kuvvetini tecrübe edin. Diğerlerinin boş olarak 
çıkanıadığı yokuşları, Doç kanıyonunun azami yükle tırnıandığını gördüğünüz zaman sahi
binin emrine bundan nıuti bir nakil vasıtasını tasavvur etmenin imkanı olmadığını siz de tefrik 
edeceksiniz. 

Bizzat tecrübe ediniz! 
TUrkiye için umumi veklll : 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
İdarehane ve satış yeri: l Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No 16· Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 2124. 'f elgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

Taşra acantalıkları: 
Ankara : Zabıtçı Zade ve şeriki Bursa Nasuhi Esat bey 
İznıir : Mahmut Celal~ttin bev 
Kayseri : Muhaddis zade Alinı bey 
Adana Muharren1 Hiln1i bey 
Gaziayıntap: Güzel bey zade Hasan bey 
l'rabzon ı Hacı Abbas ve ınahtumları 
Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

Edip beyler. 

Orman ve erazii vakfiye müdürlüğünden: 
Bokır kiiyıindc incirli ~ilıli~i nıcrlıııc.ıtıııdan tski ta~ uı.:agı 

çukurlarını!Jn (39~) düm •n mahal bil•nıızaycdc furuht ı:diieı.:l'~in-: 
den taliplerin (J J.,-ı 'J:.!9) tarihine nı "aılif Ct!'Tlartc'i gl!'lll •a.ıt on 
br,c ,kat' ar l•tanb.ul Evkuf nıudirı) tti;ıde orman \ c anzi k. .. kıı.-nc 
Muraı:!1..1t' ırL • 

Saınsun 

Gireson 

İsparta 

l\lalatya 

: Esat efendi zade Seyyit 
: Bilal bey 

: İsnıail zade Vahit ve Şürekası 

İntibah şirketi 

Badılı zade Tahir bey 

Nalia len ıneKle~i ınii~ürlülün~ün: 
27 frınmuz 929 tarihinde yapılan münakasalannda teklif edilen Hatları 

mu\ a{ık gorülıneı en beş kalem erısk ile hiç talip zuhur etmıyen Et, Ekmek 
.·cl>ıe \C kı·k kornürunün 29,8 929 pcr~cmbe günıi kapalı zarfla tekrar 
nııinaka alan yapılaca~ından taliplerin o günde mektepte toplanacak komis-
lına gtln1el• r . 
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!erdeki izci tcşkirnnnırı ~~ 

· ı · r1.ctı1"' una aıt gara ıcu a · 
1 .. 1. ·tiO• 

:;ıra ile 1 merlka, 'ı 1' .; 

distan, . '*rya. \Jısır 'c 
izcileri görlilım·ktcdir. 
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