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lECRüBELER MEKTEBi -- - -- -

'~}:.~;§>:J:\:t':;;_J. Yedi sene evvel bu gün Türk milleti duşmanı vatan 
~i~·;::~!~: harimi ismetinde boğan büyük zaferin yoluna girmişti. 

·~ .. d:~~ı~~~~ni'~n~~~:rı~~~~~~~' 2,.., Gazz' bı'n bir eseri icinde en büyük iktzsadı"" eserı'ı ı· '•k topı akgt koylcrle dolmalı, en t 
"'"'•ti k şlenmelı , memleketin 

:~~~!iii}~~~·~: bu gün Türk milletine hediye etmiştir : lş bankası .. 
,"'itır On . ~~n t'<allanndan vur-

b>etlctde ın udn ıçm münbit ve sulak 
''' la o ern b' ·rı· h· U ıııa ır çı ık, modern 

le~ te gu. 'd ın.od. ern bir köy yapmak 
t Yctı · ' egı'di F k b 

" L • ı Y•rind · a at u ana hat
" Pııeıınin e dururken, duşman 
o~klc.-ıt haratur~sında burasında mu
"ıı ~ktı. On •t er yapmak gibi birşey 
tıtı°"kansızu~ ç~l!~":'":sı için herke
'<~: Ankara efügı ışı bulmak ge-

tı nufua byeş.'I olamaz; bura top 
ıııa,: bur <slıyemez ve kalabalık 

tırıiieş illt r e~~ susuz _bir çöldür. 
ı Orta A eve! hır çok kimsele-
"ırı b nada! · · 

'lıı u İtli. u ıçın verdikleri hi:-

u,'ınleket ıns - 1-
1. ltıetnek cın carının ener1ısını 
., <ifa • m•mlcku · .. ın,k . ra na ın en yuksek 

g1 •çizı bu Lınzc~ olduğunu göstcr
bıı~'~nıcı; İdi t~ınfiği, bu ümitsizli
'ncı · • '· Anka · nkara çölü sulana
ı....'. • t.:ık1 ra ra tepeleri yeşil olabil-

"Ct u· ÇorakJıg" d · Ya kn reye bil .. ın a ınsan ve 
hı •ldıkta me)ı ıdi. Bu çetin ka-

l'l'llt k n sonra . c a toprak i . • . gerıye kalan 
ııl ••:.en Cuma çı_n ~ıç _mesele yoktu. 
•t ~a , l'lrı , fsta~unu çifliğin yemye
~nı tonıar:a ka bul boğazım demir 
ı\hıın taı:fan,a ··a payarak yer a ltı su
ıuu .. ut kin.~ .~alı şan makineler ve 
, trı -.runun 
·arı , "••tnda yıgın yıgın mah-
Çınd~UŞtinuyordn geçerken _iş~c bun
t, ~ . Ankoran um ve bır ıki saat i
h;, n'"'i buı ıı :n bu tarafına verile
do• uuı kadar ç utm : Tecrübeler mektc-

• ın < ın tec "b llıeıııı Ut Türk r~ eler arasında 
k; • . .'kttin b" .. enerııtinin çelig- i 

.uçı ·ı.: utun "bü • :r. u ·'eri ofnı 0 ~ taraflarında-
\'- 1 uş •kın gibi biçebi-

laı, "'Uz V . 
1l'et, Utun b 

\ty C ıer aras u tecrübe ve muvaf· 
">a ·ın •2 iniıı ç:~da asıl etüt edilecek 
'•p g;',;"<hıdur4 dm~ ve muvaffak ol

lıı.,ı tn, vertı azı burada emir ve
'4 aı,,, '•Ya hay~~ ~aporu evet diye 
• t 'l •nı "1t dıye red<kdcn ola
~ i~~gı.n •e~ket fenninin y~ut 
•ktaı- değildi budur dıye ölçen 

lıılaın ·~ına kad r. ~er şeyi en hurda 
"tbtıi=· •&ter. ;{. ~ızzat görmek ve 
•nıVı •n zayıf ızını tahsil görmüş
lijph, n kısa v taraflarım bildiği için 
1' b;, ı~ kar,~ ır.;ııay hükümlerini 
or.,. •aı doı r; bir su izinin peıin 

ı .• "'<tor" aşır- b' .. 
''ııJif . Unün • ır elektırık tren-
1.ırrn,' tle b;,, Yapısının güzelliği çir 
•t lt,nç~ukıa:ı ?J~şgul olur. Ağaç-
tı li dı - ı gıbı •e b.. ·· .. ~ ·ın· :"ekt b" • ver, uyutur 
'~U1ıı:t•ı•Ji1tıe:i U1de tecrübe görenle 
~trene ti İçin &öı,~ut muvaffakiyet 
l.ıealtı Uyanac up atmaz: Öğrene 

·~ı., •rını "' .. •ldarını ve muvaffak 
~ ı v "U§un" 

hti ~ "'•hsuıı u_r. Yavaı yavaı ko 
llu ıır. erı gibi, insanları 

~ijn , Yetişen . 
<it al~~'I< Ve y~~nlar için Anadolu· 

"l''ı: .•lr: artık ~ı Yerlerinde muvaf-
~> o•tıibeıer ın ıktten bile değildir 
o' n c t b' · 1 •tun Un ttıaht e ınde okuyan yal 
'llıtn devlet rn·~t adamları değildir: 

'1tdır-her de"ı:•sseseleridir. Orada 
~~~ ~•Psi on~n J11üessesesinin iti 

IJıa,. tler. B Yuksek kontrolü 
~ıı,,; fakat ;::,ulur, düzelir, düşer, 
1.. .• ı\.fıi ••ıncreain. teş~bbüs enıonu 
;:-ıı. b"''•ut k" ~- "•rır. 
.,.~uı oyu .. 
1~ '1ra haı ıııa Yaca . ı nun J.alnız inkişaf 
fı.Ph•li l<ııı dağı~ı de~ıı. geldikten 
: n iti; _ıdı' dü ~ dağılmıyacağı da 
'~Yluıeri bu nku çorak Ahimesu-

11 ~nı.:n bahtiy:~ne Anadolu köylü-
tu '• Şeh . r •rıdır 

ı.. 'ki· rı ve A. k · 
1 eak oı;e §•hirler n aranın o tara

b; •ıııı.k •n gen~ ım ve tabiatını ya
tı' tUne tadır. lJ~~mhuriyetin mekte 
"1eaı tın •uaı an buradan doğan 

h tttır ~ arı g ·b· ' 
'· "il · ı ı dört yana da-
;"nr "'•kt b' '• •. A e ııı tcc .. . . . ~ tıı '• "•dolu · . rubclerı bıttıkten 
•1t~ rıı tek >çın Yepyeni b' h " 
C llıle,- "" bu h "k ır u'•lt ••ı A •n t<ıın ak . u üm bugünkü 

ııı, d~ nkaranın sı olacaknr. 
t ıı,r ~"'•nı • o tarafında e b" 
•ııı.ı. •nın • ""ad 1 n u
L ::"! b· kud o unun ve T" k 
"!ıjb ı, ret ve k b ur 

inı·1r: •at bu h a lliyeti hak-
'ııa A.nı..', diiıınan~lkın içine işletilen 
~· ıqn •nın o t nı yeniyor. 
~ · •ıı k •rafı bu k k 

'.türk nılllelinln başı ıre Başkumandanı Gazi M11stafa 
Kemal: Ordusuna ileri emrini verdiği giJn. .• -

Büyük taarruzun başladığı gün 
Yedi scııe evel bugün Tiirk ordu
ları )'er yüziinde kıyametengiz bir 
' el, ele koparan e Tiirk milletinin 

kıırtulıışunu getiren biiyük 
taarruza başlaınıştı. 

26 Ağustos . . . Bugün Türk tari- kavuşturacak olan o büyük insanı ta
hindeki en büyük kurtuluş zaferinin kip etmekte hiç yanılmadı. Türk mil
başlanğıçı olan günün yıl dönümün- Jeti bu surette kendi aklı seliminin 
deyiz. 26 Ağustos daima gönüllerde hiç şaşmadığlnı ispat etmiştir. Türk 
yaşayan bir tarih olarak kuvvet ve milletinin yaşamak kabiliyetinden şü 
hayabnı muhafaza edecek, gelecek phe edenler için Gazi nin açtrğ1 bu 
Türk nesilleri Gazi Mustafa Kemalin yep yeni tarih, en keskin bir cevap 
demirden azmü iradesile 26 Ağustos oldu. 
922 de Türk ordusuna verdiği taar- h · · 
n.iz emrinin zaferle neticelenmesi he '"Dü§man (Anadolunun arımı ıs-

metinde boğacağız .. . 1 
men bir iki günlük bir harika ol-
muştur. Zafer o kadar yakın bir za- Bunu Gazi, 26 Ağustos 922 den 
man zarfında tahakkük etti ki buna eve! söylemitti. 2e Ağustos bu sözü 
dost, düşman herkes şaştı. Fevkaliı:- bir hakikat yaptı. Düşmanları korku
de yaradılmış büyük bir deha. as!S tan bir hakikat, Türk milletine kurtu
esarete tahammül edemiyecek, o- luş yolunu açan bir hakikat ... O za
lümü daima esarete tercih e- mandan beri yedi sene oldu. Artık 
den büyük bir milletin başına Türk toprağr üzerinde nefes •!anlar 
geçmi§ti. Bu zaferin mutlaka istihsal hürriyet, iştiklal havası teneffüs edi
edileceğini herkesten eve! kestiren, yorlar. Bu vatan artık tam manasile 
bu imanla milletinin başına geçen Türk vatanı olmuştur. Bizi dahili, ha 
Büyük deha hiç yanılmamıştı. Türk rici düşmanlardan kurtaran büyük in 
milleti de kendini mutlaka istiklale şana binlerce şükran ... ------•••••0••••1>------

Sergi kapandı 
Gelecek sene mükem 
mel surette açılacak 

........................ 
Gazi Hz. 

Gazi Hazretleri evelkl 
gün akşam üzeri Ertuf'J
rul yatı ile blarmarada 

Talebe kongresi 

Peştede · nasıl açıldı, l\.Iurah· 
haslanmız dün geldiler 

On beş gün eve! Türkiyede ilk de- bir tenezz/Jh yapmışlar, Peştede toplanan beynelmilel tale-
f:' olarak açd~~ Galatasaraydaki yer- müleakıben Yalovayı leş- be kongresine iştirak eden MÜrahas-
lı mallar sergısı dün akşam sa• t 7 de !arımız dün şehrimize avdet etmiş-
kapandı. Sergi gelecek sene gene il rif buyurmuşlardır. )erdir. Kongreye iştirak edenlerden 
Ağustosta açılacaktır. Relsicumhı.ır Hazret- bir talebe mürahhası şu izahatı ver-

Dün akş~~ ~erği radyosu yerli I I iki d .. mişdir: Ağustosun il inde Peştede 
mallar sergısının kapandığını ilan e- er eve . geceyi de, un toplanan beynelmilel talebe kongre
derken bahçede ve caddede biriken geceyi de Ya/ovada geçir- si buda darülfünunu fen fakültesi 
yüzlerce kişi yerli mamulat ,-~ sana- mişlerdir. merasım salonunda beynelmilel talc
yiinin bu ilk zaf•rini alkı1Jnnışlar- ... uuuutUU U Ut U U U be ittihadı reisi nin nutku ile açıldı, 
drr. Bunu mütealup Pe§te şehrtmini ve 
~ergi~e ancak 130 kişi mal teşhir et y alovanın imarı marrif nazırı tarafından nu ,uklar söy 

mışlerdı~. Son_ra bir kısım sanayi de lenmiştir. Bundan sonra kongre tale-
v_ardır, k_ı ~ergı de. ~iç gösterilmemiş- be siyaseti, 2 - merkez teşkilatı 3 -
tı r . Katıbı umumısı Nazmi Nuri B. Büyük bir faaliyetle devam bütçe 4- seyahat, 5 - spor, 6 _ sanato-
bir muharrimize şunla rı söylemiş- di . J ll ryom işlerile meşgul olmak için, 6 -
tir: e yor, gazıno ar, ote er komisyona ayrıldı. Bir haftadan faz-

- Bilhassa serginin halk üzerin- inşa edilmektedir la devam eden mesaiden sonra umu-
deki tesiri çok mühimdir. Denileilir mi bir toplanma olmuş bu içtimad1 

ki ziyaret ed~n halkın yüzde sekseni Gazi hazretleri Yalova seyahatle- k~misyon.~arın mesaileri ~e.t~ih cdil-
f~brı~ala~a _gıdere~ imalab görmüş ve rinde banyoların şifalı tesirine ve '"!ş ve muza~e~a!ın netayıcının ~m~
sıparışlerım vermıştir. Sergideki mü mevkiin fevkaliideliğine işaret ederek mı kongre k~~~ı t.arafıı:dan butiin 
e~sesat ger~k d:>hilden ve gerek ha- burasının imarını emir buyurmuşlar- matbuata teblıgı edılmesıne karar ve-
rıçten ı_nuhım ti>parişler almı;;lardrr. dr. rilmiştir." 

Sergı İsmet Pş. Hz. )erinin tensi- · b ı · ____ ... ._ __ 
bile gelecek sene gene il A - t t Şim~ı ura arın ımarı~a büyük Bulgar muallı"mlerı· 

k gns os a bir faaliyetle devam edılmektedir. 
açılaca tır. · ı · 

Gelecek sene . . . Yalovada gazıno ar, oteller ınşasına 
. sergı daha tensık edi- başlandığı gibi hamamlar da islah e-

Jecektır. . . 
Bu sergi gece v .. d.. k b ıl dilmektedır. 

. e gun uz açı 1 u- Bilhassa Seyrisefain idaresi bu faa 

Dün Birlik merkezinde 
izaz ve ikram edildiler 

Doktorlar .. 
Ne zaman vesika 

alacaklar ?. 
Etibba odaları teşkili için 

hazırlıklara başlandı 

Sıhhiye müdihil 
Ali Rıza bey 

nacak, ~ergı~e satış yapılacaktır. Jiyete ehemmiyet vermekte ve müdü-
Sergıde bır de gazete netredilecelt- .. • · · · ru umumı Sadullah B. de bu ımar faa 

Etibba odaları teşkilatı ıçın tali· 
matname SıLhiye Müdiriyetine gel
mİ§tİ. Sıhhiye Müdiriyeti etibba oda-

Bulgaristan iptidai ve köy mek- lan ft§kili için hazırlıklara ba•lamı•-
tepleri hocalarından mürekkep 82 • • 

tır. ı· · kt di 
Bunun için sana · birliği imdiden :yetme nezare~ etme e r. . 

fealiyete geçmiş vr matbu !vrakırun Sadullah beyın ~ alo~ada daha ~ır 
alhna· "F b 'k ı 11 A hafta kadar kalacagı soylenmektedir. 

u • a rı a ar ğust~ 930 
haresini koymuştur." 
sergisine iştirake hazırlannu •• !" t

PRAG SERGiSi iÇ N_ 
Dün Prag sergisini tertip hey'etin

den gelen bir mümessil yerli mallar, 
sergisini tertip hey'etine müracaatla 
sergide teşhir edilen eşyanın aynen 
1'.rag sergisinde teşhirini rica etmiş
tır. 

Yunan cevabı 
Dün hususi bir kurye ile 

Ankaraya gönderildi 
ATİNA, 25. (Anek.) - Yunanis

tanm cevabi notası bugün hususi' bir 
~u~yeile gönderilmiştir. Metin ağlebi 
ihtimal çarşamba günü neşrolunacak-

Belediye müdürleri 
Aras111da esaslı bir tebeddül 

icrası me,-.... uu bahistir 

k tır. • 
işilik bir kafilenin memleketimiıe T 

geldiklerini dünkü nüshamızda waz- eırinievelde oda tetkilab yapıla-
, cak ve intihabat icra edilecektir. 

mıştık. DO J 1 
Misafirlerimiz dün sabah sat 9 da KTORLARIN HT SASI 

ilimi b . J'ğ" · · t tm" 1 Doktorların ihtiaaa!anna göre aı-mua er ır ı ını zıyare e ış er f1a ima k · · · 
dir B ,,.L-- bi lik h ti' 'd . nı ra ayrı sı ve endılerıne veaı-

. ll<IWUe r eye ı ansı ve k rilm · Li'-Ja d iri k 
muallimler tarafından istikbal dil- ~ ve eaı mu< ~ s . anunun tat-

. ı · bikına baılanmak uzredir. 
mış er ve ızaz olunmuşlardır. Bun- Sıhb ' M"d' 1 · b'ka h 
dan sonra Maarif emaneti ve maarif d ıye u ır yetı tat. ı t uau-
müdiriyetini ziyaret etmi§lerdir. Mi s~n a bazı noktaları Sıhbıye Vekiilc 
safirlerin mihmandarlığına emanet tınden so_rm_u-"ş_tu ... r .. ·----
t~raf.ın~an müfettiş Sami B. tayin e iSMET PŞ. Hl. 
dılmııJır. . . . • . Bir haftadan beri Heybelide bira. 

!l~ sab~ muallımler bırlıgı hey- derlerinin klS§künde bulunan Başvc
etı ıdaresı toplanarak gezme progra kil İsmet paşa hazretler! dlln Pendik
mını tespit edecekler ve öğleden son teki kll§klerine avdet buyurmuşlar· 
ra bu programa göre şehrin temaşa- drr. 
ya değer yerleri gezilecektir. Miaa- ZAFER BAYRAM! 
firlerlmiz şehrimizde 10-12 gün ka- ı . . 
lacaklardır. Bunlardan bir kısmı ta- Ağuatos 30 tayyare bayramı ıçın 
tanbul erkek lisesine ve diğer kısmı hazırlılılara devam olunmaktadı~· 
da Kabataş lisesine yerlettirilmi§- 3~ Ağuatoıun cumaya teaaduf et-
lerdir. meıı, bayramın daha parlak bir şekil

tır. Hariciye nezareti mahaflli ceva- Dil kil k! 
hın müzakereye müsait oldug·u kanaa n sıca 
tindedir. Hazım oty Kadri bey lstanbul cehenneme dllndO 

de tesidlni temin edecektir. 
Muhtelif eğlenceler itin tertibat 

alınmııtır. 

. ATİNA, 25. (Anek.) - Türkiye- Beyoğlu dairesi müdürü Hazini Dün gene İıtanbulun en aıcak gUn 
nın M. Polihroniyadisin Ankara ıe- beyin Ankara şehremini muavinliğine !erinden biri idi. Her nekadar daha 
f t' · · tayini tahakkuk etmi§tir. Bu milna- • . 

Dikkat: Tatarcık 
humması var I ı~e ıne tayınıne muvafakat ettiği sebetle daire müdürleri arasında ol- evelld gUnler~.e dereceı hararet 32-

un gece şayi olmuşsada vaktin geç- dukça esaslı bir tebeddUI mevzuu ba- 34 e ka~a~ yukse!mlş ve dün_ 30 u Son günlerde İBtanbulda tatarcık 
olması hasebile tahkik olunamamış- histir. Bu meyanda Beyazit dairesi ~~ç~emıı ıs~~e 34 e kadar }'.ilkaeldl- huınmatr vekal(İİ gö_rülmeğe baılan-
trr. müdürü Kadri beyin Beyoğlunda, Ba- gı günler günün ba~ı ~~.~ennde ~~- mış ve bunun da bilhassa bazı yer-

BORÇ YÜZÜNDEN HAPiS kırköy dairesi müdürü İhsan beyin raret 20 ye ka_dar du_şt1;1ğu hal~~ dun !erde denize girenlerden sirayet et-
. TALEPLERi AZALDI Beyazıta ve Hukuk işleri mümeyizi 24 ten aşağı ınmemıştır. Bu ıtıbarla melrte olduğu anlatılmı,tır. Alika-

y ~ni icra kanunu Eylfilün beşinde İsmail Hakki beyin de Bakırköv da- dün en bunaltıcı günlerden biri olmuş darlar bu hususta tedabır ittihazına 
ta~bı_k edilecektir. Yeni kanunun en iresi müdürlüklerine nılkl! ve tayin e- tur. batlamıılardır. 
muhım kısmı, borçlunun hapis cezası dilecekleri söylenmektedir. 
na tabi tutulmamasıdır. 

Yeni icra kanunu tatbik edilmeğe 
başlanınca borçtan dolayı mevkuf bu 
lunanlar tahliye edileceklerdir. 

Kanunun hapis cezasını kaldrrdığ1-
n~ nazarı dikkate alan alacaklılardan 
hır çoğu artık icra dairelerinden borç 
lulannın hapsini istemiyorlar. Bu iti 
b_arla son zamanlarda hapis taleple
rınden mütevellit takipler azalmağa 
başlamıştır. 

DARPHANE MÜDÜRÜ 
ANKARADAN DÖNDü 

Bir müddet eve! maliye vekaleti 
J)arphane işleri hakkında görüşmek 
uz_re .:'\-~karaya gitmiş olanDarpahane 
n>uduru Cemal B. şehrimize dönmüş 
· ur. Ankarada son zamanlarda fazla 
·alışarak mühim miktarda kar temin 

Fırka teftiş~tı 

Istanbul dahilinde bitti 
Halk fırkası müfettişi Hakkı Şina

si paşanın İstanbul mıntakası dahilin
de yapmakta olduğu teftişat bugün 
bitecektir. Müşariinileyh bu gün Ke 
merburgaz. Kasım paşa ve Hasköy 
nahiyelerini teftiş edecektir. Eylül 
birden itibaren de fırka kongreleri 
toplanmağa başlayacaktır. Dört sene
de bir toplanmakta olan umumi kon
gre bu sene toplanmayacaktır. 

Türkiye ormanlarının 
fotografları 

l\ııı 'di, C u""et)j . . or unç düş 
<la •lin •n '"in ıstıhka.ıru, A f y 0 • 
' r it den b" .. den vurulan ~ .. 
•• •sa Utun •<U§ma-
• 'tarın k•ınanda memleketi neka

·~ıı.t a llıiim1c· ve nekadar kolay 

·den D h · dah · bir hatıra: Gazi Mustafa Kemal Hazretlerı' kendi biJyü,. ı ,;,esini ~:P _ane~ıı: ka eY1 çalışabü-
mın ıçın onuşuhnu-ştur. 

ANKARA, 25 - İktısat ve
kaleti Türkiye ormanlarına ait 
gayet güzel fotograflar çektir
miştir. Bu fotograflar sehretha 
neler vasıtasile alakadar hüku
metlere gönderilmiştir • 

Spor işleri düzeliyor mu'? e'erlerl hakkındaki lhtlıaslarını kaydederlerken.. D~rphanede devlet dairelerine •it 
krıstal l~vha!ar yapılmakta ve hariç· 
ten de sıparışler kabul edilmektedir. 
Darpha_nede yapılan eşya ucuz ve iyi 
yapıldıgından rağbet görmektedir, 

•tın d. Un O)d • e ı tni? ugunu gene 

. A.~l/\y~ RIFKI 
~4 i:~fköşkü ü~l<O EDiPLERi 

2-İş bankasının yıl dönümü 
...,'•hab, ~·•. Üıer;~~ası hey' eti idaresi-

~ı~•tlerÇın liaık ıenkaı hey'eti idare iş bankası Büyük Gazinin Türkiye 
'tb· "da t tespit ol ır aı tarafından 
'' i opı unrnuıtur E . h d. • .., • b • b • • 
0 ;'inap :~:::~.~~'? hey 'et~'f~": ye e ıye ettıgı ın ır eserın ara-

'lııo'ha:"'N~AYvA.N sında en kuvvetli ve en yükseğidir 
li4ı Ve hg••ıde hay BugUn 26 Ağustos .•• İt . Banka- !arı karşı~daki d~sl'.alarda duruyor .. 
'tı, bir h ay"an •ah _van .n~slimizin is- aırun senei devriyesi. . . • dedıler. Za- Onlara goz gezdirdıkçe, rakkamlar 

lı •tını:r.van sergıi~:erının teşviki i- man okadar süratle geçiyor ki. . . biz bana durmadan, dinlenmeden işliyen 
~ıı.,~~ ,ha~~~n . •çılmaaı takar- İş Bankasının ilk defa kapılarını aç- bir dimağın feyizli semerelerini izah 

•·ı ~ı h sahıbi · . nğı 26 Ağustos 924 tarihi daha dün ediyor. 
;;_ llıişı;,° •ergi rna::'anıı· ıştirak ede- kadar yakın bir mazi zannediyorduk. AL Ti SENELiK F AALIYET ,,b. · •ne v · . 

Q •• 31 >.. uıyetı Mamafi beş yıl, bankacılık gibi mü- Bankanın faaliyeti etrafmda bir ta 
"• 1 e,ı ğusto_stan 2 E !" him ve oldukça karışık bir iş için de rihçe yapmağı lüzumsuz buluyoru~ 

<•ktır. Y ül ka- pek büyük bir zaman değil .. İş Memleketin mali iktisadi işlerir 
Bankasının her Y1llık faaliyet hulasa- f Mabadi 2 inci sahif• · 

MANİSADA SITMA 
MÜCADELESİ 

.. ~;ANİSA, 25. - Eylülün bırinci 
gu~unden itibaren şehrimizin Srtma 
~ücadele mıntakası olacağından heye 
tı sıhhıyyeyi teşkil eden memurinin 
kadrosu geldi. -----ADALET VAPURU 
Bu günlerde ticareti bahriye filomu
za Kalkavan Zade İbrahim B. ce ıe
riki tarafından satın alınan yeni bir 
vapur daha iltihak etmiştir. Bu gemi 
1893 de inşa edilmiş olup, 702 safi 
ton, 1234 gayri aafi ton haçmında
d•· Makinası 1100 beyğir kuvetinde 

:;.'ati ondört. Mısır bandıralı olan 
>~mo denilen bu vapura Ada

,.,,,.~~· 'imiştir. 

Memur kadrolarının tetkiki 

ANKARA, 25 - Maarif ve

Fırkanın yardım']}~ düzelecektir, 
diin bir içtima yapıldı 

kal~ti baren_ı kanunu d~Ia~sile İstanbul sporunun içinde bulundu-ı h~alannı dün Fırka binasında nez
yeru memunn kadrosu uzennde ğu buhranlı vaziyet ve birbirine zıt dine toplayarak bir hasbihalde bulun 
çalışmaktadır. Ay nihayetine fikirler ve hislerin çarpıımasmdan ~uştur. Mümessil ve mürahhaslar va 
doğru çalışma ikmal edilecek hakiki sporcuların gördüfü zarar ma- zıye~i ve no~ai nazarlarını bildirmiş-
ve neticeler vilayetlere bildirile- lilındur. lerdır. Vazıyeti girdiği çıkmazdan 
Cektı' r· Eylu' 1 maaşlarının bu teb B · · ~rtarmak çareleri mevzuu bahs~dil-

u vazıyetın artık düzelmesi lüzu- mıı ve me t k ı 
1. f"k ·ım · · vcu anaat ar tebellür et-
ıgata tev ı an ven esı teırun munu hisseden gençlerden müteşek- miştir. 

olunacaktır. kil bir heyet Halk fırkası müfettişi UMUMi KONGRE 

D . I kil• ~·~.Şinasi P:'şaya müracaatla va- Mıntaka umumi kongresinin talik 
ayın er ve ı ne zaman zıyetı ızah etmışlcr ve bu müzep, ep edildiği malümdur Dü k " t 

1 intihap olunacak h ı ib t k · · · n u op amı:j , 
a e nul ~ye_1vedrmhe ıçkıın meml~ket y~klaşan kongreden eve! çok faydalı 

ANKARA, 25- Dayinler ve sporc ugu ı e a a ya ndan alaka- bır anlaşmazemini teşkil etm · t' 
dar im 1 . 1 . 1 d' ış ır . kili ve Düyunu umumiye komi- 0 a a~ım ;ıca ey emış._er ır. Hakkı Şinasi paşanın dün derme-

serinin intihabı Teşrinnevelde Hakkı Şınası paşa bu murac~at ü- yan edilen mutalaaları tetkik eder<k 
zerine vaziyeti tetkik ederek spor ku- bir karar ittihaz etmesi beklenmekte
lüoleri mümessil!erile mmtakd murah dir. icra edilecektiT. 
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HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERI"ER 

Milliyetin laribi lelrikası : 6 

IstanbuldanParise bir mektup 
Dahiliye n1emurları dereceS1 

Am .ı.: d IA:ft.dft * Feiemeu..ldıe ııtl 
ep= • a ====::ı•::.=.e.;;. ANKARA, 25 (Milliyet - Dahiliyece Dahiliye meıfl 

Zeplı·~.vı'dı'yor Araplarla Yahudiler Tamirat konferansı Bareme nazaıan sınıf ve derecelerinin tespiti bugüıi i~ 
.. 12. di. Cetveller Dahiliye zat işleri müdürü ile Dahiliye ve!O 

Seyahat iyi bir Kanh bir musadem«ide İngilizler verilen şey• için gönderiliyor. .. 

Iluııu .l\akşidil yazdırmıştı, Selim 
Fraı1sa ile dostoluyor .. 

surette geçiyor ölenler var leri kafi görmüyorlar Maliye nakit işleri ınüdiir~.1 
SAN FRANSİSKO, 24. A.A.- Ka- KUDÜS, 24. A. A. - DUn Arap- LA HAYE, 24-.('<·A. - Dört.dev- ANKARA, 25 (Milliyet - Maliye nakit işleri mü_d? 

liforniya sahilinde kAin bütün telsl.ı larl.a Museviler arasında zuhur eden let murahhaslan o~l~nden sonra ta- İ . ·Jj 
istasyonla Zepelin balonu ile tesisi bir arbede esnasında Musevilerden 9 m~en, M. Snovde_nın. muhtırasına tayin edilen zmir tuz başmüdürü Sırrı beyin tayinı a 

la muhabereye muvafak olmuglardır. kiti Araplardan 16 ki§i maktul diiJ- verılen cevabı tanzım ile meşgul ol- iktiran etti. Keyfiyet kendisine bildirildi. 
gün oğlunun Padişah ~laca~ tırların arasındaki manayı an ALMANYADAN ALINAN mu;tür Yüz kadar yaralı vardır. muşlardır. Bu nota yarın saat 10,40 idman ı"ttı'fakları kongreS düşünerek değil, bel~ Ga:bın yabilseydi, bu mektubun haki- MALOMAT · da aktedilecek celsede tevdi olunaca-

idare usulleri ve askerlik kaıde- katte genç bir Fransız kadını ta FRİEDRİSCHAFEN, 25. A. A. - ~---••*-•• ktır. Murahhaslar tekliflerini hiç bir ANKARA, 25 (Milliyet) - İdman ittifakları kongt(' 
ıerl.nı"n alınmasında memleketi- rafından yazdırıldığını farkede- Alınan bir habere nazaran Zepelin sui tefehhüme ve müphemiyete ına-

d Nadir Hanın hal bırakmayacak surette teşrih etme rinisanıde toplanacaktır. 
ç in büyük faydalar olacağı için- bilseydi her halde böyle gaflete :~! 2f0 d:a~~·:-;~~hşi':::~di~e v~

4 
1:4 . ğe çalışmaktadırlar, bu vesika, mu- Bu kongreye teşkilatı bulunan mmtaka ve federasY uf 

di. düşmezdi. Q genç kadın karşı- derece 20 dakika tulü şarkide bulun- IDUVaffakiyetl vafakat edilen fedakarlı.klann lıakikl ve federe edilmiş 138 kuiüpten birer murahhas olmak L 
Aime bunun için Fransanm sına çıkan çetin meseleleri hal- makta idi. Lahordan bildirildiğine göre Afga- vüs'atiİni gerek İngiliz hey'etine ve murahhas iştirak edecektir, Bugün mmtakalara bu hus~~ 

Yardımmı istemcği düşün~yor· !etmek için kafi derece kendinde ZEPLiN NEREDEYDi. •• ? nistandan gelen haberler orada Balta gerek ngiliz efkarı umumiyesine tef ligat yapılmı~tır. Kongrenin gün ve yeri henüz tespit edill" 
d h l b te k d b 1 dı • d Yardım SAN FRASİSKO 24 A A z Saki ile mu··cadele etmekte olan Na- him edecek mahiyette olaeaktrr. du. Bunun içip a a eve ır - u ret u ama gın an • · · · - ep ı ·ı· hafili' İ il" tal ba tir. Teşrinisanide tespit edilecektir. 

la F Pelin vaziyetini telsiz vasıtasile saat dir hanın yeni bir muvaffakiyet ka- ngı ız ma • ng ız mu e • I ~ebbu·· ste IJulunmu~t~. istemek nazar rım ransaya çe ah tın n ancak 60 "' na tekabu"l eden 1-, •• k R İ · İ k · Jll 
FRANSA İNKILABINDAN virmişti. ' ' ! ce 50 dakika arzı şimfilt 174 derece Sakinin kıtatından 300 esir almış, son şifahi teklifleri gayrikifi ve gay 

Y • • 13 de şu suretle bildirmiştir: 43 dere- zandığı bildiriliyor. Nadir han B a ı /o ı Uf - US ıcare ÜJilısyo 

EVEL. · Bu hadise böyle neticelendi. 10 dakika tulü şark!. bir çok da mühimmat ele geçirmiştir. ri muvafik hulrİıaktadır. MezkUr ma- ANKARA, 25 (Milliyet) - Rus ticaret mümessiJliğilt' 
Aime, yahut Nakşidil daha Ab Bununla beraber lstanbuldaki Peşaverde bulunan Afgan ticaret mü- hafi!, dalıa fazla fedakarlıklar ihtiya- kerata devam eden komisyon yamı toplanacaktır. 

d S F f ti. .. . d b messı'lı' tarafından Nadır' hana 10,000 rınm İtalya ve Çekoslovakya ya ait M • f • • • • -'u··ıahmit vefat etme en ve e- ransız se are uzenn e u va- ..At.Ima-yade İ İ 
"' · bırak B - rupya yani 750 İngiliz lirasr gönderil olduğu mütalaasındadır. aarl Cemıye ı ıç ımal ı·ım ·.ahta ç·•--. adan evel bu ta- ka mühim bir tesır tı. u 1 T PARİS 24 A A Le Joumal 

uu« L MAN PAŞANIN VEFA 1 miştir. Nadir han bu suretle kendisi- • · · · -
savvurunu tatbik sahasına çıka- hadise bizzat Selimin hatırasin- MÜNİCH, 24. A. A. - Umunıl ne imdat kuvvetleri temin etmekte- gazetesi La Haye den istihbar ediyor: ANKARA, 25 (Milliyet) - Maarif cemiyeti idare~~ 
racak bir harkette bulundu. dan da hiç bir zaman silinmemiş harpta Türkiyede Alman askerl he- dir. M. Macdo~d·~. seyahati !"!-. Briand gün toplanmış ve cemiyete ait hususat hakkında görüşw 

Türkiye ile Fransa arasında tir. O kadar ki bu mektubun ya- yeti riyasetinde bulunmuş ol.an cene- Daha evel de Peşaverdeki ticaret ın pazartesı günu nazırla~ ıçtımamda • • * . 
ttu Fa ldı' d ·rmı· ene sonra bir ral Liman Yon Sanders vefat ~tmiş- mümessili tarafından Nadir hana hazır hulun°':""°':". ":':"'ru. ol.ac":ktır. 1 p H M d f · M"II' V~ S·ıyas"ı mu" nasebet mevc. u .. · · zı gm an yı s y kuat kdiğ ti t ki e ·met f z u·· a aaı ı ıye 

· 3,000 İngiliz lirası daha gönderilmiş u . ye enru sura. e .a .P . • • ' • · kat Nakşl.dı'l bu resını munase_ · gün, vaktile Onattıncı Louis nin tır. * * * decektir u Snovden çok ılen gıtmı~ ANKARA 25 Yefl1 
tir. Peşaverdeki ticaret mümessili, · """ , . . $ ANKARA, 25 - Tahkikatı- ' - ·ıJı r/ .. tı kendi tasavvuratını tatbık cevabını türkçeye tercüme e- Liman paşanın vefatı haberini dün Kral Amanull.ahın memurudur. Diğer oldu~dan M. Macdon_ald ı~ ken~~·- mıza nazaran İsmet Paşa Hz. de Yapılı;ı.n Müd:llaai ~ ıır 

için kafi bir dere~ede b~or den Fransız tercümanmm el ya- kususl bir telgrafa atfen yazmıştık. taraftan alınan haberlere göre Baha n~ muzaheret etmemesı kabil degıl- Ey!Ul iptidasında Ankara a dö- nasmm ınşaatı ılerJemıŞ ~ 
du. O istiyordu kı kendi~~ ~Ik zısını bir yerde görünce derhal Ajans rn dün verdiği bu telgrafc bu Sakinin adamları arasında hoşnut- dir. M. _Macdonald '~ Fransa, İtalya k . Y len çatdar kapatılmakta~ 
memleketi olan Fransa ıle ıkin- tanıyıvermişti. Halbuki o tarih- gün dercederken Liman pata hakkın- suzluk vardır, bunlardan mühim ba- v~ Belçıkanın_ fe~karlığm son had- nece tır. Müdafaai Milliye Velıl 

d b ·· p · b 1 da bir iki satır yazı yazılabilir. zileri kaçmıştır. Kabilden gelen yol- dıne ~dar. ı:_•tmif .01?':'~arını ~~ul İ d 
ci vatanı olan Türkiye arasın a- te u tercuınan anste u unu- Ceneral Liman Yon Sander• 913 cul.arın söylediğine göre Baha Saki etmesı takdınnde hır ıtilaf huaulu ih- smet Paşa Hz. !erinin avde- lecek sene 1 Haziran a 
ki münaseba tsiyasi dostlukla· yordu- aenesinde riyaset: altında bulunan Al payıtahti müdafaa için en son terti- timali mevcuttur. tinden bir hafta sonra Adliye ~e nasına taşınacaktır. 
rın çok fevkinde devamlı ve kuv * * * man heyeti askeriyesile birlikte !stan batını almak için son derece çal~- RENİN TAHLiYESi iÇiN kili mahkemeleri teftiş için orta incir ve hndık pif•,,; 
vetli bir dereceye çıksın... İsak Bey, sarayda Nakşidile bula gelmişti. Balkan harbinin ma- maktadır. Şehrin etrafına siperler ka- LA HAYE, 24. A. A. - M. Bri- ~doluya ve orad3'?' T~kyaya İZMİR, 

25 
_İlk iııcif 

Bunun için dog' rodan doğruya tabi olan zümreye mensuptu. !Um olan neticesi üzerine orduda is- zılıruş, dört bin kişi bu siperlere yer- and M. 'Zaleslri'yi kabul ederek ken gıderek mahkemelen teftiş ede- ldı ha tl'dir 11~ 
K di . h · li b' J.ahat yaptırmak için getirilen bu he- leştirilıniştir. disine vaziyeti teşrih etmiştir. M. k bil~'- İz . 'd k if sası açı , rare ı • Fransa kralına bı·r mektup yaz- en sı e emmıyet ır memur b . ce ""ara mıre gı ere ç t 

1 
d . 'd • . altı 

yet eş sene Türkiyede kalmış, harbi ._gtI&ere~ Briand bilhassa Renin tahliyesi hak- li.. d b' . . ah e e yınnı en yırmı mağa karar verdi. Fakat bu ka· olmamakla beraber bu zümreye umuminin sonunda buradan gitmiş- kında mezkur havaliyi işgal eden dev tı_gın e ır ay ıstır at edecek- kadar 4230 çuval satddı},, 
rarın tatbiki kolay değild!· K~~ mensup olduğu için Fransaya tir. Liman paşa umumi harpte Çanak Tahdidi teslihat işi Jetlerle Almanya arasında son defa r. . ya sevkıyat yarın t>aşlll"' 
jisi hangi sıfatla başka_ bır h~: gönderilmişti. Fransaya gider- kalede daha sonra diğercephelerde bı.ı LONDRA. 24• A. A. _ Ceneral vuku bulan mülikatlar hakkında ma- Mektep kitaplan züm 

19
,
5 

tan kırk seidte 
ku··mdara mektup yazabılecektı r ken yalnız Selimin mektubunu lundu. Kendisi burada geçirdiği sene- D Lo d d . . M lfımat vermiştir. 

1 • h b'l h ki l.a awes n raya av et etmıştır. u- A dır d "l Ai t f dan daki ere aıt atrratıru ı a are tap o · FRASIZLARIN MÜZAHERETi NKARA, 25 - Maarif ve- • Buna l·mka"n yoktu. Bunu yapa- egı, me ara ın ora k . . 0 . maileyh M. Macdonald ile bahri tah- İ İ 
1

, 

· b' kad ra n"'retmıftır. sınanlı ımperator- tidı' teslihat hakkında ahiren icra et- PARİS, 24. A. A. - Temps gaze- kaleti liseler ve orta mekteplere G RESON 24 - ı .. bı·ıec~I{ b'ın·s·ı varsa o da O_ s_man pek eski ır ar aşma yazdmış luğu zamanında Lım' an Yon Sande- •. ı 
. •• mi• oldug· u mülakata dair beyanatta tesi, Fransız efkarı umumiyesininLa mahsus kitapları büyük bir me- mahsulünün bugun·· yüIP il tahtının mu··stakbel varısı, Y. a· bir mektubu ve bir takım hedi- müşür olmuştu. Kendisinin 74 yaşın- • H d F ·· .. ı· 

1 bulunmaktan istinkaf etmiştir. aye e ransa namına soz soy ıyen sai ile tetkik etmekte ve bir an ne mantıksıs bir sebep e ni Birinci Abdülhamidin yerme Yeleri de götürüyordu. Bu mek da öldüğü gelen telgraflardan anla- FAHRi HEMŞERILIK ve hareket eden zevata müzahi< ol- od . d 
ü~üncü Selim unvanil~ ~ah.ta ge tup Aimenin nerede olduğuna şılıyor. LONDRA, 24. A. A. - M. Mac- duğunu yazmaktadır. Mezkur gaze- eve! bunların ikmali için çalış- ası manı ol u. t 
Ç:cek olan S_elim o_labılirdi._ Se- kendisini tanıyanlara haber ve- Çinde donald İskoçyada kain Elgin şehri te, M. Snovden'in tahrikat ve müta- maktadır. Sene başına kadar bu Yüklemek isteyenler B 

d 11 nnde ren ilk mektup olmu<>tur. Aime fahri hemşehriliğine intihar olunmuş lebatına fevkalade liberal bir zihniy- kitaplar tamamen ikmal edilmiş kamata <>ika.yet ediyor191 1 1.mı·n validesı ken ı eme e " ti Y ı· · da l k " 
b . F d b 1 b' RUSLARIN TEVK1F1 tur e e ve oung p anının çerçevesı • o aca trr. buklu fındık 65 kurugtuJ·.a bl·r mu' 'ttefı'k olan Nakşidilin u nın ransa a u unan ır amca . h·1· d ıl . -"iiT~~~-~ıiiiiiiif!iiiiiiiiiiii!!!iiiiiijiii.ii&i;iiiiiJiiiiiiii;~~~~"!;ii~~ , b 1 ha BEŞ BiN K1Ş1 TUTULMUŞ ı ın e yap an ıstintaçl.arla mukabe- • 

fikrini muvafık gördü. sı u suret e onun yatı ve ne- YUNANİSTANDA le edilmiş olduğunu ve fakat hatırs· o ı ı d ' il H d d 
Böyle bir tarzı har_e_k etin .. em.-. rede bulunduğu hakkında ına· MOSKOVA, 25. A. A . - Tass KOMÜNİSTLER n~slık, rıza v~ !"u~afekatjn son ha~:' eve emırro arı aıuarpa~a manazasın an: 

b li Çünkü lfunat almış oldu. Bir gün Jose- ajansr bildiriyor: Şarki Çin §imendl- SELANİK, 25. A. A. - Polis bir dıne kadar gıdilrnıt oldugunu anla- J Y Y 
sali hiç yoktu dene. 

1 
r_. phine Aime nin bu amcasile ö- ferleri istasyonlarından_ bir çok So- komünist içtimaını menetmiş ve ı mamanın tehlikeli olacağını ilive edı- l\Iağazamızd.ı mevcut takriben (300) adet ahşap yıp; fıçısı (il 

henüz saraydakı daıresınde <>- .• ' d 1" 1 g vyet vatandagları Harbıne gelmekte- eylülde lcarga§alılclar çrkarmak tecrü yor. çarşamba günil saat onbeşte müzayede ile satılacağı lltn olunur. 
turan sehzadenin Fransa kralı- r;ışn:ıuş, on an azun ge en rna- dir. Tevkif edilrni§ Rus vatandaş- belerinde bulunan iki komünisti tev-
na doğrudan doğruya hitap e~ lumatı almıştı. !.arının miktarı beş bindir. kif eylemiş. INGILIZ GEMİLERi GELiYOR 
derek bir mektup yazması yem Amca ile yeğenin bundan son 

ra bir birlerinden vakit vakit ma bir şeydi. 
Fakat bu safderunane teşeb- !Uınat aldıkları anlaşılıyor 

akbel F ranaız inkılabı 
iş bankasının yıl dönümü 

LONDRA, 24. A. A. - Susse"' 
kruvazörü bu sabah Maltadan hare
ket etmiştir. Yafaya gitmesi muhte
meldir. Barbam kruvazörü harekete 
amadedir. büs, Fransız kralı ile müst [ Birinci sahifeden mabad J 

d · d' d dost Fransada 1789 inkiliibı oldu. padişah arasın a şım 1 
en . rr•mı• ol.an, bankanın faaliyetini a- I ANADOLUDA AÇILAN ŞUBELER İLAN .. Ai k makul bır Ne kral, ne de tacü tahtı kaldı. • • j 

luk tesısı meye ço ~· a?nn t:>kip ettiklerinden böyle İş Ban~ası, Anadolunun en mühim Bolu vilayetine tabi Mudurnu ka
teşebbüs olarak görünüyo~d~. Bu vekayı esnasında Nakşidil hır tarihçenın yazılmasını pek fayda- merkezlermde pek kısa bir zamanda zasının Abaut Mırık kıtasmdan sene
Selim de bunu kabul etmışb. ile onun zümresi tarafından lı bulmıyoruz. Yalnız bankanın bu şubelerini açmıştır. Küçük bir yazı- vi 1194 metro mikap gayrı mamul 
Henüz Fransada büyük ihtilfil 1'.ransaya karşı ~eslenen merbu altı senelik pek kısa pek az zamanda hane açmak bile bir iş, bir mesele i- çam, ve 1806 M.M gayn mamul kö-
lm t Onaltmcı Louis tıyet devam ediyordu. Hatta memleketin ilrtisadiyatı üzerinde oy- ken bankanın en mühim yerlerinde • kner eşçarı kat edilmek üzere ve on 0 amış ı. . . 17g2 de ihtilalin d ... namıı olduğu rolu, telhis etmek iste-' yetiştirilmiş bankacılığı bilen . me- sene müddetle «11940• M.M çam ve 

(Lui) taht~ muhafaza ~debılı ev~ ettigı riz. Banka Ankaranın mütevazi bir 1 mur kadrolan tamam olarak işe baş- «18060>M.M kökner eşcarı ve çamın 
yordu. Selim ın mektubu ışte bu sırada Avrupanın dıger taçlı binasında, sessiz, sadasız küşat edil- lanmıştır. Henüz İş bankası şubesi- beher gayrı mamul M.M c590• ve 
krala hitaben yazılıyordu. Bu kafaları Fransa aleyhine müsel- diği zaman Ankara şubesinden sonra ne malik olamıyan şehir ve kasabalar köknarın beher gayrı mamul M.M 
teşebbüsten haberdar olunca, lalı bir ittifak kurarlarken Aime ilk d!fa İstanbuld~ ".e ~ililıare mem- da ticaret hayatına atılmış olanlara c590•kuruş bedeli mukarreri üzerin
İ b ldaki F f · · ile onun gibi hissedenler Fran· !~ketin en kuvvetlı ıktiaat merkezle- bir sorunuz; ilk arzuları fş Bankası- den 18-9-1929 tarihine müsadif çar-
stan U ransız se ın ışe . n olan Bursa ve İzınirde birer ıube nm bir şubesini görmektir. şamha günü saat on beşte ihale "dil-

ehemmiyet verdi. Müstakbel pa saya karşı daıma dost ol~ Açmağı düşürunii§ ve derhal açIDI§- BANKANIN 24 ŞUBESi VAR mek üzere 20-8-929 tarihinden itiba-
dişahın Fransaya karşı böyle ~lmışlardır. Avurupanm diger tır. 11 Bankası, alelade banka mua- 298 senesine kadar oniki ş bes' ren - 30 - gün müddetle müzayedeye 
dostane hissiyat beslemesini a- hükümdarlar Fransada çıkan ih melli.tile iştigal eden bir mail müeaae-, lan banka bug·· ı'rmı·d·· t u beı o- vaz edilmiştir. 

""" k di mi k 1 · d · d "b 1 · · b 1 d • un Y or şu ve T li ı nl · · laka ile takibetti. Mektup ya- tiliLUn en me e et enne de se en zıya e, ıu : erırun ~ ~ ugu sahiptir. Altr senelik bir banka i;,,.. a p o a ann esas şeraıtı anla-
t . · sirayet edeceg'inden 0 kad k yerde, ora mamulatı tıcaretıni yar- , 1 k . 1 . üh' . r-· mak için Bolu orman müdiriyetine zıldıktan sonra. sak Bey ısının k 1 d ki nih b _ar . ~r dımlarile inkifaf ettirmek emelile ça- ~~!" a.~ h ış erm tn m b 1ımm~~ en · Ankara umum orman mıidir:yetine 

de bir memurla yola çıkarıldı. uyor ar 1 ayet U ınkila- lıgan milli bir te ekkül · ta - ır~ncısı . er tara ta şu e ere ıp 0 • ve İstanbul orman ba! mıidiriyetine 
• . ba ı..~~ muk t · · F ş sımasını şı labilmelctir. İş Bankası Anadoludaki İsak Bey 1786 senesı teşnnıeve ~'i1 

. avem_e ıçın ransa maktadır. l!_an.kanı_n açıldığı sene zar 1 şubelerini tamamlamağa çalışmakla müracaat eylemeleri ilin olunur. 

1 LAN 
linin 18 inde Marsilyaya çık- aleyh!-_ne bırleşmege baş!amışlar ~ın~a yapt_ıgı ıf]erı ta~t .~tmek_ ~u beraber, ecnebi memleketlerde de mu 
mış oradan Versay sarayına ha dı. Boyle Fransa aleyhınde bir ıddıaınızı ıspat _eden buyuk delildi_r. habere teşkilatını ihmal etmemiştir. 
rek;tle Selimin mektubunu On- harekete İstanbul iştirak etme- ~~rsadda kit~ıekkül edten bankanı • ~ ilk. BANK.ANIN BiLANÇOLAR! Biğa Maliye dairesinin aslen Çanak 

• . ışı ora a mensuca mese esıru can- kaleli olup mahalli ikameti meçhul 

Devlet Deoıirıolları ve Limanları umumi idaresiı 
Münakasası fesholunan beş adet devvar köprü yeniden lcıpıb 

münakasaya konmuştur. Münakasa 10 Teşrinlevel perşembe gUııil .,,ı 
Ankarada Devlet Dcıniryollan idaresinde yapılac•ktır. .Jr 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekrupl&rıru ve muvakkat ı'}, 
lamı aynı günde sut 15,30 ı kadu Umumi mUdUrlüt kalemine fefl'I 
1!7.ımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara~ tll 
dairesinder~ lstanbulda Haydarpqa mağazasında• tedarik edebilirl•'· 

Devlet DemirJolları ve Limanları Umunıl idaresin~~ 
l laydarpaça ve Konya tşletmeleri memur ve müetahdemlerioe ıi' 

yazlık ve kışlık elbise palto ve serpuş kapalı zarflı mönalcuaya Iı:o~ 
Münakasa 16 eylill 1929 ptzanesl gönU sut 16 da Ankara~ 

Demiryoll&rı lda~esinde yapılacaktıt. Fi 
Munakısaya ıştlrak edecelderin teklif meltruplannt ve mu•~''i 

natlonnı aynı günde saat 15,JO kadar Umumi Müdürlük kı\emlne ' 
!eri laçımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki Ura mukabilinde Ankaradlo.J( 
·ır· zeme d!iresinden, lstanbulda Haydarpaşa ma6'azasından tedarik edebi , 

Eınlat ve e~anı bantası lstan~ul ~u~esin~ 
altıncı Louis ye vermiştir. mııtır. / !andırmak ve ona hayat vermek ol- Bankanın bilançolarına bir göz bulunan Dimitraki Patraki aleyhine 

Mektupta ne var mı? .. Söy- İstanbuldan yalnız Fransız muştu~: İs~anbul '.".e.lz~rde ikt~adi gezdirelim. Haklın Gustav Lebon di- açtığı 1533 lira elli üç kuruşun tahsi- Es:ıs :-ıosı Mevkii 
lendiğine göre bumektupta şark milletinin saadet ve selametini haya~ merın~e mühı~ hır mevkii.°: yor ki: cEn beliğ hakikatler, rakkam !ine dair davanın esnayı tahkikatında :1 

Kiralık dükkanlar 
·· ı b d b' k th'' · . !.an limanlar ıdarelerıne yardnn elini lann kucağında yaşar. Güzel cüml~- eşhası mütegayyibeden bulunduğu ve 165 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde hamal b~ 'ı 
us u un a ır ta un m~ U s~- t~enı;u . suretınde bir alaka uzatmııtır. !erle birçok intrik yapmak istiyenlcr, halen ikametgahı meçhul olduğu an- ğında Tramvay caddesinde Avrupa pasaıı namil< 
nalar la Fr'.3-nsız kralı yuk __ seltıt· gostenldi. . BANKANIN TESiS ETTi"! rakkamların arasında bucalarlar. . !aşılmış olduğundan müddeaalev. h ,, \O kt b t k da bh F l b " R kkaınl h ruf Pasaı· derununda ma oda yirmi ı'k! lıap dük~' , mı: e ve ır a ım mu em r~saya yazı an ır mektup ŞiRKETLER a ar, akikatin birer müdafii- merkumun 28 - Eylül - 929 cümarte- , 
vaıtler de bulunulmaktadır. ta Selım tarafından işte bu su- dir.> • si günü saat onda Biga Asliye Hu- Balada muharrer Jiıkkılnlar ayn ayn kiraya verileceğinde~ 

1 Öyle anlaşılıyor ki mektubu retle temennide bulunuldu. Bu İt Ban~asrnın bizzat tesis eylediği BANKANIN 4 SENELiK KARI kuk malıkemesi tahkikat dairesinde olanların ihale gününe müsadif 4 9 929 Çar<amba günü ;;ıı' 
zanl . .k ve ya tesıslerine iştirak ettiği şirket- 92 d hazır bulunması lüzumu tebliğat ma- • 

ya ar, ıstı bale ait olacak mektup, kendi tacu tahtlarını !erin isimlerini buraya sıralamak, 1 6 a 12•899,338 lira yedi kuru- a\cıda bankamız" mu··racaac eylemclcrı· . 
b 1" " ı b'I~ kamrna kaim olmak üzre il.in olunur. u k_uvvetli d?stluk münasebatı i- sanki mukaddes birer hak imiş iddiamızı ispata kafıdır: şa : ıg o a_n ı ançonun 404,523 lira . . . . ,. 

çın bunu bır başlangıçtan ibaret de bir milletin haklcını istihsal ~ -:: Zonguld_ak maden. kömür iş- 61 uruş kar olarak kayd edilmiştir. yeni. dahilinde çalışan, spekülasyoÔ- iı.ıetade mali bir müessese değil, onun fak olmas!nTş Bankası da ,,p 
l k 1 1 r T k An k (Bir mil-

192
7 de rakkamlar derhal mevkileri- dan ve bazı şehirlerimizde mevcut derdine ko~an, teşebbüslerinin kuv- Gazinin Türkiyeye hediye •1 ,.ı' O ara - yazıyor ardı. için açtıg'ı mücadeleden hoşlan- e ı ur onım şır etı ni deg" iştiriyor. Bilançonun yeku"nu k d. · · ali d .. ·f d f'l kma ı b' 'k b' •L• 

Yon) re ı ıptız n en ıstı ade ederek mii- ve en ı e çı sına ça ışan ır şerı •.r eserin araaında en ku>"'. ·~·· 
Fransa kralının hariciye nazı- mıyor, bundan ürken hükümdar 2 .:._ Kozlu kömür işleri Türk A. 30,076,17 3 lira 88 kuruşluk yekündan tecasirane hareki.ta tesaddiden mü- gibi hareket etmiştir. Anadolunun iç- yüksek eserlerinden biridi'· ~ 

rı bu mektuptan haberdar olun- lamı duyacağı tahakküm ve is- ş. (üç milyon). 53o.152.ıı lira temettü kayd olun- tevekki ve ihtiyatkar, tüccarımıza pi- !erinde ve bilhassa Adana gibi mah- diye edene ruhtan kopan ta ı?f 
ca son derece canı sıkıldı. Mu- tipdat hislerile yazılmamış de- 3- Ankara Palas (yarım milyon). ~uştur. 1928 sene.sinde 53,723,021 yasanın en buhranlı addedilen zaman sulden eve! pek fazla maddi yardım- zi sonarken, bu hediyeyi ya~ a; t 
tat diplomasi usulleri haricinde ğildi. Biliikis kalbinin derinlik- 4 - Bursa kaplicalan. !ıra 47 kuruşluk hır yekfına baliğ o- larında dahi, bilakö1,yduşart, ayni mu- !.ara ihtiyaç hisseden yerlerde, akıll.a- 11üyÜtmek için de ufra~;ıi 
.)!arak böyle bir mektubun yazı !erinden gelen bir sevgı· ile Fran . 5 - İstar:ıh.~1 ve _Tr~kya şeker falı- lan bilançoda 1•036·158 Iıra 86 ku- zaheret ve muaveneti esirgememek- ra hayret verecek derecede fahiş faiz !erimizde derin hürmetJe['lIW' .ıl 
1 h ··k·· d sa b' k d rıkaaı (yediyuz ellı hın). ruş tle9m29ettü kard olunmuştur. Niha- tir.• alanlar, İş Bankasının teşekkülü üze- diririz. cf,V" ıp . u um ara Yollanması nazı- yı seven ır a mm ilhamile 6 _ Bulgar dag· ı madenlen· (''-ır· yet senes_ınde __ 62,969,861 lira BANKANIN YENi BİNASI - . HIKME1' ., 

ıl "' 14 k 1 k b bil d rine işlerinin bozuldugunu görmüş-rı bır takım endişelere sevkedi- yaz mıştı. milyon). li turuş u.. .~r anço ~ 1,362,481 İş Bankası bugiın naklettiği yeni !erdir. Çünkü tş Bankası, hu müthiş * + * ,.ıl~ 
yordu. Hemen İstanbuldaki se- idare onla~ elın' de 7 - Anadolu sigorta tirketi (ya- raİ emBettkau gobs~e1 ;mekteddaır. .. .. hin~ temelini de kendi atmış, onu BANKA MEMURLAR( 

• - § an sı ı anrosun g ül k di ı. ka · faizleri bir anda eritmeği ve makul O fire tahrir t ·· d k . h • rım milyon). .. • • or en en eme., ve zancila onun yük- . TENEZZOff fi 
. t d' B a gor e~.e~~ ıza at Selım tahta çıktıktan sonra 8 - Zindan ve Çan 1 O 1 . ~em~ttüler, onuı:ı raı_>tı~ı ve yarattığı selmesine muvaffak olmuştur. İzmir- bir hadde_ i~dırmeği de esas olarak Bugün İş Bankasının 6 ıo"' I>'y 
ıs e_ ı . u_ mese e Y~nden na- Selim tahta çıktıktan sonra (yarım ınil on). ga rman aıı ışlenn derec~ını bıldırır:ıektetı ço:t de de yükselecek olan yeni bina, ı:e- kabul etmıştı. nümü oldu.undan dün al<Ş•~ 
zır ıle sefır arasındaki muhabe- idare artık Aime ile valide sul- 9 - Erg~ni bakır madeni. T. A. Ş. uz~k~ır. Hlı~ -~~ ha~~ ôıllin~-~su ve- ne Banl<anın bir eseridir. MEMLEKETiN İKTiSADi erkan, me.!urin ve müstab~•,. f 
rat uzamıştır. t b .. 10 - Sel8haddin Refik fabrikası ya ·: ":Je~sı 1 ıı:~sı~~-n •:n~ ı rapo- Son zamanlarda İş Bankasının İz. INKILABINA YARDIM deniz tenezzühü yapmışlar ııar 

FranEa lı . . anın ve ~ zuınreye mensup O- T. L. Ş. (altmış bin). ru na o nun ~ .. oş~sı.r;ı e na~u: mir Belediyesine vermiş olduğu istik- Tenezzühte Bo"az ve Ada 
<lisesi zah. ancı ye nazırının en- lanlann elıne geçmiş demekti. ıı _Kara Mürsel mensucat tirke- s?l.aıJ:l.ıtan. ve buyuk ıstı~at sa~_ıbt raz, memleket!rnizde iki milli mües- İş Bankası teşekkülü, memleketi- fa gezilmiştir. g fil' 
el • ır~°:.Pek sade ve saf- Bunların idaresi ise memleket ti. 0 up. çillt bır yardım bekliyen Turk sese arasında ilk defa böyle bir mali ınizin iktisadi inkılabına doğru atılan Bu münasebetle banJca b~ 
, ~ru~ g?~nen bu mektubun te teceddüt ve islfilıat yapmak 12 - Milli Reasürans şirketi (bir ~n~ı~e v~ esn:t;:,, ıı_z~~la~arıım c- tkit yapılmış oluyor. Görl!1üyor ki ilk ve kuvvetli bir adımdır. Memleke- palı bulunmaktadır. . ıl /f. 
mr ta.. ~ız •.maksatları ihtiva arzularından ilham alan bir 'd milyon). dımla in{;_avf ka 1~ a ".' .uyar ~ Bankası !:'!ruz n_ıemleketin i_ktisa-

1 
tin iktisadiyatile alakadar olanlar, ANKARA, 

25 
(Mill~'l 

.tmesı ıhtımalinden ileri geliyor re oluYord 
1 

a 13 - Memleketler arasında nakli- ğer böyle ıt. ~la Y tetm~mış:. ~ dıyatına değil, aynı zamanda ıman- 1 bankanın teşekkülü tarihi olan l6 bankası yeni binasına ta•' ·rİ .,,-; 
1.ı . Fransa kralı bu mektuba u. . yat şirketi (200,000 lira). ol 1 Banka~ nço. anzım_ e eceıı: na da azami yardımı yapmaktadır. Ağustos tarihini daima hürmetle a- lamııhr, yann bankanın~·~ f 
.;ak l 787 senesi Ma adan Ordunun ıslahı için pek bü- 14 - Bursa dokumacılık fabrikası k:..':;, 'ruhun . ;,Jürdküınkdıyen hefr- MEMLEKET IKTISADIYATINA narlar. İş Bankasının bütün bu muvaf ı ıi olduğundan küaat re""'' 

1
.1.r ı'~ yıs ayın "k d l l ( ) . u ısu.- e ece muvaf a- YARDIM I f.ı..... ti • • ·ı ba k b"· 

1 
• d 11ıır ... il. f . evap verdinnişt · B 1 yu a ım ar atı ıyordu. Fransa- 200,000 lira. !ayetli bir iftihar levh .. d _ M 

1 
k . . . . . • • ".:"',.e ~e _yegane amı, _n anın u- pr acaktır. Meraaım e ~ .,.,~ p 

l b" ır. u usu en dan gelen mühendisler v t İş Bankası memleketimizde ecnebi- tirir Z ten b ka 1 ;•~ vucu ~ ge . em e etı~ızde hır ıktısadı ra- ı yuk Gazının ruhu :ı dogmuş olma-' neçektir. Akıarn Hale ~hd~ı lj lkZıbı:nış ır mektuptu. ~elim ar çu zabitleri İstanbulda :r~P- lerin elinde olan ve bize en küçük por~~da :rensi;:,i ıu ı~re~~n~':.'ı, "';_ alı yet ı:;:,:ut .. ·~~· or~a İş Bankası- sı_?ır. Banka faaliye,., ~e~erken o ~ü-' ~ memurlarına ve P~ "k"•• ı 
! ır şey yazmadı. Eger kra- T d . ~ an bir nef'i bile dokunrnryan ıi rta lı kted' . Bank . . ~- nın yar gorunme eve onun ban yük Halaskann ışaretıru hedef ıtti- lrlere bir ziyafet verıl"".c s•'' I~ 
m hariciye nazırı olan Ver en- opane e d~r~ v~~yor~ar, Fran ğı kendi mürakabesi ıltındag~ir c~_- :~ebe:C' ~ulundamızm pren~ıpı, mu- k~smm ~rı kadar memle~~tin ~ktisa- 1 haz etmiş, Büyük Müncinin sözlerin- mereler tertip edilecektır. e ı•:;ıı 

nes (Verjen) 0 mektupt kf sız usullerını ogretıyorlardı. ket tC§lril ed~•ek muntazam bir ıı'aıe ticariyeye karp h~t':':;. m~~·~"98tı t v~.rl-~gını':ct ~anmasr ıçın ograştı-, den ilham alarak filiyata girişmiştir. banka tatil bulunulacak ·~~J 
a sa- Bitmedi koymuştur. vazi eti idame etmek ır_:.puz eret "" gorunme edi~. . Hangi iş vardır ki, Büyük Gazinin i- srnı bitirerek Çarıamba il 

Y ' me.,, •uay- İ§ Bankası, Türk tacırile iş yapan şaretini hedef ittihaz edip te muvaf-l sine devam edecektir. 
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.. MiLLiYET PAZARTF.SI 26 AGUSTOS, 1929 3 

Ekonomi 
··~aıa:--

5 .. Sanayi sergisi kapanırken 
Mahkemelerde: 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ] [ 
1511~. Tiırk sanayi sergisi uı.ıgtin kapanıyor. 150 bin ziyaretciyi 
ra.1ı: guııde çeken bu interessant sergi Avrupada da olsa muvaf- Emaneti' 
B?lmuş olurdu. VtlAgette 

Kıymet takdiri 
Arazi ve arsalarda 

Tramvaya niye binmiş .. 
Yankesiciliği niçin yapsın 
anasıda sağ babası da .... sini 

12
• bu n:uva~fakiyetin 1qa gi.tme.mesini, canıı o~ •ürm!" Taksim meydanı ~:iilı~~~li~I 

ine dt.~men~ı edıyoru.z. Muvaffakıyetın devamında Turk. ~yı- • , , _ Çocuk denecek bir yaşta idi. Fakat her halde çok zeki ve ha-
11\ak ~şen .~1.r vazife vardır. Bu vazife, sanayiimizin ser~ ile yap Ameliyat ilerlemekte- Kıskanç koca. 
şidd s1tedıgı tesiri, sergi k;ıpandı diye bırakıvermemeaı, artan d. i t h tt esas nedir? 

zırcevap bir çocuğa benziyotdu. Soruldu: 
- Ne dersin? Bak yankesicilik yapmışam?' 
Başını yere eğdi:' ete takip etmesidir. . ır, yen ramvay a ı K . .. . .. h 

bij~·Vet, sergiyi tanıdık. 150 bin kifi diğer 500 bin kişiye söyledi, . . . da . öpru üstunde em 
• un halk ser "d .. 1 .. t nevvi Türk mamu Takeını abıdesı mey ~ının cenıt- • • d Erazı ve arsalara kıymet takdirin

de bazı yanlışlıklara sebebiyet veril
diği görülmüştür. Bu gibi yanlışlık
lara sebebiyet verilmemesi için Mali 
ye Vekileti yeni bir talimatname ya
Pllllf ve dün Defterdarlığa tebliğ olun 
muıtur. 

- Efendim, ne denir? Alem bu, istediğini söyler. Hem ben 
yankesicilik niçin yapayım. Babam da sağ, anam da ... la.tı te h" , . ~~.e .n~ guze .'ne ucuz, ne mu e letıne ve tesviye amellyeıı llerlemek- zevcesını hem e 

E:~ ır edıldıgını ogrendi. Fakat 'lonra? tedir. - İyi ama, tramvayda kadının cebine elini sokarken yalı:alaA 
mışsın. Buna ne diyeceksin? lı t ·. ek kazamlan bu kıymetli bilgiyi işlemek lazımdır, devam Tramvay hattı talimhaneniB içine konuştulS-n bir 

nev~~ır~e _Yaşatmak lazımdır. Bunun için en kuvvetli usul, san' at ferşolunmuıtur, eıki hat bir az son~• 5 u - Kabul etmem efendim. . Benim elimin başkasının cebinde 
ne işi varmış? dt ~n~ grup ~rup toplayarak, şehirlerin ehemmiyetli yerlerin- b~raya ~lınacaktır'. Tra~v.ay elektrik memuru yaraladı 

tış') b~~uk Yazılarla re.kl~1 edilen satış yerlerinde, (müştere~ sa= dır~~::d::s::t~ıı~1~!~~ civarda· 
kaiıef PmaI.arını teınındır. Mensucat yapanlar, aralarmd~ ~a ki mebaninin de yıktmlmaıma başla

Bu talimatnameye göre erazi ve ar 
Evvelki akşam saat 18,40 ta KO- salar~a ~e.tleri~. takdirinde es.~~· 

prünün Haliç iskelesinde kan" \Jir ha bu günku rayıce gore alım, satım ııa 

- Onu ben de sana soruyorum. 

ler. s~ garbın çok_. daha büyük rakabeti yanında te,rk etmelidır- nacaktır. 
kıp ra~ ıı:amulatı yapanlar ferdi menfaatlarını bır tarafa bıra 
l<oİ- gaı hın ıthalatını kudretle mağlup etmeğe çalışmalıdırlar. 

• • • dise olmuıtur. tıdır. 
Balat hamalları onbaşısı Niyazi e- Alım,. sa~m olm~~as.ında_':' dolayı 

- Efendim, o gün hava pek sıcaktı, bunalmıştım. Tramvaya 
bindim. Yanımda bir hanım oturuyormuş. Görmedim, ayağına 
basmışrm. Anide kulağrmdan tuttu, "Polis .•. " diYe bagınnağa 
başladı. 

n1el:d\l~ gıda, m aden 'lie diğer sanayi nevileri ayni yollardan git-
1 ırler s . 

tııı.ı~~ra, biıturı. bu m1.1:lıtclif ~atış yerle~nin birde merkezi ve ~
lebit satış yen olahılı r. (Tiırk mamulatı bonmarşası) adı ven
bilect'~et .~e mese'a Beyoğlu köprübaşı gibi işlek yerler~e 8:çıla
lanıre T o~le ı ı erkezi b ir satış yerinde bütün sanayi nevılen top 
tıaıı~ıu ekarn.ıll.e Türk mamulatı bonmarşası (perakende) satış 
tış trıah ol_ur, nev'e göre müşterek satış yerleride (toptan) sa-

lı allı haline girer. 

Jaın ~lam işi mutlak müşterek olmalıdır. Devrimizin ağır rek
dern asrafına -evelki bir makalemizde gösterdiğimiz gibi mo
ker te~emJeketlerde reklam masrafı cironun yüzde 1-5 idir- te
ll\ız rekı.r kar$ı gelemeyiz. Geldiğimizi zan bile etsek, yaptığı
liYdurın arn, garpta tesiri tecrübe edilmiş reklamlardan değil, 

o a reklamdır 
lilcte~) ~çin Türk ;an'at nevileri arasında ayrı ayn (reklam bir 
Silııay/'ticude getirmek ve sonra bunları toplayıp (umumi Türk 

E:tb~t~ektan_1 merkezi) teşkil etmek lazımdır. 
<lcrnekf e ~~ ış bir teşkilat işidir· Zaten sanayi demek teşkilat 

lfnut~ ıın sanayi derse, jlyni zamanda teşkilat der. 
"~tabiat aya~ ~i. sanayide karşımızda garp var. İş ücretin'.n 
Şıtıı.di!ik ~ m~saı~ olmasından başak garba karşı koyacağımız 
kabiliyeti ~ç bır_ faikiyetimiz yoktur. Eğer bunlar birde teşkilat 
llıtız olrn ıle tnı:terafLk olurr.a, sanayiimizin istikbalinden korku 

\' 1 az. 

~~ ~~~ satış ve reklamdan dÔlayı değil, Türk sanaYii, istihsal
' llrk Yı ~a t~pluluğa ~oğru gitmeğe mecburdur. Dağmk 
sanay~Yıı, cıhan maliyet fiatile rakabet edemez, toplu Türk 

Serın er. ı 
t~rnerfqjaye bulmak, istikraz etmek ihtiyacı da, Türk sanayiini 
Yıe kinı;e sevkedecek amillerin başındadır. Cılız ve zaif sana
al'tabilec \ P~'.a vermez. Toplu, kudret vadeden sanayie, cirosu 

lleş ~ee s.ur'".~li inkişafa müsait sanayie herkes para verir. 
~'rditi;oo~edır ~unya ~aııafiinde olup bitenler, bize bu hükmü 
~~Un isr~· İngıltere ve Almanyada olsun, Fransa ve Belçikada 

li&ait t~ttraza muvaffak olan sanayi nevilerinin, ancak inkişafa 
liuıas P u .~anayi olduğunu görüyoruz. 

~ek talıs~ Turk ~.nayii, ferdi çalışma devrinin bittiğini, müşte-
~ff;a • Yetia.devrını~ b8:?18:dığmr .g~nnelidir. Garp, sanayii mu
t 1lı d nı .?u basıt fııcrın tatbıkile bulmuştur. Toplu sanayi 
IJ.~~ PeJtaı~ ı~ut:cezzi sanayiin mahvolduğunu, yüz senelik tarih-
~Yrıru: ıldığimiz için.Türk sanayiinin bakasını toplanmakta 

· '>ır · 
ıı, zaman T'" k , k .. . .. l\i oınu2 .. .: •. ur san au ço muterakkı ıdı. Hatta garp sanayi-
ı;;•hn b0P.uşuyordu. Fakat, temerküze götüren buhar ve ma

tih' Ugıin el:ı._ ~a.vaş yava!) z~afa ~ğradr, nihayet söndü. 
~İ!lı lıarek: )r{ıyede_sanayıı.yenıden canlandırmak için bir (ta· 
ltı.l e_)>utrıde~;;. var. E~er ı~a~n tekerrürünü istemiyorsak, ma
aj lıga do' .,~ınuz gozlen bır daha yummamalıyız, garbin top
v llden isJ;u ılerleyen tekamülünü görmeliyiz. Ancak mazi der
~~, Vaziy ade sayesinde garbin kuvvetli sanayiine karşı kuv-
~ abalar et alabiliriz. 

sa Sarıayj~,~~ gösterdiği tasasızlığı göstermiyeceğiz canla
ı;~~aYİini tınıızı bir ikinci meşum tehlikeye atmayacag· ı~. Türk 
'"11 cm erk·· 

aı-ııraca;;. uze sevkederek kuvvetlendireceğiz, mukaveme-
bız t N. 

* • • 
(} GüNüN İKTISADİ HABERLERı 
e~ıer~ ihraçmüddetiİiin temdidi için 

t~~'>'•ıra dekalet nezdinde teşebbüs yapıldı 
t•• to,ta erı ihra .. dd . 1 
"'lııı· n 31 A.. cı n'lu eti 25 A- panmıştır. Dün Pazar olduğundan oö
~t IŞti " gustosa k d t d. 1 d a d •. İçin · "8kat bu .. a ar em ıt 1 e en s?nra. muamele yapılmamıştır. 
·°"'lıfı kafi gel muddet de ihr~-, *Den vesikaları etrafında dedil<o
~ta ~~aıı bir ç:rnekte ve vaktin 1 du-:-Ru.syaya ihraç edilecek derilere 
t q Yet; ı; ltrıını t"" kargaşalık çık- verilen ıhraç vesıkaları etrafındaki de 
1;ı <ı.lo: lıa~tıreııı•:vece"..~~rda taa~lllidti-ı dikodular elll.n devam etmektedir. 

'ııı, ha asına •linJ ~ ~nladıgın~ .Menşe şahadetnamelcri ticaretinin 
, . İta Şkasına eki ıhraç vesika-

1 
Tıcaret odasının vesikaları layı kil• 

'
1
11.. ret vermekt d' · d · • • · -

t 't!leaı· .. Odası b e ır. 1 tevzı e ememesınden dogdugu SO}'· 
tıh.:..; ıç unun •• ·· · · · · '!4Jlid· .ııı bu m"d _on~ne geçıle- lennıektedır. Bılhassa bır vapur kom-

ını "•kalet~ de~ın bır az daha panyasına bile deri ihraç vesikası ve
ı. .. . !)tini(,\P.taıy~~lıca edecektir. 1 rilmesi dedikoduları doğrurmakta-
~~tta boraada t . '!'-TLERI ı dır. 
"ıııı;ıtt •çıtını! vetıfıliz !ırası 1016! Diğer taraftan deri listesi vekalet-

' {.Jtın ı~. Ol 7 kuruşta ka- <e de tastik edildiğinden tebdili im-
l;ı ~. 87,s kuru lkansi.zdır. 
!l••ı fl•nrnış v ı~a <0çdmı, 887 ku' Oda meclisi bu meseleyi görüşerek 

~~ ı,,:;::::••ı,,~ 111

1r1et 9,11.S taka· bu şeklin ipkai!una karar vermiştir. 
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·1· • ' ('üzı ~ " ıuu1111111111111111111111ııı 
'l\ll •ıl Vıkıye ilke ı k, ).\N ASK.ERE DAVET 

~ <lu•u r 1 şulıesinden al-
t • rn terh 

'ıı! • kt'•m ıs teskeresi ile nü-
"nu ile h 

V,'til Uğu Cuzda eş lirayı muhtevi 
~ı. trını "•'· nımı zayi ettim. 
"lıil ' '"•ca~, d . 
'' Y 1 .t 111 •ıı «kılerin "'ıt·' ur. 

t '"'. ("1 •ı~ · v<fıeeevuı 
llıandr~u . erJe 6.1 nüme. 

ııı~ ı ı , a Her.ıniveli O· 
:t)ıttı. :ı;m.ın 

SülleY11Uıniye Askerlik Şube lteİ•· 
liiinden: 

Süle~ye Şubesi mıntikusında 
yerli ve yalaanci .uretile rnükary<t 
325 D ve bu Doğumlalarla 30 u yok
lamaları yapılarak asker edilen e.na
nr mükellefen\n 31 - 8 - 929 cuma-
ertesi günü kllt'a numaraları çekile
ceğinden al.ikaciaranın yevmi mezkür 
da saat 10 da ş.-.e binasına gelmele
ri tebliP. olunur. 

Kanalizasyon inşaata fendi, ötedenberi zevcesi Leman hanı bu veçh~le. fıat tak_~ırımumk~n ol~a
mm kendisine ihanet ettiğinden şüphe z~a erazının mevkıı~ kuvveı ın~atıye

M. y ansene göre şehir için lenirmiş. Bu ıüphe ile zevcesini ta ki- sı, kasabaya uıak_lıgı nazarı dıkkata 
· be başlamış ve nihayet evvelki akşam alınarak fıat takdır olunur. 

Guya elimi mantosunun cebine sokmuşum. 
- Demek sen böyle bir ~ey yapmadın. 
- Y apr.ıadım, yapmam da .• 

bir cinayettir karısını köprünün Haliç iskelesinde. KADROLAR 
Mimar Yansen İstanbulun imar Haliç şirketi memurlarından Salih Barem maaş kanunu tatbikatı için 

- Sabıkan var mı? 

planını ne gibi şarait alunda yapınağı efendi ile konuşurken görmü~t ü r. yeni k' i Mlar gelmckt•dir. Dün de 
deruhte edeceğini Berlinden emanete Niyazi efendi mevcudiyetini hisset- Sıhhiyo ve Jandarman.:ı kadrosu gcl
bir mektupla bildirecektir. Mi.-nar tirmeden bıçağını hazırlamış, Salih miştir. Dahiliy. kadrosu henü• gel
Yansen İBtanbuldaki tetkikatı neti- efendi ile Leman hanımın yanına ya- memi• ti r. 
c:sinde. bilhassa kanaHz~syon. inş?atı klaşmış ve birdenbire bıçakla vurrnı- iKi TAHKIKA T 

- Yok, efendim. 
Muhakeme şahitlerin celbi için başka güne kaldr. 

* * * 
GÜNÜN ADLİYE H ı\BERLERl 

nı tenkıt etıru!i ve şehır ıçın hır cına- ya başlamıştır. Bir sinemanın bilatlara noksan 
yet diye tavsif e_tmiştir. .. Bu ani tecavüz karşısında Leman damğa pulu yapıştırdığı tesbit euil-

•••••••• 
Katil idam edilecek! M_imar .. yansenın k?naa~na ~ore: hanımla Salih efe ndi istimda~a ba~- miştir. Bu cihet kazanç vergisinin de 

şehrın mustakbel şeklı katı olara.~ te~ lamışlarsa da vak 'anın aslını bılmıyen nokııan gösterildiğini meydana çık
bit edilmeden ve so~aklarm ~a~ıyctı v~ vap~~ beklemekte olan halk azJın amuştır. 
kararlaşmadan kanalizasyon ıçın se- bır delının tecavüzü karşısında kaldı- Bir şirketin vergiyi az göstermek 
n.ede 700 bin lira ~ibi mühim bir tah- klarını zannederek Köprü . üs~ünde için rüşvet teklifi meselesi tahkikatı 
sısat vererek bu ınşaatı yap~k do; ka~ışmıya başlamışlardır. Nıyazı efen da tevsi olunmuştur. 

Diyarıbekirdeki facianın 
muhakemesi .. ğru değildir. İleride şehrin katı şeklı di de bu umumi şaşkınlıktan istifade 

taayyün edince kanalizasyon şebeke- etmiş ve Leman hanımı iki, SalfJ, e
sinden mühim bir kısmı işe yarama- fendiyi 4 yerinden yaraladıktan son-
yacaktir. ra bıçağını atıp kaçmıya başlamıştır. 

Mimar Yansenin bu mütalaası ala- Bu esnada polisler yetişmişler, 
kadarlarca ehemmiyetle nazarı dikka- mecruhları hastaneye kaldırmışlar, 
te alınmıştır. Niyazi efendiyi de yakalamıılardır. 

Emanet ileride mimar M. Yanse-
nin fikrini almadan hiç bir şeye te- KOSKAU ŞEFiK iKi KADINI 
vessül etmiyecektir. Kanalizasyon a- YARALADI 
meliyesi bir emri vaki olduğundan bu Gece Koskada yangın yerinden geç-
ameliyata devam edilecetkir. mekte olan Ayşe ve Safiye isminde-

~ = ki kadınlann önüne koskah Şefik 
CENAZE OTOKARI geçmiş. bıçakla iki kadını bacakların-

Şehremaneti tarafından yeni satın dan yaralamıştır. 
alınan ve cenaze otomobilinin arka- KÖSELE A~Ş,,;ı,.R'"MA"' ~ ÇALIŞAN 
sından gitmiye tahsis edilen ?.S kişi- SANDALCILAR 
tik otokar bugüı_ıden iti~ren. ih~iy.~- Sandalcı Hasan Emin, Mehmet A-
cı olanların emnne tah.sıs edilmıştır. li dün akşam lim~nda bulunan 1zego 
Oto?ra. konunlan taksı cenaze ?t?- vapurunda kösele denklerini çalmak 
mobıllenne konulmuş olan taksının ·çı·n ug"ra•ıla k k ı ·! d ·d· ı ~ r enva a annu~ ar ır. 
aynı ır. ı~ s 

KIRK ÇEŞMESUYU NiÇiN VEDAT MiHRİBAN HANlMI 
iL I? KALBiNDEN YARALADI 

KES D · Şehzadebaşında Kalender sokagın-
Kırk çeşme su bentlerinin tamiri da oturan 16 yaşında Mihriban han•m 

esnasında kırılması lazım gelen bir Vedat isminde aynl yaşta bir geııç
taş kırılırken kazaen su borusu da le kavga etmiştir. 
kırlıdığmdan sular kesilıtıiştir. fa Neticede Vedat biçakla genç ktZı 
mirata başlanmış olup bir iki gi;ne kalbine yakın bir yerinden yaralamı~-
kadar bitecektir. tır. 

MALOL GAZiLER PAZARININ 
TASFIYESl 

Malüm olduğu üzr~ '" Malülgaziler pa
zarı" nın tasfiyesini karar verilmiştir. 
Tasfiye ameliyatı: mevcut mallart te 
nzilatle satmak suretiyle olacaktır. 
Tenzilatlı fiatları tespit i'iin bir ko
misyon teşkil olunmuştur. Komisyon 
epi mıiddettenberi feali}'etine devam 
etınektedir. 9 eylülde heyeti umumi
ye içtimaa davet olunmuştur. Kon1i
syon fealiyetini bu hafta zarfında hi
tirecek ve tenzilitlı •atışa h>şlanıla . 
caktır. 

,,__,, 
HIRSIZ BiR EVLATLIK 

Beşiktaşta oturan Naciye hanımın 
evlatlığı Şaziye beraberinde 6000 lira 
para, bir gerdanlık ve bir bavul ipek
li elbise alarak kaçm;:tır. 

AMCA ZEDESINl 4 YERiNDEN 
VURDU 

Kadiköyünde oturan Kemal efendi 
kavga neticesind~ dün amel. zadcsi 
Hulüsiyi biçakld dört yerinden yara
lanuşhr, H:.ı'.üsi le !Cemale 3 el siIJ.h 
atmıştır. 

Kursunlar Kemale is.ılJet etmemi'i· 
tir. ~ ~ 

Ev hafta 
Evkafın ıslahı Hayvani hislerini tatmin edemediğinden 

E k f ı 300 000 1
. mül~zım Sabri beyin zevcesini boğazlıyan 

v a , • ıraya K.. h 1 H rı idama mahkum oldu muazzam bir uta ya 1 a 1 . . . . . 
Diyarıbekirde geçen Cumartesı 1 mı dakika bır müzakere yaptıktan 

apartıman yaptırıyor .. günü Ağır Ceza Mah~emesinde, Mi- 1 s~~. katilin mUcrimiyetine, Ye~ 
A k h ti! kaf li.zun Sabrı beyin refikası lllehlıka cı muzakercde de Mehlika hanımı tt-

• ~ d~_ra1 .. ~, remaned eb. e~ht'"ufm~: hamını feci bir surette keaen Kütab ·- 1
1 
kence ile kati ettiğinden ve bu katlı 

mı mu ur u.,~ arasın a ır ı '"' çı.. İ . uh k . b' · · ·· ·· ü ka b tm k L •• 

B ihtil•f bU Uk k f t yalı Halil brahimın m a emeııne ırıncı çurmun y e e - .... -
mıştır. u " y ev a apar - dil tı._<Un k tilin ida lı:a-
manmın ruhsatiye ücretinden tahad- baflandı. e yap. •~· • ınma 
düs etmiştir. Kendisile görüttUğüm Diyarbekirde, büyük h~y~an t~v- rar verdi. 
evkaf umumi müdürü Niyazi bey ba- lit eden bu kanlı ve vahp cınayetuı • • • 
na şu izahatı verdi: mubake~_esinidinl~~ek üzremahkeme Kız ka,.ıranlar 

_ thtil!f doğrudan doğruya bizim salonu yuzlerce kişile dolmut~ . T • • 
ıe şehremaneti arasında değildir. Me- Katil saat onda ..ıo~ getirildi vt Çatalcada Şazıyeyı dağa 
sele müteahhidimiz~e Eınanet ~r_as~n- etrafı.na bakmad~n yerınde oturdu. kaldıran Şaban Bekir ve 
dadır. Şehrernanetı muteahhıdimiz- Reıı, s~ruyor ·. . , • 
den 3000 lira kadar bir para istemiş- - H~ ~brahım, Mehlika.hanunı Yusufun muhakemesı 
tir. Müteahhidimiz bu paranın şehre sen kestın dıyorlar, nasıl keıtın anlat d .. Ö ··ıd .. 
manetinden olan matlubuna mahsup bakalım .•.. ? . un g ru u 
edilmesini talep ediyor. - ~ehlı~. hanımın evıne elek a!- Çatalçada Yali köyUndc Mehmet 

Şehremaneti buna itiraz etmiş ve ~ak ~çı':' gıdiyordum, bir eararlı sı- Ağa kerimeai 14 yatında Şaziyeyi cc
nihayet mesele bizim inşaatın yarım gara ıçtım. • . bren ve müsallahan tarladan lı:açır
saatlik bir zaman için mcnnedilmeıi- ~ Hcrzaman mı cararlı sı~a.ra. ı- mak oürmünden naznun bulunan ~
ne kadar uzamıştır. Şehremini beyle çerdın, yo~ yalnız o g~ m.ü ı~tın? ban, Bekir, Y_uıufun muhake.melen-
görüştüm. Muvafık bir hal çaresi ara - Ekserıya eırarlı çıgara ıçenın. ne dün birlncı ceza mahkem""1ııdc de 
ıuyor. İnşaata devam edilmektedir. - Pekeyı sonra ne yaptını vam olunmuştur. Okunan evraka gö-

Yapılan bina evkafa (1,300,00tl) - Sonra içeri girdim. Mehlika ha- re bunlar kızı tarladan celıir ve tld-
liraya mal olmaktadır. Binanın kalo- nım sandalyaları temizliyordu, Ha- det iftiınal ederek dala gÖtUrmilfler 
rifer tesi:.atı ikmal edildi, hava gaıı nıma; sana yardım edeyim mi? de- ve fakat kınn namusuna tecavıiı et
tesisatı yapıyor. dim. hayır dedi bir müddet yanında miyerek 24 saat zarfında geri iade et· 

Bu yeni apartıman ikmal edilirse durd~:,ta11 sonra, hanım seni öldürece mişler. Ancak Şaıriyenln vücudunun 
AnkaraJa ov buhranının izalesine ol- ğim, dedim ve mutfaktan aldığrnı bı- muhtelif yerlerinde yaralar ve bere
dukça yardım edilmiş olacaktır. çağı cektim, Hanım elimde bıçağı gö- 1.r.r husule getirmitler. Kı< da mah

Ahimesut !>öyündeki inıaatıınızm rünce. düştü bayıldı bende ellinde ki kemcde kendisine bir şey yapmadık
da bir an eve! bitmesi için çalışıyoruz. bıçakla boynunu keatlın ve aavuıtum. lannı teyit etti. Okunan Tıbbı adli 
Orada evkaf bu sene bir han, bir ha- - Sen orada Mehlika hanımın ır- raporuda Şaziyenin beklretini tasdik 
mam, bir mektep ve 144 metre mu- zına geçmek iatemişain o muvafakat 'liyordu. Mahkeme tahkikatı bitam 
rabbaı genişliğinde bir çarşı. bir fırın etmeyince, Sabri, beye ıöyler diye bulduğundan müddei umumi muavini 
yaptırmaktadır. Yakında bunlar bito- korkmuş ve onun için Mehlikayı kes- Cemil B. iddianameıinl serdederek 
cektir. Bu surette idare hususyenin mitsin? maznunların cebren ve müse:llah.?n 

ALTIN KUM VAPURUNA BiR 100,000 liralık masrafına mukabil ev- _Evet öyledir. kız kaçırmak cürmünden ve fa~ ır-
PAVLI AD \SINDA DENiZE YELKENLi ÇARPTI kaf bu .körde 400.~0~ liraya yakın _ Mademki Mehlika bayıldı ve za geç"'.e':°'ek, 24 saat zarfır;da ıa<.le 

GiRENLER ARPA UYUZÜNA Dün sabah, 8.30 da, liınanımı;<da masraf ihtiyar etmıştı~. ~u. ma.sraf sende ırzına geçmek istiyordun 0 halletınek gıbı esbabı ~ubaUefeyı ~a~arı 
TUTULUYOR bir ka'' vukua gelmiştir. Şile limn- mahalıne masruf oldugu ıçın atıyen de kendisini kesmeğe ne lüzum var- dıkkat~ alarak teczıye edılmele~nı.1!'-

Pendiğin kars.srnda Pavli d<last lıu • nına mensup, f\'f!.~Stafa r cT-sin idarc3~0 ma<-!?i m~nf~~tler temin edecektir. dı, bu fırsattan istifade edemezmidin? i l~p ettı ... Muhakeme kararın tefhtmı ı-
sene çok rağbet görmüş. bir çok kiın·I deki odun yüklü ye_lkenli. Üskiidar Lvkat mutehassısı ~: Lel'."'anın _ Ötesini bilmiyorum, hanım ba- ın bu une talık olundu. 
seter tenhalığı dolayısile buraya cc- ıskelesınde duran. Şırketıhayriycnin mesaısıne ~elınce '<cndı ıne bır çok ydinca ben bıçağı çaldım geçtim. 
kilerck kamp kurmuşlar . Avı·upada 7~ ~o. lu Altınkum v~p.uruna bindir- not ve malumat vcrdık. M. Leyman _ Sonra 
olduğu gibi kır h•yatı yasar:oai;• lll~- mıştır . Musadcm• tesı ;-ıylc vapı«uıı ilim d:inyaaı~d~ ~e~ ~ka~ n;::;"f - Kuyu ba'iında elimi yikadım. 
tamışlardır. punt.el!eri ve manikaları klrılmrş. yel- bır sunadır. v a . a ın tet .a- bıçağı havluda iki taş arasına sakla-

Son günler zarfında bu adada h•- kenlının de bodoslaması hasara uğra ta başlamıştı~. Yem yap.dacak. lsla.u d:m. kapıdan çıkmak i•terken, kapı 
nyo yapanlar vticutJarında bir kaşın- mıştır. Kaza. halk:!ı te.l_liina sebebi- tın muhım bır k:smı mutevelh evk~- çalındı korktum damdan komşu evi
tr hissetmişlerdil" Pavhd:!' denize gi-, yet _vermekle kalmış, nufusça hiç bir fa a.itt~r. Bu Isla.'ıattan aon~a evka:a ne atıldım, orad~n kaçtım eve gittim, 
· k ı · ine uzan~nlar haft zayıat olmamıştır yem hır cebhe vermok kabı! .?lacak- evde pantalonumun diz kapaklarında 

:~~ca uı:ş~~'~:~t:rdır. Vu~utlarını. do3kl BiR .C.E-RH tır. Evkaf mıitehassısı 15 Eylule _k~- ki yan1ayı rleyişirdim. 
tora mu•ye.ıe ett•re~ler bu ka~mtı- Bakırköyünde İki telli kariyrsinde dar raporunu hAazırllayaca~ı~. ~ız:" - Sonin Mehlika hanımla bir mü 

U•ıı oldııgunu an• 1 Ö b' k H • Mudanyadan nta.ıy· adya a.lar tim ı- naseb». tı'n varmı' ı'd "ı>. nrrı -:ırp:ı uy .aınrş .a~· mer, ıça Ja asanı a.gır surette va· 

Şehremaneti ilanları 

Şchrcnıaııeiinden: Kanallı.o yon 
ameliy•tı dolayısiyle l lamidiye cad
desinin t:;kl 7-abıiye ıle Salıı!li 
arasındaki kı,mının 27 Ağuscos 929 
tarihinden itibaren Tramva)·dan mada 
bllcümle ve;•iti nakliyeye kapalı 
bulunac•gı U!o olunur 

• • • dır. .. ::a_lamıs. tır. dat eden saha dahı ın ed mı Byonlaarca 1 - Mehlika hanım bundan dört a}' 
- --- zeytin ağaçlarımız var ır. un rın 1 dah 1 •. f 1b h' b Beyazı( Daire inden: Ak•arıydı 

M "Ik• M k 8 - 10 milyonu pek bakımsız bir hal- e~e adev.die?mbeemdıt 1
' dra ınık e- Guraba Hü.;eyln ağa mahallesinde 

U ıye e tebı• kayt" . V . d 1 f ym yanın a ı , n e ora a u13 o- dd , ~- 019 .:ı."Jc:ıı uJ• dedır. e cıvar a oturan ar tara ın- 1 k b 1 d b .. be Tramvay ca esınuoo 4 - •• ,.,. 4 • 

dan tahribata maruz kalmaktadır. !arat u unuyor um, u munase t- numaralı düldtlnlann anlı:azı pazarlık 

k b B .. ı ld • h ld b · 1 b e anışırız. tll 1 "" d l k 1 Ve a Uı Şartları oy e o ugu a e .u zeytı~ er ~ _ Aranızda başka bir münasebet sure e satı aca •. n ana nıa ~cyen-
sene evkafa 480,000 !ıra temın etıruı . . l~ıı ibale günıi ulaıı 1 t:ı ııil pazar 
tir. Bu zeytin ağaçlanınızı ıslah için var mıdı? günü SIRt 14 t• daire enC(Jmenlne 

MÜikiye mektebi" mu•·du··rıu•·ğunden•. M.Kampel isminde bir İtalyalı zeytin .. -.Hayır, ~.lnız ~-vl_enmezden eve! l(efmeleri illn olunur. 
mütehassısı ile anla~tık. M. Kaınpd ! bır gun ken<fuıne,. kuçuk h~nım bana • ıı: ıı: , 

1 Mülkiye mektel:iıne t 1 bek d E l··ı·· b" · Eyllllde buraya gelecektir. Mütehas- 1jvad rdı.rbmısın~ .dedkımd?sil~ &U
1
ldü okl~rı Şehremanetı"nden: Bedeli ke-- . . . . . a .. e .. ay ına Y u un ınnı;i günü tı. 1 . !ah - it 1 e ı unun ıçın en ı e ev enme ıı 

başlanacak ve yınnı ıkıncı gunu akşamı nihayet verilecektir. sıs zey n enn ıs 1
'. ~o~a ' ması ve ı · rd şfi 303 lira 86 kuruş olan sebze 

K b l 1 k hastalıklarının tcdavısı ıçın çalışacak tıyo um. . l b 
.. 2 - a u ~ unaca t.al~benin istidasına rapten A. hüviyet tır. Ayrıca zeytinliklerimiz llahilinde 1 Daha bir çok iı;tiçvaptan ao~ra, 1 halınde 1,2~,~0 numa:a ı ara-
cuzdanmı B. tam devreli lise şehadetname veya tastiknamesi bir enstitü açılacaktır. Bu enstitünün· damdan e•e atladığını cören ıahıtler kalacın tamın açık munakaaaya 
ni ~: Sıhh~ ve aşı rapo~.u C. Üç adet fotoğrafını R. Mekte~ projesi mütehaasra tarafından yapıla istima ed!ldi ve bayı~ _va~eı ha_k- 1 konwnuştur. Taliplerin şartna
te numunesı mevcut taahhut ve kefalet senedini (katibi adilden caktır. İnf'l"b bittikten sonra M. kında Hukilm~_t ttbibı Ş!llr~u beyın mayi ve kOfİf evrakını göımek 

dd k 1 k C . Kam""! bu enıtitüye müdir olacak- malu. ma.tı. na muracaat e.dildı: _ ı"dn her aiin mun""alcasaya air-musa a o ara umartesı , pazartesi. perşenbc günleri saat r- Şükrü be ktul b ldı ,... •- ----- ... 
tır. y, ma enın ayı gına . . "hal .. .. l l 

ondan on altıya kadar mektep idaresine tevdi etmesi ve hariçte dair hiç bir emmare cörmedifia.i, bi- ~ek ıçın ı e g~u_.o .:ın 6 ey-
bulunanlarrn göndermesi lazımdır. ı NCl ŞUBE MUAVINLl~I !akis kol ve sair yerinde ki berelerl•.j lül 929 pa.zarteaı gunu .ııaat on 

3 - 18 yaşından ufak ve yirmi beşten büyük olanlar mektebe Polia müdiriyeti birinci şube bat ellerinin kanı maktul~. çarpındığt- beşe kadar levazım müdürlüğü 
kabul olunamazlar. memurlarından Ziya bey birinci şube nı gösterdiğini söyledi. . ne gelmeleri. 

4 T li l · d müdür muavinliğine tayin olunmuı- Erteai gün, yine mahkeme salonu * "' 
.. -.- .a . .P .. erı~ a .. e~.i m.~ayyen ~ktardan fazla olursa Eylü- tur. battan bap samiinle dolmuıtu sami- Ş h • 

lun yırmı uçuncu gunu musabaka ımtiharu yapılacaktır. 1 = NLAR IGELDI in arasında eberiyeti tcıkil eden ha- e rema?etındcn: Bedeli keş 
5 - Kaydolunan efendiler her halde Eylu"'lünyı"nni ı"kincı· MER NOS KOYU nımlardı. Saat ond* katil getirildi, fi 3034 lıra olan Belgırat 

Memlekete damızlık hayvan cel- mahk ld M'"dd · d · · 
günü akşamı bizzat mektepte isbatı vücut etmelidirler. b" · · Ba .. d.. .. ·.a Ali eme açı 1 ve u eı uınumı 1 ormanı ahılınde Sultan Mah-

1. ıçın . yta_r mu . uru umumı . İrfan Bey selis bir üade ile cürmün V l"d · · 
iş ARAYANLARA Riza beyın rıyasetınde Avrupaya bır ah" . h lrikl ili" . 1 mut ve a ı e bentlennın etra-•ı Beyoğlu beıinci ıulh hukuk mah- h • . . ti m ıyetı a ye ve avam eaası- f .

1 
k l .. .. k l 

Matbuat umum miidürlügu' "nden: kemesi lıalrimliainden: Bir deyı.nı·n ey et gıt~ · . h 1 ı;esi etrafında teorihat yaparak kat- ına çevn ece te orgu apa ı 
• Bu hey"etın Macanatan ara arın- ,. . • arfl ·· k k lm 

Ankarada Matbuat umum mtidür- temin istifası kin mahcuz ve furunti da "b t'"' 160 M · k 'n mutaaınmıden vukubuldug'unu z a muna asaya onu uş-,,. n mu ayaa et ıgı erınos oç . l Tal" 1 · 
I~ğunde seksen Hra aylik ücrotle ia- mukarrer bi~ ade~ ıc.a_~yul~ ~aınapr ve koyunu dün beş vagonla şehrimi- dermeyan etti.kten sonra katilin ida-ı tur. . ıp enn şartname ~ak 
tihdam edılınek uzre yem harflerlo se Kazanı Yorgan bil muzahıde Fatih ze gelmittir. mını talep ettı. 1 ve keşıf evrakını görmek ıçin 
ri yazar ve frasızçaya aşina ~ır dak- malta .. çarşısında .2 ~Y~~l 929 tarihine Bu koyun ve koçlar Karacabey ha- . İddianame bittikten sonra Reis Ka her giln levaznn müdürliıtüne 
tiloğraf hanım alınacaktır talıp olan- tesaduf pazartes• gunu ales sabah sa ralarma şevkolunacaktır. tilden sordu: 1m l . T kllf k l 
tarın 6 . 9 • 1929 tarihine kadar ba at 9 da.n 11 kadar furubt edileceğin- _ Daha ba!ka bir diyeceğin var- ge . e en .. ~. me tu~. anm 
istida cumadan maida her gün saat den talip olanlar yevm mezlcllr ve sa- HASAN B. GELDi mıdır? da ihale gunu olan 16 eylul 929 
on~n on ikiye kadar htaııbııl. vill- atta mahalinde hazır bulunacak ıne- Büyük Millet Meclisi ikinci rei3i _ Hayır ifadelerimi hep verdim pazartesi günü saat on beşe ka-
yetı ~atbuat memurlu~ıına muraca- muruna müracaat etmeleri ilin olu- Hasan Bey, dün Ankaradan ijchriıni- elinUıdeyinı ne yaparaaıuı: yapuıu:. 'İ dar mezkilr müdürlüğe vermele 
'ltlerı. nur. ze gelmiıtir. Bunun üıerine heyeti hakime yir- rj', -~"__.,,,.._,_,,,,.,.,..,,"?"-t:'i':-1' 

l 
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A • 

Ali Ticaret mektebı 
müdürlüğünden: 

l310mu Aliyei Ticariye, Yüksek Ticaret, Ona Ticaret namlırlyle 
üç kısımdan ibaret olan Au TicareL mektebine lıl Eyltll 929 Pazartt!I 
gününden leibaren 30 Eylöl 929 ıuthine bdu talebe kayıt ,.e kıbu · 
IUnc başlanacaktır. 

Dün hararet atami 30, asgan 24 
idi. n~ gün ruıglr poı·ra: esecek· 

ı lfr. H» a l arı açık, yın kapalıdır. 
• u 

Mektebın bütün kısımlarına hanım ve efendiler yazılabillrler; 
tedrisat mıı,terekdr . 

A • Mektebin UIOmu Aliye kısmına : 
- Tam devreli liıe mezunu olanlar, 

FELEK Ba ı11nkll 7enl Dllnkll bllmecemllln 
bilmecemiz halledllmlf tekil 

1K1 KİŞİYE ACIMALIYIZ! f2yF. J SOLDAN SAeA: YUKARDAN AŞAGI: • 
Acımak bır ıhııyaç ya bir z~ru- ı _Nida (2) Tahmin (3) Nida 12) ı - Yüzün alııi (4) Çocuk (4) 

et ıse hayatta ikı kişi vardır kı .bu ~f!IJ~ ~ 4 _ Mavuna (9) 3 - Gizli olmıyan (5) 
11 rhametc layıktır: Bunlardan bırı: ..,, 11f. 6 -Bayrak taşıyan (9) 5 - Çirkin (4) Paylama (4) 
i "Pa'yaço. ôteki de mızah muharrı 9 _Ayı yııvası (2) Orta (3 ) Ni· 7 - Fazla geldi, gen kaldı (5) 
; e •kı ac· m ragm , mükedder da (Z ) 9 _Ek (4) Huzur (4) 

"" mut eli olmak hakkım _haiz de-
1 d r. için~ r. k ı:t sc bu ıkı adam Bartın luks ,.c urat po tası 1 Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
;:, v~~~" ı:.:ı:."r:;'~?, m~;;~:~~ •"'"'•" ~:ıcktnklc ,~Jcchhcz mııntnz~m Vapur Acantahjtından: 
c. 

nı 

t 

b r palyac;oııun i soyt ı lık tf!l/#3 F. ka,,aralatı \l' güver_te yolcularına karadeniz liik~ '"postası 
• bır tu,b~'l :1-~a~a:::~; • .1r. mı!ı. :s m"l 'f~ıuh AYOL T G . . v~u;:~ SA l J 

ı k i glil'11c ··e 1 kı ıl 1 1 h ma ıa: ~rı .. ız erze 27 ağustos .J 
.. ek 

11 
·~ Türk istiklal ve inkr!Ap tarLwin auı silindiri ııltında, z a eve :- p 

.,, değimli gtırlerinden biri de, hiç yaz dumandan orülmüş ka.= bır ~"' vapunı azarteSİ akttamı saat altıda Sirkeci 
· r rı pıpheıuz, ıı Ağıl$tos duz. . bulutu içinde buıalıp bocalamaga 2tı Ağu tos nhtımından llaralı:etle (Zoagnldak 

ı; Başkumar ~anlık karargahının na- ha lıyan duşm"!"' aaldırrna_ga . _başla · ' saat 18 de "irkeciden hareketle lncbolu, Gerze, Samsun, Ordu, 

rah 

TC'ILİKF ' çi& bir uzvu c.Jmak &aadetini tatmış o- dılar . . Artık. üç ~!dır, Turkun ha: (Ere~li, Z C' l' uldak, Baron, Kuruca Gurele Trabzon, Rize, Mapaul 
B. •t 1 ı l::cr !anlardan biri 61fatıyla, o güne ait ha-1rirn!nde çorokle~tdduran ~an eı- •ile, Cide lncbolu, l!i.e, Abana ve Atına) lıılıelelerine azimet ve 
• her iyı şey gıbı 1sıa.1ou1 dak.i uramı yadcdeccğim; derı, tam bdkcmıgm en, ya anmış- • • aynı lslıcleler ile (Valıfılıeblr)c 

raha 1"· yer ım t .sil• ye \Jaşladı. 24 Ağusto•ta cA0chir> den Şu- tı. · . -.~ A ancık ) iskelelerine azimet uğrayarak avdet edecelıtir. 
Biı t ne T • Jah t ınin arkasın- huı. ;ı ve 25 tc de oradan Koeatepe> Çok sürmedı. Dah": sabahın saat 6 ve avdet edecektir. Tafslllt için Slrlıeclde Vah 
da bır ta e de Tepe taraflarında cenubundaki ordugiba geldik. _ Bat sında. kah~a~a~ 15 cı Fırb~ız. cTa· Fazla tııfsi!At için ~:mJnöntl KOşkU caddesinde KDçOk Kır 
clmldi. ı,. fcn~sı bunlar en lüzum kumandanlık karargahından en kü- nas~e.pe• gıbi duşman .~zıının ~- Rıhtım han 12 numaraya müracaat zade Hanındalıl acantasına mil· 
!ulan'·' n i~ I alı' böyledir lllzwn çük cbirlih !ere varıncaya kadar, bü nakilit n~ktaları~da_n. bın:U zapte~~ Telefon: 26

84 
racaatıarı. Tel: lat, 3118 

Jul2 ılk oııce 1 zylıolurlar. t1in T"" lı d b büt" .. d Burada pıyadelenmızın, duşmanın ıki 
ur or usu, u gece, un ma 1 1. .. .1 .. k ~ ı·· •'9l••••••ı:::ır;ımm::;;:ıı:~I il••••••••'!'••• .. ! E ,11 !st~ • .' ıl<' 15000 ki•iye bir di manevi hazırlıg- ını bitirmi• sev- sıra ı te örgumanı erını esme.,e u-

' ' " .. d üstünden a•arak YELKENCi 14ha · • cluşc: 'ı ıntoV~udu da el:silt~ kukcyş> baskınını tamamlamış tabi· zum gorme en, . . '"$, • 

m h k, lkma'< ne dtrtccye kadar ya baıkım puausunu kurmuş b~lunu- geçmeleri ve duşmanı sıperlerının ı
:lob :iur b lmcm. Ei;er yarm öbi:r yordu. Uykusuz gecen 25 26 Ağus ç~nde.n sün.ğüsüy!e. ~ıkan~ tep";1eme-

tırı rl iidig nden şikayet tos gtceainin sabahına kar~ orduga- 'il. Turk pıyadesı _ıçın~ .daıma bır ha-
t k ~es lıı Şehir ıda- hımızdan cKocatcpc• ı:!dci tarassut maset v~ kudret ?rnegı olarak kal~.-

r lu u p ı,:o =· mahalline hareket ettik.. caktır. 'I anast ep7 ~en sonr~, 23 cu-
I" .<fak mu haLa<.' sonra bir; Buyük Gazi, daha haziran ortasın-, Fırka, Be~ ntepe yı Y~. 4_ ~u K;olhordu-

m • n buen kalemini ne: da, birçok muhalefetlerle mücadele ı muz da Kalecıksıvnsı .nı aynı ama-

ları deniZ \ııb 11 ııır'ıl qoslaıı 

SAMSUN 
VAPURU 

lcre g<lı'111ek z.n.ret.nrl• kalabile. ederek verdiği taarruz kararın:n isa-lsct ve savletle z~ptettiler . .. ld 
ce b' c ı a: c clı: isterim. Cün!<i- betin<!en emin ve neticesinden mut· Bu suretle, duşmanın bır !'. ır 28 Çarşamba 
anraK :ı ••kilde lu b , -, -'"na =- in .. d - ü 1 F • t feıının herturlü vaııtalarmdan ııtifa- aıtustos - · ,,u J- •ma 1 on e yur yor ar; evzı Vf' a- . . ... . b" 1n iliz a 
rıl< ki en - igbıra" mucip olu· ı 1 d k 'hla 1 de ederek tahkim ettıgı ve ır g gu'nil ak•aını Sirkeci rıhumın· met paşa ar a ararg. ny a onıı k" ... biti" · T .. k1 b , yor • de bızi -Edcbı) .. tçı~ adde· aı.· d" 1 H . . • k lbi er anı ,,...rp za nın c ur er ura-
der"e Ne ha alı 1

• ıp e ıyor ar. · epımızın a ' smı altı ayda çökertirlerse, altı günde dan hareketle doğru (Zongııl-
y · Kocatepe, ye vardıktan sonra kopa- ald k1 "dd" d b'J" le dedigı·· Sa FELEK . . ı arını ı ıa e e ı ır u d·ı.. lnebolu, mrun, Ordu, cSal~}ı.rhmetm dekhş~ltıl~ b5arbaplıydor:. en kuvvetli tahkimat manzumesi altı ......, 

~--- e••P• eyecan esı ~ ır cyıı. ·.aut ta Türk ord.ısunun eline geçmiş Gireson, Trabzon, Surmene ve 
H • ıh ••t Ara sıra karanhkları yırtarak vakur . 1 ...ıd kıl 

'" • U Ullll bır ,..,, şim~lı gibi çakıyor. Hepimiz tı.~ · lı d" belk ·.v; bakika· Rize ) ye 11' ece r · 
. . . • kulak keıilıyoruz. Bu ~"" Gazi'r.in 1 rtı U§rnan:n cmı.,. . Talsillt için Slrkeclde yelken-

E ıne gılrcıclı. ıc;ın hara~lcrden 1 sesi. ismet ye Fevı:i paşalarla konu- ten ~ılmıştı; duşı,nan, 1?•men sıkulpcr· el h•nında k!ln acencasına mu 
, ec n bi ... h ll h lk 1 - . • rebesınc mecbur bır vazıycte &o - a 

r; _, • m11. ~ c a ı ı§IYOr .. «Göreeelrsııuz Yunan ordu•u .1 . d •.. 1_ k !mı• açık sah •1• 1 lstanbul ı • ı c 
zı erın en suru up çı arı , racaar. e · · " ,, r. , <lt-n. ' Jt~n er' aue-n ne olacak!» Yüri.:dı;gumüz 1".aranlık d k d" • • · u gunsuz bir vazi-1 \ıİİİİİİİİİİ!ııİl!'li!!.!~~~ln-••-' ., ı ·ıa "d d iris! b iJb ra a. en ısı ıçın y 1, 

, 
1 Jı • md: "a k: ~a ı e a er yapa~ ~ 1 

•• am~':'.:u~~· yette kat'i neticeli bir meydan muha- NAl:\-1 VAPL'RLARI 
ı:r eh aşı c Hoş aynagı yucc st'S. epımınn ~u gı- rebcsinc mecbur bir vaziyet sokul-

k ' nuha le • c .., rvanı de ar ne anlatılmaz bır ••vinç ve kudret a- lzmlr postası 
ı ı en l hanr-lcnmiz: ........ ,..,.,.or. • anyerı agarrr en ocatc- Suvarı kolordumuz düşmanın -d ı 1 ı..~ T · - k K muştur. İz 

Le ot ruy~z. Uıulüdaircsinde ıı<:J:e ulaştık. Tam Bahş kll?-'ltandl~ı~ mir ile olan yegane ve tek muvasala· 
r satl} sını ;ı arak ın•a cttirtt:· 5 ol emır ve tarassut ma a ıne gc ~:nı _ .. d" "•t-u. ..1., ...... . 'J ....! .. •• - T" k il sr ustune uşmu'.f · 

Seri, IUks 

AD "" • ı .... -cıcrunııil" ~nünde '"Ol ogrencn ur ıopcuıu s. s te ı t1- ,.- s·· "'k G .• "ın dusmanı 4 • s gün 
na b' 1 , . •- ilk - 1 • uyu azı n • ' n:ır..a ır n· o mae cı gibi tek bir arruz ıc-arcu oı.cın topunu gur cttı. . . d t harim.inde mahvedecek 26 . . 
!er.ı;r <khı yoktur. A~•-nları evle- Bunu muıc kip. geceden mevzilerine ıçın tet vatanını dıg·ı ve Ankarada mı.ı- IOCI 

N vapuru 
Atuotos 

PAZARTESİ 
rı.ırnzc ta tc l · olan bü .. 1 sure e, asara 

k 'c tcpra .r•g !arı ve ha· itrı e~t.'§d tun 10.!"':' arımı{,"" arızlanoa anlatmağa çalıştığı,, ir;rıh,a gilnll 16 d• Galata rıhnmındon hare-;7,: r •ra '-•n dıısc kalka gide· eş ~r irin:. uş':'3,.'; '::,evzıı~~~ enks.uv; planı, daha ilk gününde isabetını fı· ketle ( lzmire ,.. <;arşamba günü 
vet E 1

.\ yer c 
0

• n: B ı'cı ıvrı- len göstermişti. Filhakika bundaı~ lzmırden l>tanlıııla barı:' ti eder. 
.Mahallece ~zbata yapıık. se!ıre- , su, ~ rı <mcntcpesık, 

1
• e entepe• . sonra Yunan ordusu, Gazi'nin temsil 

= une verdık; fakat haylı zaman, ve < I an;;.stcpt; • no ta~ .•erptı ettiği Türk sevkuidaresi kılrşısında, 
g çt ... ı .halde bir teı:rmı gonn.e~ik, ve OEalsnnı chcnnrm~ ç~ırd.~. Dümlupınar meydan muharebesinde 
H~I? kı son z nbrda scmtimızde lllubalag"sız dencbılir, ki, dunyada mahvolmaktan başka cıkar yol bula
vak ala!' çoğaid' · Çl!kur Çeşmede" Türk tapeu.,., hiç bir devirde, bu gün mamıştı. 
Şırvanı zade aras_m• kadar imıidat kü kadar bünule, özen n düzenie. HiÇ ŞÜPHE yok: 
<de. n•e mutcaddıt hamam ve kan- ateş yapmamıştır. • . 
kadim mutfak banı~lerini ihtiva ey Orum i in değil midir ki, Gazi Hz.; Bu günün, bu büy.ük netice inı Ko-
lıyen karanl~k ve mahuf sahada mü cTopcularanızm o gün gösterdikleri catcpeden bizzat muşahede eden .C:~· 
~ıup ve e':'ın bir melce bulan bir mcharet ve kudret bütün dünya top- zi, Hz. l~ri, aynı ~man~, lzmır 1• 

ı':'r!" ı'rserı he4 a~m birimizin e- culan için t.irmck olacak mahi)·ctte- Mudanyayı. Lor~ ı .. g~ru.yor: ve on
vını z yarete baJladı Ekseri geceler dir.• buyurmuşlardı .. _ lan takip eden sıyııaı, _ıçtımaı bunca 
? .~~ela mUtcaddıt t~banca sesleri Daha geceden haz..'T1ık yerlerine inkı1i.p1arınm çerçevesını de orada ta 
'_l.'hhyor. 1 nsan sokaı;a çıkmağa de- yerleşmiş olan kahraman Piyadeleri- sarlamış bulunuı:-~rdu. . . 
gıl pencerede oturmaga bile cesaret m" e 1. • 1 da d "dan Harp akademısı muallimlennden 
cdcır.i 0 ız ge ınce, on ar , yanar a., "lk" A. RIZA -.:..! r. kompa birer l•v gibi, topçulanmızm Yqı oy: __ _ 

Deniz satınalma komisyonundan: 
iOOO k; ' sade ·-ğ 9 Ağnstas 1929 l\rşcrnbc <aat 14 tc paı.aılıkla il-alc.i 
1 tıOOO ., pirin~ ..., ..., ,. ,, ., 15 ,, 
12000 _ eker 

" ... 
35000 ıı. ak :ı eriun vidal:ısı 
3ııoo metre ma,; dimi 
1300 

1 !\,5 da ... 
p7.arlıkla 31 Al:usto< 92() C'umartc'I ~-;ıat 14 de 

15 ~ " " nan-ka 
t• n "' ,.. • ., .,, " ,., 

llcni1. kın .tlcri ıhti~acı ıçln halada muharrer cr7.ak H malı<'me}e kapalı zarf u ıılilc \11kıı bulan 
tddilln- g : gorıılmuş olmalda lıizalan.,d.ı m harrcr gun \l' ,aat pa~:ır!ıkl.1 ihaleleri icra cdıleLckcir 
~:ı.rtn:ırnckr'.ni j,'"ıırmek i~te)en erin hLT ı;lin , ermek i tcye ·erin yevmi ihakdc ınnrarrcr ~aac Kasım 
)3_ada ılcnıı • tın alma komi vonuna muracaatları. 

Calaıa ( •ıimrük kurşısınds Site 
Fnıns« hanında ı 2 numarada Umu
mi ac•ntahıına ruurata:ıL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

Merlı:ez Acent•~ı; Galırı köpril 
qıtında • Beyoğlu 2362 Şube 
acenıetı: Mahmudiye Haru altıtdo 

lstan!ıul 2740 

imıir -Menin ıür'al poılııı 
( Cumhuriyet ) npuru 

27 a~stos sah 12 de Galata 
rıhoınından kalkarak Çarşam
ba sabahı lzmirc ve ak~am.ı 
lzmirden hareketle Antalya , 
Aıaiye, Mer>ine gidecek ve 
dönüşte Ta!jUCU, Anamor, Aıa

iye, Antalya, lzmire ugrayarak 
g-clccckıir 

- ll!IJZQ1 BiKU~i runısı 
(KARADe. 'iZ) upuru 26, 

Aıı;ustos Pazartc'i 12 de Galata 
rıhıımınd·ın hareketle lnebolu 

Samsun, Girtson., Trabıon, Rize 
l lopa ya gidecek 'e dönüşte, 
"ı iskelesiyle Rize, Sürmene 
1 r ı zon , Görele , Gireson, 
Ordu, Cnye, Sam. un., lnebolu,
Zongulda~a ul';rayarak gelecek 
tir l lan:: ket ~üü n yük kabul 
olunrr.!7-

2 - Ali mekıepler\e Dariillünundan mezun bulUJ1anlar1 

a - Ali mekteplerle Dar' fünun mubıellf sınıflanndın nılı:lcn 
g•ltnler, 

4 - Bu derecelerde oldağu musaddok ecnebi mekıeple:-.nden 
çıkanlu, 

Kabul olunurlar. 

B - Mektebin YUksek Ticaret kısmı : 

.. -
ilıı1ıel .. in f'debi tefrikası : 12 1 beyaz bir iskelet tas~vvur ediniz• <;içeğ.i.nin _sergü~şti gibi_ o~l ~.~ (., ;~iyo~u;- ,ibi deli 3 Heİ; unutulmak, ~ve.o~;:. 

ki bu iskelet b.ir. fe~k.et _ _a;;na· d~. gozlenne guneş . dogdu .. ruzt;. hızlandıkça ayaklarını 

1 · .. f ı 1 d en Dunya ışıdı Amma hıç farksız dond G Ord • . için diri diri cehennem~. "eıil'' 

ASKGO Es ğmda biıtun ı ız ennı uşur · ·, uruyor; sel boşantısı iskar- ece. u telsızı durmadan lup bir alev tomarınnı ~ ,e~· 
bir bahar goncasına be~yor .. ~ ~ir az evelki kar~rtı '!e şim- pinleri yalayıp su ile şişiriyor! işliyor: Emir emir üstüne. Boy- bır · 

AÇ1lıp saçılacaktı, serpılecektı di~ı ışlmık arasında sagnak gı~ geb~· ~lu mideler sovuğun düşman na gelıyor ve emir zabitleri ha- ~fr~:~id:::ü~~ı:~albe'gil" 
' ve ömrünün sonuna kadar mes· mı~.~ .asından baş a ~. ~.r lıgma karşı istihkam olurla,. rıl harıl şifreleri halledip ku- · 

1 0
,. 

Etem izzet ut bir kok.lanı la solacaktı. Ka· degışıklik yôk! Fırtınada büku- mı • Bunda 0 da yok! mandana götürüyorlar. mesın. ıı·r:ıı 
.._ __ .,, ....... ,.,.... sırga, daha bunu açmadan sol· len boyun doğrulmaz. Olsa olsa . . . . .. .. Genç mülazim önündeki telg- Odada yalnız yalnız ı diişiİır 

. . .. durdu, serpilmeden sindirdi. kopup düşmez değil mi • ? • . . . Mı.desrn~ ıki gun~ur lokma rafın son cümlesini bitirdikten ha do~tı, tekrar hep ~~in b:l~ 
Yıne bu saniyelerde:: f~ h~r şeyı karan~ gordu. tekrar güncı; açsa, hava durulsa Her tomurcuk böyledir. bı!e ı~edı. Başı d~nüy?r. ~ç sonra: celer ıçı_ııde yazıhan.es dk' i5t •I 
• - Hanrın Hamrayı çağınve· G_?zlen karardı, beynı ~~rdı, ye tabiat bütün işve.sini ona ver- O da başında savrulan baht mıde bır ~ı:tlan ~ol.bezı gıbi M h na geçtı ot';1rd.u ! Eh beccl> yD'~ 

rir riıisin?. • dunya karardı ve bu sımsıyah &e bu kaskavnık goncada hayat fırtınasının ilk sarhoşluğunu kamı kemınyor. Duşup bayılma' D d" e met· "r . li yerek, belkı ıstemey. -rııt13 
D h • • d ·· cli•Y 1 bi d d" •• k lm e ı ve ... neerın e nesı- .... gittı.,. . 1 iye yatağında doğrulan has- lev a ıçın e urper • aruz r dirile dirile ne olabilir? geçirir geçirmez, tekrar yerin- sın an, -~ up yo o asından kı tırdı: n;-asasının go~une . 'e!ıt1' 

taya o düzenbaz ve hoyrat ka· humma hastasının . nursuz sa-, Bu hala gözlerinde ki yaş den kalktı: korkulabılir. ş_ Al k d .. .. 
1 

ıııyah kaplı bır defterı ç 
1 !i "ı·· "b" dT d 1 d 1 J • k d ı . •. . uman ana gotur • • 1 ~I• ın gu umseyerek :. yıklayışı gı ı ı ı o aşa o aşa. kaynağı dınmeyen gene;. ız ~r. - Babamın evı degıl mı?. . . • • • • • • • • • • • • Odanın içinde yapyalnız . • • · · • • : : • • • O 1 1"' 

- Hamra yok kı _ .. Hasan la söyliyordu: Gonca odur •• Kanı çekilen ıs· Diye tekrar kapıya doğru _ İnşallah sonudur Saa~ onbırı çalıyor. _,jrıt•e,.g 
"era~er kacmış • • • _ Allahım bu zulmun ne? .• kelet 0 dur .. Filizi dökülen ba· adnnlannı sürüdü! Kaprya parın~kları incinip Diye geniş bir nefes· İdı ·ıa· defterı_n_ y~prakla.~ını ~e ara s~· r 

Dıyordu1 Bu bir yalvarış değil, rıhtım har çiceği 0 dur! • • • • • • • • • • . • yumrukları gevşeyınceye kadar, tf. a ' 1 te ve ın sıyah goz.lerı tııı:ıll, 
• • · - · • · • • • • • üstünde· 0 im da ne olabı'lir) Bir nefesi tıkanup kuvveti kesilin· ve e Ammı • 

1 
bir kaç satır üzennde .oıı .e~ 

• o a:z ·••· Çalıyor .• Durmadan çalıyor! · k d b - a yoru uyoruz yahu) B•r c 
Gozün gotü görmediği knp- -. Yarabbim bana acı •••.. iki iiç, dort dakika değil onbeş ve durmadan ağlıyor' cıye a ar astı. Bunaldım vallahi!.. . falmakta. Yazmış. (1.' 

ranlık bır mahzenin içine in- Diy~n ~ahtsız yaradılışın kim, yi~ dakıka oluyor ki hala ağ- ' • _ . · 
1 

Fakat hepsi ve . • her şey Kalktı, aşağı yokarı odada 1 er yazmış! . a daltt! )eli~ 
r auverseler o ne dü~ünebi· nefretı, ısyanıdır. Allah yapı- lıyor ve hala sayıklıyor: Saganak ~enı?,en _başladr. ı nafile! O kapı gene öyle açılma- dolaştı, kendi kendisine söylen- Bır sayfada. ıı~n ~ ıel~o~ 

tir •• Hiç bir şey değil mi? • ., ıundan ;Allah.abu tugyanı ulaş· . . !un· Hem talıh uzerınde, h~ dan kaldı. o zil sesleri gene di ; ya a_yak bas~ a ·,.ti. 01111 
, anda beyin durafar, bakışlar ttran kine h?""~ e~~! ~u - Allahım ne talihsız ku gözlerde, he_ı_n de havada. Sanki' evin sağırlığını delemeden geri - Hala bir cevap alamadım t ı çek~. Öyle ıstemıi or. ı<' 
sa!ar ve bütün vucut azrail tufa_nın kutsıyet• samımılığın- muşum?.·· o masum goz yaşlarına eş ola- üstün geri geldi, sahibınin ku- Ve düşündü• · se':'~Yo~m · · · · .»_ D Xahıl. l>l'~11 

gönniiş gibi ürperir! dedır • \ ' • ' • ' • • • • c~mış gi?i öyle karlı yağmur laklannı 5ınlattı! Ve .•. Genç - Acaba ni~e yamıadı?.. ıb. O~~~' . sayfa'i;ün bir ıııe~ .. 
d tıpkı böyle. Kıvn· · • · · · • · · · · · • Fakat bir kaç dakika sonra yagıyor kı! · · 1 kız ıslak çarşafı içinde büzüle- - Telgrafımı alamadı mı? •. ı ır d agıtA« ····öyle 117'"',,,ıtli 

Hamr: a d'b .nde bir ze- Kan ız, hissiz, şeffaf, duru trı:ıkı o tasavvur ettiğiniz bahar Çarşafr rslandr, srrtma yapıştı rek tekrar kaldırıma döndii!. - Hasta mı) ı yaz rm. mına J3•1 

ıp kaldıgı dı var ı ı . 

' 
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2. Net KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,()()() liradır 
Ayrıca : 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
keş!dede cem'an • 3,900 • numara kazanacaktır 

.\~~el san' allar ika~enıisin~eı 
i~Pa müsabakaları ve yeni talebe kaydı 

tr~ tal llu sene Avrupaya bir mimar bir ressam ve bir heykel
ıtıiıııart ebe. gönderilecektir. Müsabakalara 31 Ağustosta başlanacaktır. 
bu tııii rııusabakası yalnız bu sene mezunlarına münhasır olmayıp 
taşını .sabakaya Akademi mlmarl şubesi dlplomasını haiz ve otuz 

~aşını '.knıaı etmemiş olanlar resim ve heylrel müsabakalarına 30 

tdebir ıkıııaı etmemiş orta derecede tahsil görmUş her Türk iştirak 
1. 

2 __ Yeni Talebe kaydı 
~e tez . Akademi mimari şubesine ilse derecesinde ve resim, heykel 
lar kabYınt san'atlar şubesine orta derecede tahsili ikmal etmiş olan

uı edili 
.\kact r. 

'llinı eııı nahar!dl Yalnız mimari şubesine bu sene yUksek mu
nacak tııcktebinde ibate ve iaşe edllmek üzere beş leylt talebe alı
Yanın:r. Ve bunlar talipler arasında en iyi şeraiti haiz olanlar me-

• .. \]j~n seçilecek ve dlgerlerl naharl lı:alacaldardır. 
Uç •.. arı şubesinde tahsil müddeti ı.... tezyı'nl san'atlar şubesinde 

'"'nect· ""i> 
san,atia ır. diger şubelerde otuz yaşını kadar çalışılabilir. tezyini 
rtıinıarı r şubesinde, ilancılık, hanım işleri ve moda, çinicilik, dahili 

3 Ye mobilyeclllk ve batik atelyelerl açılacaktır. 
- H· . resinı h ıç bır talebe şart ve hakkına tabi ve malik olmaksızın 

ilayt 'oıueykel ve tezyini san'atlır şubelerine dfCIC& serbest talebe 
ı\k nur. 

·~kactead~ıııt tedrlsan meccanendir. Gerek müsabakalara ve gerek 

~tsi ~Jc kaydedilmek için müracaat zamanları Perşembe ve Pa
.......!?nleri saat 9 ilıl 17 dir. 

s UI lıazioıden· Y• (Jlkjbazdan oıG.ztaripoıisini.z ? 
'-ai•~er .gan bir au kadehi denuıunda bir ·kah•• 

~ l!:o.o'a "Fnait SaJt• ..,..... 1D1m •'m•r 
~I~ .... _ ; &..~elik cih•qpMllll z r! • t1J -ya.&tU; .. 
.__ -t'isiıae dcll'Ne 

• 
'~. 

~~l~~.~~ıniryolları ve linıanları inaresi unıunıiJesin~en 
ra,ı ı'tası.,ı d . 

\ nın topraki nun a umumi idare binasiyle memurin binaları 
,,' /unaknsa 3 t .1 mlası kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
,~ _leıııiryoıı .\P;ustos Cumartesi günü saat l 6da Ankarada Dcv
t tır. :\]( 1 nak~rı ve. 1 .imanları umumi idaresi binasında icra edile-

.1 terııinatıarasaya ı~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-
e'lı · ını ay .. d d ·ı · 1ne verııı ,1 . nı gun e saat 15,30 a kadar umumt mü ürlilk 

h alıııtcr e en lazımdır. 
h ıııunakasa 

e at dair . Şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara 

~~~!1.~e~i;";;ı,;;;;; Ü~~;;;;ı uoıuoıi i~ımin~en 
~I } da Ücvlet d' · 1 lıanb.. emıryollan idarei umuıniyesine ait olup Os-
n ~ının tahtı · · 

arı:iycn· b" ıstlcannda ıken mukavele müddeti hitam 
'1y ın ır sene ··dd 'k e(j ~ neticesi · mu etle icarı için kapalı zarfla yapılan 
.
1
, l'ır arziye " nde verılen fiat haddi itidalde görülmeöiğ'indon 
aı · ;cnıden · 

rıh· ıp ()!anların .... muzayedeye vazolnnmuştur. 
~ ındc saat 1 6 ~uz_ lıra teminat akçesini müstashaben 5 ı 9 / 929 

lllurııcaatları . 1~ kadar Haydarpaşa işletme müfettişliğine l!izu-
1 dn olu 

M1LLlYET P.\l.\RTESI 26 AGUSTOS, 1929 

1 Deniz satın alma komisyon undan 1 
11576 Metre Efrat elbiseliği şayak kumaş kapalı zarf usullle 26/8[929 Pazartesi günü saat 14 te 
5404 ,, ,, kaputluğu ,, ,, ,. ,, ,. 

950 ,, Talebe elbiseliği Gabardin ,. ,. ,. 15 ,. 

350 ,, ,, kapotluğu Şayak 
48000 ,, Yeril amerikan bezi 27/8 /91!9 .. •• .. 

9900 kilo kösele 
4500 

250 
,, 

adet 

va kete 

Meşin 

Salı ğilnü saat 14 te 

" .. .. 15 • .. .. .. .. 
l!O kalem elbise dikiş malzemesi kapalı zarfla 1!8/8/91!9 Çarşamba ' 14 • • 

1770 Metre Talebe elblseligi beyaz 

keten kumaş kapalı zarfla ihalesi 1!8 / 8 / 91!9 
1!1490 eftat elbiseliği Çarşanba günU saat 15 te 

keten klrpas 
13 7 4 ,, Şapka kılıf lığı beyaz kom aş 

Milli müdafa& vekA!eti deniz kuvvetleri efrat ve talebesi ihtiyacı ıçın yukarda yazılt eşya ve 

malzeme hizalarında muharrer gün ve saatta ihaleleri icra edilecektir' Şarmamelerini görmek iste
yenlerin her gün vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz satınalma 

komisyonuna müracaattan 

Adliye vekaletinden: 
1 - Gıyıp karan - sulh -
I! - Tebliğ vırıkısı " 
3 - ihbarname " • 
4 - Teskere defteri 
5 - Zimmet defteri umum 
6 - Esas defteri hukuk 
7 - Tedbiri ihtiyati O. 
8 - lıirız ve temyiz kayd 

defteri umum 
9 - Taalluk muhakemat Dl 
11 - Hasıllt defteri 
11! - Emanet enayı cürmiye 

Ceza 

150000 
150000 
200000 • 

500 
1500 • 
1000 • 
500 • 

800 
1500 • 
750 
750 

varaka 

" 
" defter adet beheri yüz varıkalı 

• .. • 
• • • • 
• • 

. .. • • . . " • 
Beheri yüz vırakalı 

• • 

18 - Müddei umumilik esu defteri 
14 - lilnat defteri 

• müddei Um. 750 
• 750 

• 
• 

15 - Muhabere defteri • umum 1500 • 
16 - Cezı esu defteri • ceza 1500 • 
l 7 - ikrar defteri - umum 1 WO • 
18 - Tem}iz sevk defteri - • 750 • 
Mebılcim ve devairi Adliye için kağıt ve malzemesi levazım ınbanndan nrilmek O.zre berveçblball evrak ve 

defteri matbuanın tıb'iyesi 1 l!-9-929 tarihine müsadif Perşembe günü saat onbeşte ihalesi icra edilmek üue l!0-8-
91!9 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya vazedildiği cihetle şartnameyi görmek ve 
dıhı ziyade tafsillt almak üzre lsıanbul Adllye levazımını ve Ankarada Adliye mubayaat komisyonuna müracaat 
eımeleri ihalenin vekllet mübayut komisyonunda icra kılınıcıcağı Uln olunur. 

~Operatör 

HALiL SEZAİ 
BASUR MEMELERi 
Fistül ve sıracaları 
ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 
tedavi ve bilcümle ameliyatı !cro 
eder, saat 1 - 7 Divanyolo Acı 

.... !lamam N. 20 ..... 

Belsoğnkluğu freu ği 
olanlann nazın dikkatine 

Dr. Horhoroni 

ASRi MOBİL YE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek 

va yazıhane takımlarllı karyolahmmız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kAfldlr. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
lstanbul 3407. • 

AHMET FEVZi 
Şark dilberinin gUzel gözlerine letafet bahş ve 30 senedenberl 

Şarkta ve bilhassa Mısırda hanımların seve seve istimal ettikleri 

~"ennin en son usulile lm'i 
olarak eskl ve yeni belsoğukluğu, 
frengi. idrar darlığı, bel gev,ekliltf 
ve mesane ve bi!cUmle kadın ra-

i ıtsızlıklın tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokatlıyanyannda •mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

t.vrilponıne n bllyUk serkileriü ~ ~ altın madalyelerle •ııazhan 
takdir olmustur. Flatı 60 ve yedeği aynca 20 kuruştur. Her eczane 
ve ıtrıyat mağazalarında bulunur. 

• • • • • • • • Leyli ve Nehari Avusturya • O •••••• 
Doktor -

Mehmet Ali 
Belsoğukluğu ve idrar yollan 

hastalıkları mUtehassısı 

Sirkeci ıramvay tevakkuf 

- mahalli No: 4 -

Doktor A. kutiel 
EJekürilı makineleriyle bclSOğııkluAu, ldru 
darlığı, prostat, ademılkttdar, bel gevw<t
liği elit ve lirenglyi ağrısız tedavi eder. 
!'ara.köyde Börekçi fırım sırasında 34. 

Mı. DE HAZIMSIZLIK~I 
·t< ER.. GAZLE~I 

, cışttltll·Jı<ş~lİKveYAN!"AlAIV~!JA 
.c . <SODO·OASTRJNI 

Mustah.zanPEK TEIÜRliDll'f 

UUZMiN VJ:\RALAR ıra l\~11(1.'-R.INTANU ÇiBANlllRo 
'< · SiKATRiN ır :ıı 
~ !e -~·-IAwnw"' ..._._...,. 

-BEŞIKTAŞ-

DIKı; JUHDU 
lktısat vekAletlnln 

himayesindedir. 
Bir senede musaddak: diploma 

verilir. Biçki ve nakış mektebidir. 
Talebe kaydını başlandı. Dersler 

· irde 1 . it 2 N 

i SEN Cu~?~!zar~~=~tal~~ydı~~ş~dLTEBİ 

t ariçten arzu edenler ticaret derslerile daktilografi ve steno

grafi derslerini muayyen saatlerde mektep talebeslle 

• • • • • • •• birlikte alırlar ... • • ••••• 

ln~aat nıütea~bitlerine 
Zon~ul~ak yüksek nıa~en nın~ennis nıekle~i nıllnllri

yelin~en; 
Keşif bedeli 49 hin küsur liradan ibaret olan 

mektep nıüştemelatından ınaden işleL .J.: enisti
tüsünün üst katiyle bakiyei aksan11nın inşası 
kapalı zarf usulile bir ay müddetle nıünakasaya 
konulmuştur. Proje, keşif ve şeraiti anlamak 
isteyenler Istanbulda şehreınaneti civarında 
Istandul n1aden mühendisliğine ve Zonguldakta 
mektep müdüriyetine müracaat edebilirler. 
Kapalı zarflar Eylülün 7 inci günü saat 16 da 
Zongulbak maden idaresinde açılacagından ilk 
teminatı havi kapalı zarflar daha evvel 
mektep müdüriyetine vasıl olmalıdır· 

Ka1seri lisesi ınü~ürlüğün~en: 
Karıeri lisesi müştemilatından o leceğinden taliplerin yediyüz elli lira 

lan bınalarm tadilat ilavei inp.at ve teminatı muvakkata akçasını tedarik 
tamiratı münakasası 8 eylül 929 tari ve proje ve şartnamelerini 'irmek ve 
hine müaadif ar günü aaat onbe izahit almak üzere lise mlıouriyetine 

· uauli 1 • r ' müracaatları ilin olunur 

5 

EınniJef san~ığı emlak ınüzaJe~esi 
Kat'i karar ilanı 

MUzayedeB. ikraz merhunacın cin s ve ncvil c 1Jorç1unuı 

Lira 
85 

• 

110 

610 

20750 

620 

270 

170 

696 

No 
13643 

mevki ve müştemeldtt ismi 
Üsküdarda Kepçedede mahallesinde Karacaahmet cadde
sinde eski 65 ve yeni 331 numaralı yirmi lkl arşın arsa 
üzerinde lligir iki kattan ibaret ve üstünde bir oda 

. yı havi bir dükklnın tamamı Süreyya H, 
13970 Onaköydc Taşmerdlven ve Şekercioğlu sokağında eski 

25,1!7,1!8 ve yeni 25,27,14 numaralı yüz elli arşın 
arsa üzerinde lclrgir bir kattan ibaret \"e yedi yüz otuz 
beş arşın arsayı havi bir ma!azının tnmamı 

Şelebon Nımer Ef. 
14571 'Osküdarda Altunizade elyevm Mecidiye mahallesinde 

Nişantaşı caddesinde eski üç defa mükerrer 4 ve yeni 
12,12-1,12- l numaralı büyük köşkün harem dairesi 
üç yüz otuz iki arşın arsıda ahşap iki buçuk katta 
sekiz oda, bir sofa, bir taşlık ve bir hamam ve bir 
kuyu ve selılmlık dairesi keza üç yüz otuz iki arşın 

arsa üzerinde shşap iki buçuk katta selı:iz oda, bir sofa, 
bir ıışlık ve bir hımımı ve diğer kilşk yüz on üç 
arşın arsıda yanm kın klrg!r ilci kan ahşıp olmak 
ilzere iki buçuk kattı üç oda bir mutfak ve elli bin 
dokuz yUz yetmiş beş arşın bahçeyi havi iki köşkün 
tımımt Emine Radiye ve Fatma Ümınüssaıde H. lar 

14787 Çarşuyukebirde Çobanhanı Usı kılında eski ve yeni 41 
numaralı oıuz iki arşın arsa W;erinde ban Ustünde bir 
odanın tamamı Fatma l l 

17076 Yedilı:ulede imrahorda llyasbey mahallesinde eski istas-
yon caddesinde vebııkka!Filip ve yeni istasyon caddesind 
·ski 57,57,57 mükerrer ve yeni 67-1 numaralı altmış 

arşın arsada klrgir iki katta iki oda, bir kiler, bir sofı 
ve on iki arşın ırsa üzerinde alışıp bir muıfık altmış 
dört arşın bahçeyi hıvi bir hanenin taınamı Sabiha l l 

17081 Beşiktaş ta Y enlmıhallede Posta ve Jhlamur sokağında 
eski 27,10,10 millcerrcr 10 mUk~rrer 10 mükerrer 10 
mükerrer ve 12 ve yeni 13,15,17,19 numaralı bin beş 

yüz arşın araı üuerlnde kısmen üç ve kısmen iki katta 
altmış Uç oda, altı ıofa, iki muıfık ve ml!ştemlllnndan 
bulunan yUz elli arşın arsada ve mezkO.r kona!ın ittisa
linde baş oda, bir sofayı bav! klrgir selamlık köşkünü 
ve aynca iki yUz otuz arşın usıdr klrglr üç kattı yedi 
oda, iki sofa, bir muıfığı ve beşbin yüz dört arşın 
bahçeyi havi bir konağın tamamı Zekiye fl 

17464 BUyükadıdı mukaddema balıkpazan elyevm Rıhnm 
caddesinde eski il mükerrer ve yeni l 7, 19,28,30,32,34, 
36 numaralı iki yüz otuz orşın arsada klrglr ikikauı 
ılnnda iki dtikklnı ve üstünde Rüsumat ve Duyun umu 
mlye idaresinin ıahtı işgalinde bulunan altı odayı \"e 
iki kıpıyı havi bir hanenin tamamı Vaslıye il. 

17603 Paşıbıhçesinde Köyiçi elyevm iskele caddesinde eski 
1 ve yeni 26 l numaralı yüz altmış iki arşın arsa üze· 
rinde Ug!r üç kattan ibaret O.stünde selli oda, bir 
koridor, bir mutfak ve yirmi dört arşın ilzerinde bir 
ıptesane ve gusulhanc ve yirmi arşın bahçeyi havi bir 
fırının tamamı Mehmet Cevdet B. 

17871 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde mukaddema 
Hılitbey ve elyevm Bayır sokağında eski I! mükerrer 
ve yeni 36-36· I numaralı yüz ıtlmış sekiz arşın arsı 
ilzerinde ahşap ilci kıttan ibareı on oda, dört sofo, bir 
mutlak ve oıuz arşın üzerinde bir mutfak beş dönüm 
iki yüz otuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Kadriye H. 
18127 lsıinyede Kürkçılbışı ve çayır sokağındı eski 13 müker

rer ve yeni 19 numaralı elll iki arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta dört oda, ulak sola, bir mutfağı havi 
bir hanenin tAmımı Makbule H. 

18252 Boğaziçinde EmlrgAndı eski 30 ve yeni 36 numaralı 
yüz elli arşın ırsa üzerinde ahşap dört katta birinci 
kattA bir oda, bir muıfak, ikinci, üçüncü, dördüncü kat• 
!arda karşılıklı ikişer oda, birer sof1, terkos ve elebt;k 
tesisatını havi ve yüz on üç arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı 

Ihsan, Sıdika Melahat, Mehmet KAmirın Ef. 
18536 Kadıköyünde Osmanağa mahallesindeaKAğıtçıhaşı elyevm 

Kazasker sokağında eski 4, 4 yeni 6, 8 numaralı beşyüz 
arşın arsı üzerinde ahşıp üç buçuk katta on altı oda. 
dokuz salon ve iki bin yetmiş arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Emin B. !fakat ve Feride il. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemelAtı yazılı emlAk hizalarında 

gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 31 Ağustos 929 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat on buçuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak 
saat on altıda kat'f karararının çekilmesi mukarrer bulunduğundan taliıı 

olanlann mezkOr günde aat on altıya kadar sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ve saat onaltıdansonra vuku bulacak müracıaıların kabul edilmeyccc~I 

ve mezkOr emlAke evvelce talip olanların kat'! karar esnasında hazır bulun
madıkları ve başkatalip zuhur eylediği takdirde evvelki ıaliplerin mü7.ayededen 
çeldlmiş ıddolunacaklan lüzumu ilAn olunur. 

Devlel nıamaası ınü~ürlülün~en; 
500 tura siyah yerli me~in 

1000 ayak vişne rengi koyun marüken 
1000 " " " 

yarma M 

500 • nefti • lr.oyun • 
500 • siyah • • 

1000 " nefti " yarma • 
Mikdar ve ecnası bal!da muharrer meşin ve mariilcen numuneleri veçh

üzre mübayaa olunacaktır 

Taliplerin 12 Eylul 929 tarihine mü$adif Perşembe günü saat ltı da 
matbaada müteşekkil ınübayaat komi;yonuna \'e şartnanıe\'İ görmek isteyen· 
lerin her gün muha:;cbe\'e müracaarlon. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları unıunıi inaresinden: 
Istanbulda Devlet demiryollan Üz· 2 - Ötedenberi nakliye işleri!~ 

erindeki istasyonlara ve bilmukabele meıgul ve bu itte ihtisas ve selihiyet 
bu istasyonlardan htanbula gönde- sahibi bulunduğunu resmi veı~sil~ 
rilmek üzre mal sahiplerince tevdi ve tevıik eyle~ek. ~':'kav~le proJe~en 
irsal kılınacak hamuleyi Galatada ve Ankarada ıdaremızın bcaret daire
htanbul taraflarında teıis edeceği de sinden veya htanbulda Har~~ 
polannda idaremiz namına tesellüm da hasılat ~umından .almabılır. 
e teslim etmek üz,.., bir acentelıl< 3 - Talıpler teklıf mektuplarını 

:'ı.du edilecektir. ayn bir zarfa koyarak zarfların arka. 
Bu acentelik mevcut mukavele µr- larmı imzalayacaklar ve icabeden ve

ojeıini kabul f'U"tile idarey~ en mü_aa- ıikalan da bu harfla beraber ikinci 
it terait teklif eden talibe ıh.ate edile- bir zarfın içine koyarak idaremizin 
cektir. Taliplerin qağıdakı 1&rtl&1'ı ticaret ve tarife daireıine tevdi veva 
haiz olmal~ 11°00mn000dır.( .. b" ) T"'-'- irsal edeceklerdir. -
t- Asgan , yuz ın u,;a 

lirası sermaye sahibi olmak n bu se- 4-- Teklifler 20 eylul tarihine m-ü 
nnayeye malik bulunduğunu müapit aadif cumarteıi gÜnÜ saat 15e kadm· 
banka mektubu ibraz etmek. kabul edilir. 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
1000 kilo i\lücellit tutkalı 

1000 Kalın paket ipi 
!0,000 Yarda kanavcçe 

Mlkdar ve nevileri balAda ıniınderiç üç kalem le\'azım münakasa! aleniye 
suretlle mıtbaamızca mübayu olunacağından talip olanlaıın 11 ,\~ustos 929 

tarihine llİİSadil cumartesi günü saat ( 6 da matbaada m: .şekki! müb•yoat 
komisyonuna ve şartnameyi görmek ist~yenlerln de her gün komisyon kita
betin• mürıcutlın. 
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(_ u . ı:s; ra: da açılan yerli mfılları sergisi dün akşam kapanmıştır. Yeril mamutAt ve masnuatımızın teşhir edildiği bn eerğt son 
derece rağbet gllrmUştUr. 

ASRİ BiR OTOMOBİL 
SE!i '"O F ENLE MÜCEHHEZ OLMALIDIR 

!"}'/ ,..';/ 
• 

~ 

Bu resmi gllrUp t• her kesi badlbavaya koşuyor .• zannetmeyiııtz. nu son gtlnl~rde buz d<rı 
rı ın önUnde her gfln gllrlllen manzaradır. 
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Mutedil ve daha yüksek flath otomobiller ara
sında en kuvvetli trenlerle mücehhez olan 
yegane arabalardır. 
Servo frerı Sltroen ( Lisans Weatlnghouse = 
havayı muzyik freni) dört tekerlek Uzerine amil 
olmasila otomobillerin tevekkuf kabiliyetini ani
ıe,tırlr ve bu suretle otomobile en esash vasi 
olan 

EMNiYETI 
temin eder. 

--::: 
:::: --::: --= 
§ 
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/' {Jf/ 
J Turtiye Silroen uınuın acenlası: SARICA ZADE ŞAKIR 

BEYOGLlJ İSTİKLAL CADDESİ ANADOLU HAN 199 TEL: BEYOGLU 1194 • 
• 

• • 
• 
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Kalis ırazoz içmek arzusunda lsenb her halde 

OLiMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

Kaıısuldakl markaya dikkat edilmesi rica olunur 

M•••==•c:cooee 
8 senede 8 taksitle Beyoğlunun merkezinde 

SATILIK APAHTIMA~ 
Fazla malOmat almak isteytnlerin htr gtin IO· 12 arasında Bahçe Kıpı-

41a l\rıadolu hanında ,J() numaraya müracaat. . 

t . . )e(."*"*l"*~*.,.*...,.*_*_*.,*-*-"'X-x•e 
ALMANLISESI veTICARETMEKTEB. 

Mektebimiz 2 Eylülde talebe kaydına başlayacaktır. Cuma 
ve pazardan bafka her gDn saat 8-12 ye lıadar kayıt mtı
amelesl yapılır. Berabor ıetırllecelı . evrak : NUfUs tezkeresi, 

Mekle' kila,ıarının la~ı nıünakasası 
Devlet matbaası mudiriyetinden: 

Yeni ders 'cnesi iptida~ına )Cti~tirilmek uzrc bazı riyaziye kitap
larının tertip ve tab'ı için alcnl münakasa yapılacaktı . 

Kitapların müsveddeleri yeni harflere çevrilmi~ olarak şekil ve 
re>imlcrile birlikte tab'a verilecektir. Talip olan matbaa sahiplerinin 
Cebir, :\lüsellesHt, Kimya, fizik gibi riyaziye kitaplarını tertip ede
.bilecek kAfi mıkdarda hurufat ve rumuz ve i*aretc malik olmaları 

şarttır. Münakasaya i~tlrak etmek isteyenl~r her ğiin matbaaya mü
racaatla şartnameyi görebilirler. i\lünakasa eyllUün 14 üncü Cumar-
tesi günü saat ( n altıda yapılacaktır. :\lünakasaya girmek isteyen
ler teminat akçelerin! ve huru at katologlarını beraber getirmek üzere 
ogün matbaada idare komisyonuna müraca t etmelidirler. 

Nafia vekaletinden: 

aşı şehadetnamesi, ~:~11::10 ,::~ı .tasdllınamesl ve :ır Ser~est ınü~en~is YB ınekıe,ıen mezun fen ınuınurlarına 
stanbul vilayeti YOllar başmühendis: den Şose ve köpruler ve Sular umum mıidürlüklerinin merkez ve 

A - vilayetler kadrolarında muhtelif maaş ve ıicretlerle kullanılmak 
1_7 . g~stos 929 tarihinde pazarlıkla ihale edileceği ilan edilen 

alıhlı ctvarında Gediz nehri üzerindeki betonarme köprünün üzre en yüksek dereceden itibaren muhıelif kıdem ve llyakatta 
ıevcut şartnameleri dairesinde ikmali inşası için teklif edilen mühendis ve fen memurlarına lhılya..:ımız vardır. 
~-d~~ haddi layık görülmediği~den 29 Ağustos 929 Perşembe Agnstos nihayetine kadar müracaat edecekler teshir olunarak 
unu saat on beşte pazarlıkla ıhale edilmek üzre on gün müd- mevcut şartnamelerlmiz daire inde kendiltr' ne tekllfatta bulunaca
~tle temdit olunmuştur. 

ğız. Arzu edenlerin mektup ve hatta tel p-.ı a mezun oldukları mek
Taliplerin §eraiti öğrenmek ve bu baptaki müstahzar evrakı 

k ·· A k d y ceplerle haiz oldukları vesikalardan bahscdcrtek Nafıa vekAletl miis-ma uzre n ara a ollar Umum Müdürlüğüne müracaat ey 
meleri ve pazarlık için Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında teşarhğına müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl veya 
üteşekkil komisyonu mahsusunda muaYyen gün ve saatta ha- mıı,addak suretleri vekAletçe tetkik olunacaktır. 
; bulunmaları ve ehliyet vesikalarının ihaleden laakal beş gün Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlarayni 
·l Yollar Umum Müdürlüğüne tevdi edilmesi ilan olun r ,arılarla k 

• • • • • • • • • • • • • • 

Kır balosu 
Tayyare cemiyeti; Kızılıoprak 

şubesi tarafından ( Kır Balosu ) 30 
Ağustos 1929 da Fener bahçede 
"llehü otelinde, verilecektir. 

Davetiyeler: Kadıköy ünde Sü
reyya sinemasinda, Altı yolağzında 
tütüncü .~adık zade Hasan, iskele 
caddesinde tayyare ply•nko bayii 
Haydar Kızıltoprakıa tütüncü Ap
turrahman beylerden ve Behii gazi· 
nosundan tedarik edilir. 

Gece Isıanbula avdet için saat 
(5) de Kaiamışıın vapuru mahsus 
vardır. 

Hf PSINDEN 

OSTON 

• 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ml!;MUH AHAl"\J Y UH Musevı ıısefı' 
Usulü muhasebeye ve lngiliz 

ceye aşina bir memur alınacak
tır. Taliplerin Amerikan Eks
pres Bankasına müracaatları. 

Kendi keendln ıraş olmak zevk
lidir. Fakaııer ve taze kılmak 

için meşhur iskımbilli 

POKER TRAŞ BfÇA~I 

Beyoğlu Kumbaracı yokuşu r:;Jı 
Maarif vekaleti tarafındın h kt<'nı 

dak ve Darıilfünuna duhul ~,re" 
bahşeden bir şehadema~e lll'' . 
yeg~ne Musevi tedrisatı ıaJıye rı'Jı 
dir. Alımcı sınıfa hdar dersler kı,r 
telittir. Altıncıdan itibaren erk'_,r 
ve kızlar için ayrı ayn sını11•0,ıi''1 

dır. 12 inci sınıfın biri rlY ~çl 
iki <V ı9 dljı;erl felsefe olmak üzre 
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vardır, Tedrisata 16 Eylü 11,. 
pazartesi gUnU başlayacııJı, ;111' 

l 929-1930 senei de<'iy•f\1;tı'' 
ka)~t muımelAtı l l ağusıosıan ,0p 

"nt•rı ı ren cuma ve cumartesi gu 
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maada her gün saat 9 dan ı' 
kadar devam edecektir. . 9 v~ 

ile ırat olmalıdır. Takl!ılerlnden Jk~al ımtlbanlan; 5 inc:ı ıl'' 
salaruruz. 10 adedi atmış kuruş- ve 12 mel sınıflınn ıale~~j,c•kıJI' 
tur. Umumi deposu fstınbulda 9 111 111 Eylülde icra e 
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Tahta kıltdc 1 O numıınd~. BütUn talebe 9 Eylül l 99 ııı•'° 
K ERIKI evvel tekrar Jı:ayd olunııı:'• / 

iLAN burdur. _..,,,,, . 

Beykoz orman memurluinuca za- E-k -, B - .. d .. -Ju"niln~rı 
l • bt ~" müsadere olunan iki baih 19- f a IDUID UIUuUf yUP ~ 
~ 1 ve uç baih 30 ceman 49 demet mam- ( ztl~ı f 
r ,. ul çenberden iki bağlmnın beher de- Guraba hastanesine ıı 1ııf 

. , il · ~ · meti yüz ve Üç bağlıımın beher de- . kapalı )" 
1 UO~LU AONSlf6A• metine 180 kurut bedeli muhamme- 0lan eczayı tıbbı ye '•\)"t' ı 

l&U · I' UTA\I ' • •1 kati' ( l • IJ!A 1. nel "" 18 aiuıtoı 929 tarihinden itl- usulile ve gaz bezı ı e ,9ı e 
K Q N S E R V A l A R 1 O 1 R haren yirmi aün müd~etle. müzaye- rı ayn aleni münakasa!a ~ ıırt~ 

deye çıkarılmıthr: Talıplenn Beykoz .. .. eldzııtCI ~ ıell 
ZA Yl ÇOZDAN orman memurluiuna müracaatlan i- !erek eylulun on s . 113ıe , 

ıa 1 b .. .. t n beşte ı ~l' Derununde Koca Mustafa Paşa as- n ° unur. m a gunu saa 0 . olll'" 1 
kerlik şübesinden aldığım vesika ile Piyanai müdüriyetinden: icra edileceğinden ta.~ıp re ııe 
nuf?s .!ezkerem ile ~air ~vrakımı ~u~ .~umunele.ri. veç?~le iki nevi div~r nn şeraiti anlamak w:e jl!llı.e 
tevı cuzdanımı zayı ettim. Yenılerı alışı tab ettırılecegınden taba T~lıp .. 
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çikarilacağından zayı vesika ve tez- olacakların pey akçalanilc birlikte gun evazım 1 ar .. ııiJIC 
kerenin hükmü kalmamıştır. 26 - 8 - 929 pazartesi günü saat on gününde idare encume ./ 

Samatyada balıkçılar içinde 66 nü- beşte piyago müdürlügünde müteşe- racaatları ~'f"''J'tJIJ! 
mero hanede 309 tevelütlü İliya o lu kkil ta are mübayaat Komis onuna 


