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LA HAYE ---,__ 
. Baıı tog· r f' .. 

rtıılletıc . a ı ısımlcr vardır ki; 
nu,.,, no~n mukadderatında birer dö
"r 16 le t~sını i~~~~t ederler. Bu isim 
bir ıntı~ın~e butun bir tarih, bütün 
bır llıah P. atıraları canlanır. Ayni 
lı lıa.ııe~ ~•?>i bazı milletler için ta~
''.'· liaı~ ~ın. d.e. acı hisler uyandı· 
hiııde h Ynı ısım bir milletin tari
•tııılcrin ·";,,,zafer hemde mağlubiyet 
Çın ıaı 1' V tırlatabilir. Almanlar i-

Yalova en kısa zamanda ·en iyt sayfiye yeri olacaktır 

llt crsa • il kadar Y e 1919 Versay'ı 
«ı •d•r, :e''!' ve muhtelif manzaralar 
•~. ' ır T" k ~~nı1a Lo ur lcr için •Sevn kar 
~U!ıde c z~n kelimesinin gözlerimiz 
'Y•can1 an andırdığı zafer ve Ulvi 

1•rkıa, .:~~~ras;nd.~ .. dünya . ~adiir 
»t dade · Bırı olum dığttı ıse ha 

etmektedir. 
Coğraı, . 

Yneııııueı ~ımlerden bır kısmı da 
"'· Bunıa . ~yatta şöhret kazanır· 
ı..,"11c Yad r ~~nde de •<vinç veya e· 

l:arıı0 10
' 1 enler vardır. Cenevre-, , 

.. g,~ h n :!amanların h<rkesfo kı;;-

Y. Sen~rgden kelimelerdir. Ve~- t il~~=! 'lıiUeıt:rde ~en, Trıyanon gibi ba .. 
r. ısınııc rpermeler husule geti-

1 

~t • •tı rh !anında bunlar tatlı ve Ü· 

'l•ıtı<t:}'e ·~~e uyandırırlar. La Hay, 
lııııO,erıJen b' . dar lıu hatırası hoş ;s. 

ı. ıranı ıe k'l h"' )'ıı bir A ~ ı etınekte idi. • 
ltıılltırdığı •ulhınerıkan milyarderinin 1 
ltı '; aratındak~arayı. oradadır. Mil
~ ny, •tıııek v 1 ~ht~afları sulhun 
ılaYneııniıeı dat''.'!e~ıle mükellef olan 

Çaitşntakı d mı dıvanı adalet ora· 
p a ır 

~•kat bu dd 
p, ~Onferans !.., La Haye, de topla

t:,,tne 'le, Haye kelime-muin 
A,"; uret] tesir yapacaktır? 

1,,ôiıı upanın k 
•la a netie . mu adderatı' bu kon-dcn <a~tır? n:·~~· nasıl bir istikameı 
Ilı Uınee mi]) 

1 
n sonra La Haye 

ı.;:::has,[8 oıeı er ne gibi duygularla 
~ •1dığ1 şe~aklardır? Münakaşa
ı,~' 1•hrinde de~ a~laşılıyor ki, La 
~, b 1"1•kkuı Jenı bır siyasi müva
'llı Utiııı cıua tnek Üzredir. Avrupa 
~.:•rar mı ~ •ulhu bundan fayda 
~~·••'lar k g~recekıir? İngilizlerle 
iı.ı ,. dar <dena bar dığer milletleri de 

··•y u ... 
. ; •.. •de istikb •uahn cevabını da· 

'lı ;;~• Nazırı Mal verecektir. İngiliz 
ı:._ •n lllatb · SnQwden Anglo-A

Y alovanın imarı 
Oteller inşasına })aşlaıııyor, iınar 

faali,·eti (l<'\'aııı etıııekt(•(lir 
liayc d~~!-'na yaptığı beyanat· 

.,~,11?•bb i açık 1 Jt:ıttı hareketinin a- Gazi Hazretleri Yalova seyahatları esnasında buranın mevkii 
• 'ih • Cilrc ln ç~ ızab etmiştir. Sno- ve suyunun tesiri şifa bahşasım işaret ederek buraların. irı_ıar e
'lllıa a~ "'Y••et~ tere &on zamanlar- dilmesini ve civar vilayetler halkının bu kaplıcalardan ıstıfade
" •ih'ış •c Fransdc. faal bir rol oynı· sinin teminini emir buyurmuşlardı. 

•Yet 1 
12 larm peşine tak:- .. .. · · · d h · ı · f ) ' · d 

Yunan cevabı 
Bugiliı Vekalete 

tevdi edllece ~, 
ATİNA, 25. A. A. - .Hükümet, 

Türkiyoye olan cevabını buı;iin tay· 
yare ile göndermiştir. 

.. * • 
Son notam12a Yunan hükümeti ta

rafından tayyare ije gönderildiği tel
graf haberlerinde.n ak,am Ankaraya 
yollanmıştır. Muhtelit komisyon ma· 
bafilinde Yunan cevabinm bugün Ha 
riciye Vekaletine verilmesi muhte
mel olduğu beyan edilmekt~d!r. 

ATINA SU ALTINDA 

ATİNA, 25. A. A. - Fırtınalar 
ve sel gibi yağan yağmurlar neticesi 
nde ~ehrin iki mahalleri 1\1 altınrla 
kalmıştır. Struma nehri vadileri su 
altında bırakmıştır. İki ki~i boğul· 
muştur. Mühim hasarat vardır. 

KOMÜNiSTLERE KARŞI 

ATİNA, 25. A. A. - Polis taraf· 
ınd~ men'edilmiş olduğundan Atina 
ve Pirede komüni1t)cr taraCuıdan ya 
pılacak olan ndmayişler icra edilme· 
miştir. 

VENIZELOSUN SIYAHATI 

ATİNA, 25. (Milliyet) _. Burada 
tahmip edildiğine göreLahiJebulunan 
başvekil M. Venizelos un Atinaya 
avdeti bir az uzun sdrocektir. Veni
zelos Lahi konferansından sonra Ce· 
nevrede toplanacak Cemiyeti akvam 
içtimaına gidecek, orada Yunan be-

1yetine riyaset edecektir. 

İktısat vekili 
Şakir bey nekahet 

devrini Kilyosta 
geçiriyor 

Geçenlerde apandisltton ameliyat 
olan iktisat vekili :lakiı B. nekahet 
devresini ){ilyos 
ta geçirmeğc ka· 

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

Relıicumhur hazretle
ri dlln hiç bir gere çik:.. 
mamışlar, sarayda lstl
l'flhat buyurmuşlardır. 

* * * 
Gazi hazretleri eoelkl 

gece Yalova seyahatle
rinden avdet ederken emir 
/eri üzerine Te1'1%telefon 
geç va.kite kadar neşri
yatına devanı etmiştir. ......................... 

Para .. 
Ne zaman 
verilecek?. 

Cayri mübadillere veri 
lecek para hakkında 
Maliye vekilinin vadi 

•• 
. . Uç tayyare 
!JO Ağustosta mera.
simle isim honacah 

Ba§kumandan meydan harbinin yıl 
dönümü ve Tayyare bayramı olan 30 
ağustos cuma günü ge<ek §<birde ve 
gerek Yeşilköyde yapılacak meraaiuı 
ve eğlence proğramı tamamı ile tes· 
pit' olunmuştur. 

JSIM TAKMA MERASiMi 

· Yeni alınan ve İstanbulun muhte· 
lif isimleri ile tevsim olunacak üç ta· 
yyare bu günlerde Eskişebirden 9<hri 
mize gelecektir. Bu tayyarelere cuma 
günü aaat 15,30 da YetiJköyde is.im 
konacaktır. 

İsim koruna merasimine bütiin İs
tanbullular davetlidir. İsi mkonduk· 
tan sonra, bu tayyareler uçacaklaldır. 
Tayyarelerden tchre bu yeni t"YY•· 
releJİn resimleri ve vatani ve cizclerl 
mllhtevi kartlar atılacaktır. Bu kar
tlarda şu cümleler yazılıdır: . 

«Bütün varlığını milletten alan 
Türk Tayyare Cemiyeti 30 Aluatoı 
Zafer ve Tayyare Bayramını tebrllıı 
eder.> 

cAyda en aıı (bet) lıuruı vererek 
aza kaydolunmak, ıerefli bir yardım· 
dır.> 

TATARCIK! 

lstanbulda görülmeğe 
başladı, Dr. İhsan 
Hilmi beyin izahatı 

Son sfuılerde ıthrimisde tatartıfc 
FIRKA TEFTIŞATI huimı:ıaeı &llriilmeje batlaımftır. 

Halle fırkası müfettişi Hakkı Şinasi Etfal 'etjbbaıından 1haan Hilmi ~ey 
paşa dün Hasköy ve Kasımpaşa na· b~ baa~k .hakkında bir m~rnn· 
biyelerini de teftiş etmek suretilo ınue itıdeki malfimatı vermıştır. Ta 
İstanbul mıntakası dahilindeki tefti· tarcık h~•ı. :-ıeya (Papataçı) 
şatmı lkmal eylemiştir. Eylülün iki· humm~sı. tıddetlı hır bat ağnar v< 
sinden itibaren ocak kongreleri topla tam hır ~~tah~ızlık y~pmaktadır. Bu 
runAğa başlayacaktır. İlk kongroyi haıtallk uç gunde eyı olmak:tad'." .Bu 
Kadıköy aktedecektir. haatalık her halde bir k1111m ~ahilleı· 

de denize girenlerde görülmektedir. 
INGILIZ VE AMERiKA 

SEFiRLERi 
Zaten Tatarcığ humması da 

yazın sıcak aylarında hassaten 
Karadeniz sahilinde bir g<zintiye görülen bir hastalıktır. Bu nt· 

çıkan İngiliz sefiri M. Klark ve Ame vi tatarcık isrrma11 vaaataslle insa· 
Şükrfl bey rika sefiri Mister Gravve dün seyah· na geçer temas vasitasile geçtiği va· 

Şehrimizde bulunan Maliye Vekili ata çıktıkları İzmir vapurile avdet et- ki değildir. Mutllka tatarcığm vUcu· 
Saraçoğlu Şükrü Bey gayri mübadil· miştir. . . . . du Ulzimdir. Bu ha•talik bünyesi za. 
tere yapılacak olan tevziat ve bono- .Her ı~ı sefır Gı~eso~, Trabzon ve if olanlarda kalp ve böbrek ha•taliği 
]ar işlerile meşgul olmaktadır. Dün sa~r sa~ıldeki şehırlerı ziyaret et- yapabilir. Anadolu Kavağından gel· 
de cemiyet. Reis vekili Celal Beyle mışlerdır. • miş bir hastamız var, hastalığı tatar· 
takdiri kiyemct komisyonu reisi Faik CA YRl MOBADILLER cik b~aına benzetiyoruz. Gll;ı: be-. ·tur. A, kand siyası· · , 11- 1 Yalovada buyuk dahının ırşa ı veç ı e ımar aa ıyetı evam 

l r ı B-- e ının a e ı o 
• ıı: llı•vkı ıi te "Yiık Britanya'nın etmekt~dir.. .. , . . . . . . 

ı ' tı dc~•lıı:ı", ır 1rar ıhraz etmesi.za· Seynsefaıı;ı mudırı umumısı Sadull~ Bey _ıhtıs~sına b~aen 

rar vcrıniş ve ev-
velki gün Kilyosa 
gitmiştir. Şak 

Nüzhet bey Vekil beyi ziyaret etmiş· 29 Ağustosta Gayri mübadiller ce• beklerinın etrafııı,d;" illrmuılıldar .va:· 
terdir. Saracoğlu Şiikrd bey bilhassa miyetinin kongresi aktedı1cc ktir. dı:. ~bndada hır .kaç Tııkıı !iri:· 
takdiri kiymet komisyonunun fealiy· Dün, hemiz cemiyete mukayyet ol· mU§tir • • ~ 1 ·~· gfl:i , n iltere Fransız la· kaplıcaların ımanna nezaret etmektedır. Seynsefaınden de ımar 

il "l;,h~gıl!l Ii:as:··ede !alnız iki _mil- işlerinde kullanılan 70 kadar usta ve amele Yalovada bu işle meş 
bııı 00~'Yade tes:r: ınat ~tmıyori gul olmaktadır. Kocaeli vapuru imar için liizım gelen bütün mal 
t y.,,.· ıtılıas yet ve er şey . y l .. .. .. .. 

~'u · E:ı:•r ın~ bir nihayet vermek zem~~ a ovaya gotunnuştur~ . . . 
·<1.ı h,:U•i&ıı, 

1
hu _•şte cihan sulhu mev Dıger taraftan Yalovada asrı oteller ve gazınolar ınş~ edılece~ 

"<>ta~hlı Ya n~ıltere değil başkaları ve seri postalar tahsisile İstanbul halkının buraları zıyaretlerı 
"'U Psın t ·ı· h"k' · 

eti hakkında' izahat almıştır. • mayan yirmi kadar aza, kaydolunmak --------· 
Alakadar mahafılden verılen m:ılu· üzre müracaat etmişlerse de ccmiy- İSMET PŞ. HZ. 

mata göre .. MaliY.e ".•kili beı:._vapı· etten Makbuzumuz, yoktur'. kayıt 
lan teşebbus~t uzen11e, takdın _kıy· muamelesi yapamayız cevabını alıruş
met m_ua~~latının yuzde sek~enı ı~- )ardır .. Kciyıtlarının icrasından imtina 
taç edıldıgı zaman bonoların tevzıı· edilenzevat bir istida ile Vilayete mü 
ne başlanacağını vadetmiştir. Cemi· racaat etmişlerdir. · 

'ıtı.ı c Fran ; ngı ız u umetı temin edilecektir. 
ıı! •ı ı 11Yas sanın Avrupadaki h • · · b } 1 · n.iJ •na karşı 

1 
_c· Bir kaç Yalovalı birleşerek Yalovada hır otel ınşasına aş at-

B. Çatalca valili· 
ğinde bulunduğu 

zaman «Karabu4 

run> mevkiinin ha 
va ve suyunu pek 
beğendiği için ne· 
kahet devresini ev 
vela orada geçir
meği düşürunüş i· 
sede, havanın sert
liğinden dolayı bi
lahara cKarabu-

yet mahafilinde takdiri kiym<t mua· 
melitınm oldukça ilerilediği, yakın 
bir zamanda nisııetin yüzde sekseni 
bulacağı söylenmektedir. Bonolar ay-

İktısat kongresi 

Batvekil İsmet yaga hazretlerini 
dün İktisat vekili Şakir bey ziyaret 
etmiglerdir. Pap haıretleri ddn Pen· 
dik civ~rmı ı;ezmlşler •ve akşam ha· 
nyo yapmışlardıa 

,, 

,ı 

,ı,tı 
,fi'/ • .. 
~,, 

~' 
/ 

~t • tere aarruza geçnuş· . 
•,,, Planın, Pek ala biliyor ki y 0 • tınnak üzredırler 
~'nın ı,,hnı· kabulünden ve Re~ ha- Büyük Gazi bu imar faaliyetile çok yakından alakadar olmak-
t any . 'Y•sı d · "f b k · b" .. d "ııa~ a ıle bo n en sonra Fransa ta ve ekserıya Yalovayı teşn uyurara ınşaatı ızzat goz en 
t~<e,ı.t~nıanıe zuşacak ve berri Av· gerinnektedirler. 

•· •tır ll n bakım b' · t ~ d k 1 ki •· 1 •i · u i İ . ır v:ızıye " Sadullah Bey inşaatın hitamına Kadar Yalova a a aca ar-
•lıı 1' Ya••tin şc ngıltere'nın ana- d 
~ n ,:an•a iı: ~rgun değildir. Onun ır. ~••••o••••~------
ıı.}*h llıan lng'l ınanl'.a arasında za· • 
...... ., •ey. s ; terenın müdahalesi· 1 . f k t b . kt r' 
'• \'oueııc teca~ija meyil edebilen bir yı a a ır n o a va 
~11ıınd:c Planı 6 etı~elidir. İngiltc- • 
~111, ~en " netıcelenmese bile 
1'111e,j; Fran8~ ı~ talıliyeaine ba§lıya- D " d • ı 
.''ıııiy~~<de~ ::~ı~ami~~t _mese~~si unya pazarın a sıgara arımı 

1cq1 ek ve Al ıye ıçın rıza gos-

• ııı,, acaktır maaya'ya karşı boş revac nı temı'n ı'çı"n 600000 ~U1tı'lıubahi~ ~ Haye konferansın zın ı 
11t~1~~~ı~~~i~~::~~!~:;~ isterlinlik bir şirket tesis edildi 
'ı,,~· lıalya ~ıelede pek az ala. 
lcr,:ı~~ go,t::g.ıltere'nin borçlar 
~, ı~Cı diğer dığı kolaylıklar H 

tra, e \tzun t~vızler karşısında 
1 tn t 'deıncz tn~ddet teşriki muv,, t•ltere il~ ~ınaenaleyh bütün 
llttu 'ay hlolıu ransa arasında· 
'' .! S;ltld · esasından rahnedar 

-.11 ı ıne ki ~ta. s,., sahih!• a beklenilen 
gı v·-· ı olan Alamanya' 

.. " 1Yettir. 

li ·-ZEKi MESUT 
l'tıctrı • ---

14 t '?lerinde müşki 
tı l • 

•• ".1'•~ Çın çıkıyor 
.. ~lı ·'keti r 

ı1c.~'.ndan ,::,andaki tcşkılatın 
t.lr ~ 1 de kc, J' amaııardan Rıh
'l',tar "ıhtını 3

. ık hamallar<lan ve 
"li1,r •t Octası~ırket.~nden şikayc· 

1~ttt a nıuracaat ttrnek 
bi'dc Odası bu . 
'• t n tetkik t~n bu şıka retleri 1 

·~ı:;,ı. a •nıre e erek bunı:n J.a-
'' •c tc 

9~.9 scı:'e~i n'ı_eselesi olmadı-( 
'n tc~ ıl~tının b lıman faaliyeti· 
~ .. , <tek •e ozuk oldug· u ve -.. ee,· ı ne is"hı • 

IJıc var "' lazım gel. 
~ b>, nııştır. 
~.. l(ı-ıto -
~ <?<ag1 k· .iMTiHANI 

Bu ~irketin 1-Itıktıl< ıniişavirliğine 
Sef~ryadis ııaı111nda bir firariııiıı 
tavı ;ıi doğrtı ise iıılıisar i<larPsİ 

· ie~ebbiiste bulunacak 
' 

1 

yapılan mukaveleye nazaran Londra
da bir fabrika tesis edilecek ve bu fab 
rikarun mamfilati bütün dünya piya
sasına hususi bir firma ileı sevkedile· 
cektir. Şirketin fabrikası münhasıran 
Türk tütünleri işleyecektir ve bu ih· 
tiyacına tekabül etmek üzre ilk sene 
için inhisar idaresi Londraya yarım 
milyon kilo yaprak tütün gönderecek 
tir. Mukaveleye nazaran bu miktar, 
her sene muayyen bir nispet dahilin· 
de artacaktır. 
ŞiRKET TEŞKiLATA BAŞLADI 

Şirket sigara istihlak merkezlerin 
de şimdiden teşkilatını yapmağa baş
lamıştır. Avrupanın her tarafı, Mısır, 
şimali Amerika şirketin faaliyet hav

rıca bastınlacaktır. z 

Şakir Bey 

--Cenevre beynelmilel 
iktısat kongresi 

run> dan sarfına· 
zar etmiş· ve Kil
yosu tercih etmiştir. 

Kilyosta, vekil beyin, esbabı isti
rahatı temin olunmuştur. 

irtişa meselesi __ ..,....__ 

Evrak müddei umu- Bordur meb'usu Şeref bey Cenev· 

NÜFUS DAiRESi IKl ŞUBEYE 

miliğe verildi rede toplanacak beynelmilel İktisat 
. . . . kongresine iştira\ 

Evelce Barut ınhısarındaki olan ır- .. .. 
'.'YRl';-AC:4-~ • tişa tahkikatına ait Müstantiklik ev- etmek uzre dun· 

İstanbul nufus ışlerının çoklugu ra'·ı Müddei umummg· e verilmi•tı"r kü ekspresle ha. 
naz "t'b 1 "f d ' " • ' •3~ 1 ,1 .are a ınmış. v_e. nu Udi aı~ Evrakın tetkıkı muavinlerden Bur· raket etmiştir: 
resının ıkı şubeye tefrıkı kar~rlaştı· hanettin beye havale olunmuştur D" 
rılmışt;ır. · Burhan B. tetkıkatını bitirdikten son: . u.n Şeref bey 

Eskı harflerle yazılmı§ olan nüfus ra mutalaasını yazarak evrakı Müs- kendısile konuşan 
tezkerelerinin tebdili için yeni harfle· tantih Nazim beye verecek oda karar bir muharririmize 
rle basılmış cüzdanlar hazırlanm3kta· namesini ikmal ederek tekrar Müd- şunları söylemiş· 
dı~. Ya~nda bu cüzdanlar vilayetlere dei umunıiliğe iade edecektir. Maz. tir: 
gonderilecektir. Müracaat edecek o- nunların vaziyeti bundan sonra belli 
!anların " d ı d t bdil -Cenevrede top . ~uz an arı pey erpey e olacaktır. Bütün bunların ay sonuna · 
edılecektır. Bu cüzdanlar bir ücret k d ih t b 1 ht Jd' !anacak beynelmı-

k b
. . a ar n aye u ması mu eme ır. 'kti . 

mu a ilınde dağıtılacaktır. Jel ı sadıyat kon-
gresineTUrkiye na M. Şeref B. 

KUDÜSTE ÖRFİ İDARE Mektepliler 
KUDÜŞ, 25. A. A. - Araplarla 

yahudiler arasında zuhur eden ve 30 
kadar kişinin ölümüne ve bir çokla· 
rının yaralanmasına sebebiyet vermiş 
olan kargaşalıklar dolayisiylc Ku 
düste örfi idare edilmiştir. 

INGILIZLER ASKER YOLLUYOR 
MALTA, 26. A. A. - Filistin' 

gitmekte olan Courageouı namındaki 
İngiliz tayyare gemisinde bir tabur 
asker vardır. • 

LONDRA, 25. - Kudüste Arap
larla Yahudiler arasında çıkan ve 
kanlı bir müsademeye sebep olan 
mesele mukaddes sayılan bir taraf da 
bu yerin kendi cemaatma ait olduğu
nu ileri sürüyor İngiltere müstemle
kat nezareti tarafından nesrcdilen 
bir tebliğe göre Küdüste asayişi iade 
için her türlü tedabirin "lındı~m 
bildiriyor. 

miJsabahası 

16 ıncı haftanın 
neticeleri .. 

Mektep11ler müsabakası 

16 ıncı hafta blrlnclllklerlnl 
isimler! yazılı bey ve hanım
lar kazanmışlardır: 

1 - DarUşşafaka llaeıılndea 

109 H. Nuri bey 
2 - Notrdam dllslom'dan 

rikkat hanım 
3 Feyz!Att llseRlndea 92 

Ahmet Hakkı bey 
4 - DaruHafaka lisesinden 

134 Naci Emin bey 
5 - Kabataş lisesinden 636 

Recai bey 

17 inci hafta 

mma iştirak edeceğim. Kongre. 29 A· 
ğustosta toplanacaktır. 

Bu kongrede dünya umumi ilıtl· 
sadlyatı görüşülecektir. 

• 

RUS SEFiRi GELDi 

Mezunen ll}emleketinde bulunau 
Rus sefiri M. Suriç şehrimize avdet 
etmittir. M. Suriç iki gUne kadar An. 
karaya gidecelııtir. 

AMERiKA SEFARETi 
MOTORBOTU JŞTJAL ETI'I 

Dün, Amerika sefaretine .ıı olup 
Şaban kaptanın idaresindeki bir mo· 
torbpt, Sıirıyer önilnde birdenbire i~· 
tial ed~rek batmış isede, etraftan ye· 
tişilerek kaptan ve tayfası kurtarıl· 
mıştır. 

LOZUMSUZ YE~ OÜDÜK 
ÇALINMAYACAK 

Boğasiçinden Karadenı. geçen 
bazı vaput kaptanlan lüzumau2 yere 
dfr1i '· çalmalitadırlar. 

nazı kaptanlar evlerll)iıı önünden 
geçerken düdük çalıy9t. DenJa tica
ret müdlriy<ti kaptanların llizunmsU2 
yere dlldük çalmaaını menet:İniştir. 
Bu emir bir tamimle blltiln acantala
ra blldlcllmiştir. 

~ 1ıa'"'tilıanatıpli1;'1 için dün dak
~ıın i ti;.apılmıştır. İmtiha

lı~~ll' ----~miştir. 

zası dahilindedir. Yalnız cenubi Ame· Barbam ve Suseks ismindeki harp 
rikada, tah•isen şark tütünlerinin a· sefineleri Maltadan Filistin sulanna 
randığı Şili,.Brezilya ve Arjantinde gönderilmiştir. Kudusteki fevkalade 
yapılacak tesisata bu şirket karışmı k?~iser _ha_rp sefineleri gönderilmesi
yacaktır. Bu havalideki faaliyeti biz. nı ıstemıştır. 

Belıçct bey zat inhisar idaresinin bir mümessili Diğer taraftan İngiltere harbiye ne-
Tütün inhisar idaresi Türk siga· idare edecektir. Bu hususta bir Türk zareti tarafından da bir tebliğ neşre-

17 inci haftanın en mllhlm 
haberi nedir ? mllsabakaıı 
başlamıştır. 

Gelecek l23leylül salı tll
cevap !arı_ nü akşamına 

Zabıtai belediye memurları dün 
ıı l!ıiıa 8ty ANKA, 

t de b <!etten b . RADA 
~.;~-~"ilan L erı ınezunen şeb. 
•ı. Şallı An~ndra sefiri Ferit 

' araya hareket et-

~ ... C !~~ 
ı İri()/\'!' l<A81NESI 

tııa · 26, A 
•tnıiştir.' A. - İra< kabi-

ralarırun dünya piyasasında revacmı teşkil~: :asına memur edilmiştir. dilmiştir. Bu tebliğde deniyor ki: 
temin için esaslı istihzarata başlamış SERGiLER, MEŞHERLER DE Filistindeki karışklıklar 1'asebile 
tır. Bu hazırlıkların ön safında Lon· AÇILACAK Mısırdaki kıtatın kumandanı, FiJis. 
drada tesis edilen bir şirket bulun- Dünyanın muhtelif yerlerinde, bil tin komiserliği tarafından vaki olan 
maktadır. «Türk tütünleri şirketi~ hassa şark tütünlerinin ve şark siga- ta.lep üzerine ve Mısırdaki komiser
ismini taşıyan bu teşekkül 600 bin İn ralarının arandığı yerlerde Londra Jik mevkiinin muvafakatile oradaki 
giliz lirası sermaye ile ortaya çıkmış· fabrikası mamiilatından mürekkep askerlerden bir müfrezeyi tayyare i-
tır. sergiler, meşherler açılacaktır. le Kudüse göndermiştir. Kuddse bu 

LONDRADA FABRiKA Türk sigara ve tütünlerinin dün- surette gönderilenlerin miktarı elli 
AÇILACAK ya piyasasındaki mevkiini tahkim e· kişidir Şimendiferle Mısırdan diğer 

Şirketle inhisar idaresi arasında [ Mabadi 2 i11ci salıifcde / kuvvetler gönderilecektir. 

kadar kabul edecetlz. 171ncı 
haftanınen mühim haberi 

için ahn•· j24j eylül çar
cak netice şamba rO-
nll lllnedllecektlr. Cevapla

rınızı Milliyet mllsabaka 

memuruna gönderiniz. 

Emanette imtihan edildiler 
D_ün Şehremane.tinde . muavinliğe muş, zabıtai belediye nizamnamesi 

terfı ed~cek zabıtaı belediye momur- ve seyrüsefer talimatnamesi hakkın
~arı?ın ımtihanları yapı~ştır. ;8u da muhtelif sualler sorulmuştur. Cc· 
ımtihana .20. kadar ~a~ıtaı belcd_ıyc vapların yazılması iki saat kadar sur· 
~em':'ru ıştırak .etmıştır. Evrakı ını- müştür. İmtihan zat işleri müdiırü 
~anıyele~ tetkik olunduk1;"n sonr~ Sedat ve siçil mümeyizi Hami beyler 
ısP."tı ehliyet ede,nlerden . u9 efend1 tarafamdan yapılmıştır. Netice iki gü 
munhal bulunan uç muavıntiğe terfi ne kadar belli olacak ve terfi <der.le· 
edeceklerdir. İmtihanlar tahriri ol re tebliğat yapı!acaktrr. 



l\JlLLlY~T :-.. •. ı .ı ı\\ .LS'J'(h, 

~---------------'ıı1 Gazi Hazretleri t:: ır 
Gazi Bz. dün gece otomobil ile şehirde bir tefi ı,ke~ 

Milliyelin laribi \elriinı: 7 Feieme:n.lde Atlna mektubu .Al.merl..lııı:ada lcru buyurmuşlardır. . ~ !tıııılır 

~Napoleon ve Istanbul Son teklif Türk tütünleri Zeplin vardı Türk J\1aarif ceı11iyeti1ıe iltıı:;~ ucu~b 
Konferansta /nglliz- Yunanlılar nene Balon artık Amerika ANKARA, 2~ _(Mi~liy~t) - ~azi_A.l'.ıntapta ö~eden !11İ1ır s 

'll!-!ll'l. Suri\_'eyi aldıktan soı1ra 1 ,,. esses olan Maarıfı İslamıye Cemıyetı Turk Maanf ~ ~rif (lda 
"-' CJ • lere bir muhtıra telaşa dilştlller da bulunuyor müracaat ederek Cemiyete iltihakını talep etmiştir .. :\İ~ ~-rı., 

l ·taılbtlla )'t'irüıneg~ e hazırlanıyor. Ver///yor ATINA,2Z (Milliyet)- Yunan S~ FRANSİS~O, 26. A. A.-: miyetiidareheyetibutalebikabulvemüessisliğineşıı'Jl \ıil· llıald 
~ milU iktisat nuınna ahiren Londra- Zepplin, San Fransısko nun merkezı kur cemiyetin sabık reisi avukat efik beyi intihap eyleJ'.° 1'dd" 

'.----------L-EONUN GlZLl .. . L~ HAYE, Z5. A. A. -_Franıı, dairi Yunan sefiri Kaklamanos tara- üzerinden geçtikten s~nra g:'rbe ~e Bu cemiyetin Gazi Ayintap merkezinde vakif edil~1\;~ l' 
Fransada karışıklıklar devam e · · NAPO EMELLER! Belçika, İtalyan ve Ja~n malım~;.' fından bir rapor gelrniıtir. Bu rapor cenubi garbi istikametıne dogru d?n yedi sekiz bin lira varidat getiren emvali vardır. Ceınıye ~ql! 
d.;. k n bir topçu zabiti olan, · · · · · · · . · · · ·f· • h~s.lan muhtı~run .tanzım ve tesvı dı- bizim tütünlerimize taalluk ettiği i· müştür. Los Angelos e kadar bu ıs- me.n devrine hemen başlanacaktır. ıa• ıtııı 
~r e d b .. ci Napole- Fakat bır taraftan Esat e ~n ru ikmal etmi§lerdır. Bu muhtıra .a . bundan bahsetmek lazım geliyor. tikameti takip edeceği zannolunu:ror. b ıoııı' li 

sonra Fr~sa a ~nn en Na- diye karşı büyük bir dostluk ız· 4 devlet mukaddema M. Snovdeno ı•· ~~rki e tütün inbisar idaresi tarafın· Zepplinin, San Françisco yu nya- )S bankası yeni binasında İ~~ 8·, 'of/- ~itci 
on unvamle_ta~ gıy~n g . ç i har ederken Napoleon diğer ta- !~hen yapmış ?lduklan teklıfatt _tas- dan londrada bizim sıgaralarnnızı reti bir saatten az bir müddet d_evam ANKARA, 26 (Milliyet) - İş bankası yen. ..ıınasınd&·pil' hiç~ 
poleon da Turkıye hizı:netıned_g: aft da Türkiyeyi bir baştan ri,h ede<;eklerdir. ~uhtırı:; taknbe_n sattırmak için bir şirketle uyuşul.du-. etmiştir. Balonun etrafında _e~lı.tay- lamıştır. İlk günün işi çok hararetli olmuştur. Nakıl ışlefl ,;U 
mek için müracaat ettı, ken ı a ~ .. an -· d'. altı sahıfeden ve bır me uptaıı .mu- -undan bahseden bu rapor tabiidir kı yare vızıldayara~ dolaşmakta ıdı.. ''l 

• 1 · <l müsaade istedi· obur başa kadar zaptetmegı . u rekkep olacak ve bu mekt~pta ~una- ~ an tütünlerini himaye için bir h- Binlerce halk tarassut mevkilerıne mali için hummalı bir faaliyet vardır. Y'rlis· 
mı~ eı:ın ~n l on o sırada ev- şünüyordu. Napoleon w_ı . zıh- z~ünfih bazı noktalar tasrih edılecek- kı':: tedbirler ittihazı zaruretini ha- tahacüm etmekte, çanlar çalınmakta Nafia vekili Recep bey geligot· .. ) liu 

aka1t a_po e r olmu _ ninde büyük bir Cihangırlık ta- tır. !3u m1;1htıra !arın sabah M. Snov: tırlatmak irin yazılmıştır. Yunan se- idi. Balon. düdük sesleri arasında, 0rıJlll'" ~U 
rak ma.1~_emnde memu . ş savvuru vardı. İtalyada mıızaf d~n e. venle_c~~tu. Muhtı~~mn y•nı liri Kak!an':anos raporuna göre 600, vaktinden eve! ortaya çıkmıştır. E,.. ANKARA, 26 (A.A) - Nafia vekili Recep bey şe Urj 
tu. Bir turlu İstanbula gıderek f 1 k b f ·n neşesile hıç bır teklifı ihtıva etmedıgı ve yal· 000 İngiliz lir. sermaye ile ve «Türk velce alınan malümata nazaran saba- İstanbula hareket etmiştir. d'/d 'dere 
Türk ordusuna dahil olmasma er .o ara .... u za ~~- d k" b··- nız M: J~s.Pa~ tarafından M: .snovde- tütünleri inhisar şirketi• namı altın- htan eve! gelmiyecek idi. fakat mu- Ziraat bankası yeni binaya nakle ~ lıtaia 
. ~· vermediler. P::ınse .donunc~ zı ın e 

1 
u ne'_e _bıldırılıniş olan ve İngıhz ı;ıeta- da bir irket tesis edildiğini, bunun i- sait rüzgarlar süratini artırmıştır. ANKARA, 

26 
(Milliyet) _ Ziraat bankasının _ye~~. ~y 1~1 '.1 L 1 N · ı onun haya· yuk planı tatbık :-ahasına ~-ıka_r lıbının t~kn~en o/o _6~ ~n. tamın e- ·in cer~yan eden müzakerat reticelen SANTA, CRA Y, 26. A. A. -:- Zep bt"' "" 

lstan•:U • . ?P? ~ . mak emelini beslıyordu. Turkı- den teklıflerın tasihı ıle iktıfa e!I~~·· ., . t" plin saat 7 _ 45 (Büyük Bahnmuhıt suıa nakli işleri bitmiş gibidir. Nakleden daireler yenı porı 
!inde daıma _sıhırlı hır. tesır yap-l yeyi zaptetmek için evvelaMısır ği_söylenmektedir. İ~g~liz mata.lıb.ının mıt:~ıtıyüz bin İngiliz lirası ~e~a-,saati)şehrin üzerinde _görünmüştür,ba görmektedirler. , lıt b 
mış, onu <laıma kendıne d_avet d . b l - f k bu- yuzde altmışı senevı hır taksıtlc t~- e üsai surette taksim edilmış hıs- !on cenuba müteveccıh bulunuyordu. k g/~I ,.. ' 
etmistir. Napoleon gibi bır a- an ışe aş am_:ıgı muva ı . min edilecek _olup buna İngılte~e ı- ~e :netleri ihracile temin edilecek- On dakika müddet üç projöktörün Ankara istasyon caddesinin j Sepetclli ser ·.ef' ";.<di 
dam '1stanbula gelmeğe muvaf- luyordu. Evvela M_ısıra gıde- çi~ Yo~n~ p!a~ı t~rafından d.er~ış ve tir. Her hisse senedi bir İngiliz lira:\ ziya büzmeleri balonu" adeta nura genişliği , ANKARA, 26 (MİLLİ~!' tiİp 
• k 1 ·dı bunun neticeleri ne cek, orasını zaptettıkten sonra ahıren ı~lfilı ed~~ ?la~ l'..enı hır ay- sına satılacaktır. 200 bin hisse senecı garketmiştir. Bundan sonra balon ANKARA 26 _üç güne ka İzmir sepetcilik, çiçekci~ik. ,il t 
ra. 

0 
say k"k h ali Suriyeye geçecek Suriyeden ar nen teslımat reıunı ınzımam edecek- de devlet inhisarı hukukunu satmış Los Angeles istikametinde gözden dar meclis ö~ündeki dar kısmın lik mekt~bi sergi~i bugun 3 ıl 

olurdu? .. ~':1 ~a ı aten a_y n tık İstanbul üz;rine yürüye- tir. Bund~n sonra ~- Snovd.~:n den olan Sarıca zade Şakir Beye, bazı kaybolmuştur. C Sergıdekı muhtelıf eşyanın 111' 
yetişemedıgı bır takını netıceler . . Young planınm. ta~bık _n_u;_vkiıne va.zı memleketlerde bu hisselerinin işlelil TAHTIDI TESLIHAT . açılmasın abaşlanacaktır. ad- sına yarından itibaren·başl• 0; 
tevlit edecekti. cektı. . .. im husund_a um~ı bır ıtilaf husulu- mesine mukabil verilmiştir. Diğ~r Vaşingtondan bildiriliyor: - İng~- de 35 metro olacaktır. B umüna lZMIRDE 26 ACUS'f /.1 

d 1 üh d"sle -İstanbul, dıyordu, dunya ne İngılterenın ne suretle yardım e- 400 000 hisse senedi de bir kaç gun !iz başvekili M. Mac Donaldın teşrı- sebetle Mille'l: bahçesinden, es- İZMİR, 26 (A.A.) - Z6
1

;, 

. Fraı:sa ~':1 ır;e en m en 
1 peratorluğudar. ! .. dece~i istifsar .~ı.unaca~ir. M. Snov- zarfında satılrğa çıkarılacaktır. : nievelde Amerikaya seyahat edeceği ki meclis bahçesinden Divanı günü münasebetile harar~ 

n, zabıt_l~n ıstıhtam etmekle be Kendini bu suretle bütun şar den. ıkna 7d~d!i;:1 t:ı~d~~~e k?,nferans Kaklamanosun raporunda zikredıl hakkındaki haberler teeyyüt ediyor. muhasebat bahçesind;n, Anka- yatta bul.unan ~a~buatJ!~. ';ıl 
raber d~ger tar~ta_ı_ı da Fransa kın imperatoru olarak tahayyül İngilterenı~ ıtilafgırı~lıg! Y.uzfind7n diğine göre bu teşebbüs~ vücude ~e- Ingil~ başve~ili mezkür ~yın b~şında rapalas önünden bir kısım erazi hdaır· z_retlerıne ta.zımatını , 
nın ilmı eserlerı Turkçeye nak· d. İ t b lu da alarak Pa- akamete ugramış telakki edılecektır. tirmiş olanların verdiği ızahata gore Amenkaya gıdecek, ay nıhayetıne ka yola alınmıştır. DENiZLiDE MAHS~~ 
1 irili ordu. e. ıy~r, s ~ u Eğer bir itilaf husul:_ gelecek 0!urs:ı muhtelif İngiliz fabrikaları ile diğer dar orada kalacaktır. Tahtidi tesli- v• 
ett Y . . 1 .. nse oyle denmek sevdasına ka- konferans, Young planının tensıki ı · memleketlerdeki bir takim fabrikalar hat hakkındaki müzakereler de ilerile ltalya ile ticaret muahedesi DENİZLİ, 25. A. A. -

11 İdareyı eline almı_ş_ 0 an .zul~- pılıyordu. Napoleon un Mısır çin bir ~kim komiteler_ t~şkil edecek senede en aşağı bir bilyon sıgara ya! mektedir. İngiltere uzak miist•ml~ . . bu seneki hububat ve haY"31~r re, Fransada askerlıge, _nyazı- ve Suriyeye taarruz etmek su- ve k_omıteler Lozanda ıçtıma eyleye- pıp satacaklardır. Buna mukabil 200 katını müdafaa etmek için süratlı ANKARA, 26 - Harıcıye ve rı şu suretle tesbit olunrnuŞ ff. 
yata müteallik asarı getırterek retile şarkı ele geçirmek isteyi- cektir. bin İngiliz lirası kar temin edilecek- kuruvazörlere malik olmak Jüzun:un- kaletinde bugün İtalya ticaret day 50, Arpa 37, Mısır ıo .. sıı' 
tercüme ettiriyor yeni açılan · T .. k·yede bulunan Fransız- ALMANYAYI DA OKŞUYOR tir. Bu şirketin meclisi idaresınde İn- da israr ediyor. Bu hususta Amenka- muahedesi müzakeresine başla- 2,5 milyon.Tütün 108 bi~, Sı 
T ed bunları' okutturuyor- şı, ur 

1 
k LA HAYE, 25. A. A. - :M. Snov giliz mali mahafiline mensup bazı miı nın İngiliz noktai nazarını kabul et: dı. Diğer devletlerle taati edilen bin, Afyon 34 bin iki yut. Ji• 

opan e . . . .1 k tal _ lamı son d~rece ~a~ı sı t~: den Almanyayi kendi noktai nazarına him adamlar da vardır. Evvelce Tur tiği anlaşılıyor. İngilterenin uzak de- emtia listesi tarafeyn hükumet- b~r milyon 1.12. bin kilodur",ıt 
!ardı. Daha ıl~rı gıdi_~_re . . ~- Fa~at Ak~a kalesı onunde mag im'.'1~ ~ttirmek için İngiltere~.n .~a- kiyede tütün rejisinde müte~assıs o- .nizlerdeki ticaret yollarını muhafaza . . . Sısam ve Tutun geçen sen J1 
beYe Fransız lısanı ogretı~digı lubıyete ograyınca bu hulyadan talıbının - Almanyanın menafıın_ı ıh- lan Seferyadis bu şirkete muşavır o- için kuruvazörlerini azaltmamakta lerce tetkık edılıyor- beten % 20 Mısır %60, fat 
gibi Fr:ı~ meşhur ~sıkl<;>- uyandı. Akkada küçük Hüseyn !ili etmeksizin - tatmin_ edilme_airıı rı:u !arak alınmıştır._ ~eferyadis Londr~- israr etmesi üzerine Amerikanın b<ı- Ruslarla müzakere ğyon % 15 noksandır. . , 
pedisim ıhtıva etmek uzre hır paşa Fransız usulünde talim ve s~rrane talep e~ektedir. Vazıyet ha- daki Yun~n sefın l<'.a~Jamanosu z~- nu tasvip etmesi tahtidi teslihat mü- ANKARA, 26 - Türk - Rus 19~';f'a~ m~k~;;n~.;e~~ğır 1 

de kütüpane vücude getirilmiş· terbiye edilmiş nizamı cedit as la fevkalade muphem olmakta herde· yaret etmış ve kendısınc bazı ted~-': zakcratının en mühim bir cihetini ne- komisyonu bugün saat 10 da Beyg- ı'rın'1ooeoçıkadard:r.' ' 
. . f F sız asa vamdır. M. Snovden, kat'i bir cevap nat vermiştir. Seferyadisin söyle ıgı· ticelendirmi demektir ıe~ 

tı kı burada maru ran. - kerlerile Napoleona karşı koy- vermeden eve! M. Mac ?onald ile ne göre bu şirketten asıl is.tif~d.e e~e M. tt6ovERİN FİKRİ toplanarak müzakerata devam lzmirde sıtma nıÜ5 
rı bulunuyordu. Celbedılen za- du. Evvelce Napoleon un arka- görüşecektir. Fransız, Belçıka, İtalya cek olanlar Yunanistandakı tutuncu- D'" ft V . d etmiştir. Bu müzakerede Rusla bir halde 
bitler yalnız topçu sınıfı için de- daşı olan Phelippeaux (Felipo) ve Japon heyetleri bugün yeni bir !er olacaktır. Scferyadis sigaralar ya- b"ld~~eldr. ~~ra ~n gen_e. aşınh gtoHn an nn mukabil proJ·emize verdikle- İZMİR 26 _ İzını·rde · · · ı kl d . y ·· ·· ı · · ı ırı ıgıne gore reısıcum ur oo~ , 
gildi. Ordunun talım ve terbıye da Türk ordusuna dahil bulu- nota hazır ayaca ar ır, pılrrken e~ zıy~~e ~n tut.un erıru ver, toplanacak olan bahri tahtidi tes ri cevabın tetkiki muhtemeldir. hiş bir sıtma vardır. :Bıl ...ı-
. · • d" - fi · hs' b. h KABAHAT ALMANLARDA kullanacagını soylemıştır. Yuzde 40 d !el" sı ıçın ıge~ sıru ara ~.eı:sup nuyordu:. Felipo şa ı ır usu- DECIL... nispetinde de Makedonya tütünleri- li~at kon~e_ra?sına Fran~'. İtalya _hü- Rizede şaki kalmadı lık günden güne ziya e c'f 
Fransız za~ıtanı da g~!ınliyor- met yüzunden Napoleon d3;I1 ~- BERLİN, 25. A. A. - Alman mat ni harman edeceğini temin etmiştir. kumetlerı ıştırak etmedıgı . takdırd_e RİZE 25 - Rize havalisinde tedir. Bugün belediye ııtl1ıll 
du. Top dokmek ve diger ışler ynlmış, Türkiyeye gelmiştı. buatı La Haye konferansının muhte- Seferyadis bundan başka Kaklama- bu konfe1ransın yalnız ~mer~a;r~ngıl şekavet y' apan son çete de ten- den 36 kişi hep b. irdell s ıiıl' 
için de İstanbula ustalar celbe- Türkler Akkaya gelen Fransız mel muvaffakiyetsizliğini ait meııilli- nosa demiş ki: .. . !er~ v~ apon:ra arasın a a e 1 ec~: ul 1 ye ~ .. , 
d 'l · · ·· h · · Al tf dil · "d İ il" p· asasında Turk sıga- gını soylemıştır. Zaten geçen senckı. kil edilmiştir. Bu çeteyi te;ıkil ~ut .~uş ar ve !ıtre ıı:ı1 ~ ı mıştı. ordusunu mağlup ve mun ezım yetın manyaya a e mesıne gı - - ng ız ıy . · · c · · d d b ·· d ı t" d h d d · d • ·ki t"lennı bırakmaga rııe' "" Ilı ... 

. detıe itiraz etmekte ve Almanya i:e rası yapıp satmak için fab11ka tesısı ~-nevre ıçtımaın a a u uç ~v e ın e en 6 ay uttan or ü sag, ı w • • • e<W. '" 
Bundan başka Fransız usu- ettiler. k" .. k d 1 ti r·· •• h. d netice ı•'barile Yunan tütünlerinin mutehassıslan toplanmıştı. İlaveten si 0 .. ıu·· olarak ele geçı·n·ımı·ştı"r. muşlardır. Sıtma 1çın t '• ·· b" d b h · kt b.t l b h • ·h· b' uçu eve er menaıı ..,ey ın e u . .. .• . . • ••• .. .... 

11:'nde. ır. C; a rıye me e ı e Napo eon u ezımetı ıç. ı_r hiç bir itilaf teklifini kabul edemiye- lehine olacaktır. Ç?nku dıger baş~a bıldırıldıgıne gore ~n ~~şkıl hı~ me- Bu suretle burada bir tek şaki lmı:naktadır. d 0,~ sıs edılmıştır. Bunun da hoc~- zaman unutamamıştır. Kendısı ceğini kat'iyetle beyan eden İngiliz- fabrikalar tesis edilece~ ve Şark sı- sele ?lan harp gemılerını~ tonaı me- kalmamıştır Tayyarelerimiz A •. i ı, h 
lan Fransızdı. Bu suretle geını- bilahare St. Helen (Sent He- !erin mezkilr beyanatını zikretme!..""te garaları namı altında sıgara yapıla- selesı hakkında da Amerıka tarafın- · ADANA 26 (Mifü .(' ~ •• ~• 
ler inşa edildi. İnşaat, Fransız len) adasına sürüldüğü zaman dir. Alm~n ~plomatik ve aiy~al m~- caktır. O zaman Yunan tütünleri ıçınl dan İngiltereye mühim müsaadeler- iNCiR iHRACA Ti D k ' .. t yare l.11 J. l 
muallimlerin nezareti altında ö le diyordu: ha~ratı ısmındeki mecmua dıyor ki: büyük bir satış sahası a~ılacak ve ~im de bulunulacaktır. İngiliz başvekili İZMIR, 26 (A.A.) _ İncir ibra· ev~e ÇI an uç ay j\d3117 t t' 

• .. Ş Y _ " . • "Eger konferans akamete mahkOm di Türk tütünleri için açılan fabnka son safhaları hakkında M. Hooverin catına başlanmıştır. Bu münasebetle geldi. Tayyareler L · 
ve Fransız planlarına gore ya- - Eger Akkayı ele ge~ı~ış olacak olursa bunun sebebinin ah- ile rekabete girişilecektir. etraflı beyanatta bulunacağı haber merasim yapılmı tır. misafirdir. 'ı. 
pılıyordu. Küçük Hüseyıı paşa olsaydım İstanbulu ve Hındıs- cakli ile borçlular arasındaki ihtil5fı Kaklamanos bunları zikrettikten veriliyor. Londradaki sefire yeniden -- - - - L b~ 

kendi kabiliyetini gösteriyordu. tanı zaptetmiş olacak, dünya- nazar değil, alacaklılar arasında alı- sonra Yunan İktisat nazırına mah1- bazı talimat verilmiştir. Bu~·yu"k ~ll ı·sıerı· ı'sfı'ksal ı·ıa,.~ı b, 
Bir taraftan gemi yaptırılırken nın çehresini değiştirecektim .. ! nacak paranın tarz! taksimi hakkın·. mat vermekte devamla şirketin hisse CHURCHILLIN BEYANA Ti 4.
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d da ı d ö ı ku tli senetlerinin muhtelif mali müessesat 't diğer taraftan da Adalar deni- Bu suretle Napoleon un actı- a. uyuşu ması ır._ . Ye . vve tarafından teminat altına alımış oldu- İ il" b k ı· ., l. • 
. . l d. • b .. .. d T .. ki tesırler mevzuu bahıstır kı bunlar ng ız sa ı ma ıye nazın "" • f lı 

z:ndek_ı korsan a:~ mevcu ıye- gı muhare e yuzun ~n .. ur ve hem mütehassısların hem de Almany- ğunu raporunda zikrediyor. Sefir bi:i- Churchill tahtidi teslihat hakkrnda Nafı· a ve kaA 1 etı• n den ~ i 1 ıı,· 
tıne ruhayet verılıyordu. Uzun ve Fransa arasındakı munaseba anın sahası haricindedir. yle bir şirket tesisi için Y"!'anist.anın beyanatta bulunarak bahri devlctlec • 
zamanlardan beri Adalar deni- tın kesilmiş olmasına rağmen DÜN DE TOPLANACAKLARDI da feallyete geçmesını tavsıye edıyor. arasında bir konferans akti meselcsı-
zinde bir takım Korsanlar türe- Selimin Paristeki sefiri oradan LA HA YE, 25. A. A. _ Alman, ne temas etmiştir. İkinci sınıf harp Susığırlık havzai meyahiyesinde Sulama, kurutma, rTle;.ı 
miş, gelip geçen gemileri soyu aynlmamıştır. Vazife ve memu Fransız, İtalyan ve Belçika murah- Bir nokta gemileri hakkında muadelet esaS< ka- sar ve nehirlerin kabili seyrüsefer hale ifrağı zınınınd~ ıl 

P h ı M s d • -1 , bul edilince İngilterenin Amerikadan k · ·k f · b · af · l ·ıııJI Yorlar, sahil halkına rahat ver- riyeti kalmamakla beraber a- as arı . · nov ene ven _ece,< ccva ca ıstı şa at ve ış u ıstikş ata müsteniden proJe erı . ,,1ı 
b ta tm k k d 1 1 · · / 'jıeden mabat aşag-ı bir mevkie düşeceg-ini söyle- 1 1 ~ · 1 d M h L b K · · k ed. ı nzım e e ma sa ıy ~ saaı ıncı sa 11 mi 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat 14 te iha e .• 1 mıyo_r .ar ~· d ek~ Kur am rol a nsı ter etm ı. d h"ld h 10,30 da toplanmışlardır. İçtimaın decek olan bu teşebbüs rakip firma- miştir. Sabık milliye nazın bundan 1'0JI" 

zyonı ısının e ı orsa~ cuv- Selim zamanında a ı e, a hitamında murahhaslar, pazartesi gü !ar arasında, bilhassa Yunanlılarda sonra Mısır meselesinden bahseder~k si icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya g 
veti o kadar artmıştı ki bu a- riçte bir çok gailelerle karşda- nü yeni bir içtima akdine karar vet- bariz bir telaş ve endişe uyandırmış- Süveyş kanalı boyundan İngiliz as· tur. Taliplerin yevmi mezkurden evel mahalli ameliy~tı !J11'~ 
dam o denizlerde adeta. b~ş1;J şıldı. Fakat Napoleonun Mısır- mitlerdir. tır. kerlerinin çekilmesi takdirinde Mısır- ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelenamelerinı .ıı ,, ~ı 
başına bir hükümdar kesılmıs_tı. dan başlayarak Suriye üze~ne CEVAP VERiLDi YUNANLILARDA TELAŞ VE da bir takım iğtişaşlar çıkmasından re Bursada Su İşleri Müdürlüğüne müracaat eylemelert ~ I'; 

LA HAYE 26 A A M J ENDiŞE korktuğunu söylemiştir. d•Jl B K l rt d n kaldırıl · b 1 T" k. • · · · - · · a•- tar başına verecekleri fiatın 60 bin Hektar ı·ıe darbın p ..ıı· u orsan ar o a a - geçmesı ve ıı surete ur ·1ve- d"rt 1 k1ı d 1 · b ı 1 1•· 
k. . .hk.l l · par, o a aca ev etın ceva mı Bu endişenin en kat'i delilini Yu- AMER KA ·RUSYA olacak rrukdarın yiizde yedi buçug~ u mıkdannda teminıtl 1~ dı. Hudut~ar_da ı _ıstı · m ~r yi istila etmek hırsını meydana İngiliz heyetine tevdi etmiştir. nanlıların Londra sefiri Kaklamano- B" dd 
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takv_ iye edıldı. Y_ em_ ta_rzda su çıkarması vaziyeti büsbütün ka- M, Bria_nd_, saat ıo da M. Benes'i sun Yunan İktisat .vekaletin. e verdi•"i ır mü et eve Rusyaya gitmiş 0 • kate mektuplan ile münakasa şartnamesinde gösterile11• 1,ıı k k 1 dild k b 1 d A hD lan Amerika tetkik heyeti, ahirrn vesaiki yevmi mezkurde sat 14 te Ankarada Nafia ve:;,3 van ıtaatı teş ı . e ı. . rıştrrmış oluyordu. a u etmıştır. ~~ r~~or teşkil e ıyor. tına mu .. a- Berline gelmiştir. Bu heyetin tetki-
F ransaya gıden elçı Devam eden karışıklıkla Av ŞiMENDiFER KAZASI bır~ın kısmı mahs.u:ıumuz~a mu.n- katı neticesi hakkında verilen mallı- teşarlığına tevdi eylemeleri ilart olunur. ,.

1 
. .. · . .. . · k İ . denç mektubunda gorüleceğı vcçhıle mata nazaran Amerikalr arasında ti- 8 'k ~ 1 1 k 1 •ı~~ 

1797 seı:esın_de :urkı_Y~denF- r':1pa devletlerıne Turkıyeyı _ta BER_L, N, 25. ~- A._-_Parıs -Var Türk mamulat ve istih~alatının faik cari, iktisadi münasebatın tesis ve in u"~Jllı u ı's erı' ı's ı' sa 1 
ransaya bır elçı gondenlıyordu. sun etmek zamanı yaklaştıgını şova sur at katarı Buır .ı~tasyonun- vaziyeti kendi tütünlerıne büyük ü- kişafını teminetmek hususunda büyıik 
Ali Esat efendi Parise daimi bir zannettirdi. Fransadaki Direc· d~ _yoldan çıkmıştır. 8 kışı telef, 42 mitler bağlayan Yunan iktisatçılarını ümitler göstermemiştir. Heyeti ter· 

f. 1 k "d" d O . h .. ku . d b ak . d kişı mecruh olmuştur. Mecruhlardan h . "ınde bırakmaktadır Bu k" d ki "d se ır o ara gı ıyor u zaman toıre u metı e ut sırrı en · · - eyecan ıç · ıp e en 42 şı en 13 kişi Sovyet 
. . • . • • • . 17 ışının yarası agırdır. he ecanın tevlit ettiği şaşkınlık bazı R A 'k "ki f Fransad:ı Dırectoıre (Dırektu- kendıne bır hisse çıkarmak ıs- BERLİN, 26. A. A. - Paris -Var .f y l"t t "ştir ki bu 1 adeta usyanm men a tarafından tastı. Na ı·a ekaA.let• 'd 11 • 

) ·d · d t k l'b d" H t d" - d l l l , k 1 şaatı tev ı e mı nar lehinde mütalaa beyan etmişlerdir V ) fl e , ~ var ı arcsı var ı. n ı a ın te ı. ata ıger ev et er, en şova sürat _attarının enkazı altından Yunan iktisadi birer skandal teşkil BALON VASIL OLDU ,. 
mahsulü olan bu idarenin Tür- evel davranmağa teşebbüs etli. dört ~~~et ç;;arı~;ş~ır.1 Tel~! olanla- etmektedirler. LOS ANGELES, 26. A. A. _ ı - Hududu, Fenni şartnamesine merbut krokide ir~'il~ :, 
kiye tarafından gösterilecek İşte Mısıra bir ordu gönder- rın mı arı e a ıg 0 muş ur. TÜRK TOTONLERI Zepplin, saat ı - 16 da "mahalli sa- dit kılınan Sakarya tevabünden Porsuk Çayı ve Sar~'ıeflv :~ 
dostluk tezahuratile halk naza mek kararı bunun üzerine veri- RUSLARIN TAYYARESi ŞiRKETiNDE BiR RUMUN iŞi at" şehir üzerine vasıl olmuştur. rasu havzai meyahiyesi dahilinde bulunan arazide Sıı ı.Ş 
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rındaki ehemmiyet ve itibarı liyordu. Babıaliyi bunun için MOSKOV'.°', 25. A. !"· - Sovyet- Atina muhabi~!i!in bildirdiğine ~~i::~~b~.~~~~1!,~AS~Ja kat'i istikşaf icrasının ve buna müsteniden projeler~ıııJlt'İY'· :ı 
da artmış olacaktı. Onun için kandırmak kolay olacaktı: ler mem. leketı tayyar .. esı havan_ın mu- nazaran Londrada teşekktil eden 25-11-929 Pazartesi günü saat 14 te Ankarada ihaleı l<li ·"ı :ı · hHt-~- - riciye nazın M. Stimson nun önü- 1111"' Directoıre Un.umeti nezdine tı Mısırdaki Memluklere hatle- hal_efetıne rag~en _dun 1500 kilomct- -cTürk tütünleri şirketi• nin kukuk müzdeki bahri konferanstaki Ameri- ra edilmek. üzre kapalı zarf US1;1lile münakas?ya kollıl oaol 
stanbuldan daimi bir sefirin rini bildirmek için üzerlerine F- relık yolu kat e.ttıkt~n .sonra saat müşaviııliğine Seferyadis isminde bir kan heyeti murahhasası reisligine ta- 2 - İstıkşaf yapılacak arazı sahası tahmınen (2S0• 11 iJı gönderilmesi bu hükumet tara- ransız askeri yollanıyordu!. . 11

'
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da Çelyabıçke ınmış ve bugün Yunanlı tayin edilmiştir. Seferyadis yin olunacağı söylenmektedir. tar olduğundan Taliplerin beher hektara verecekleri "! 7,! 
fından sevinçle karşılanıyordu. Bo""yle bı"r behane bulundu. 4,50 de Kurgana varmıştır. bizce meçhul bir adam değildir. Ken- . b d l d d k fi 'jd 

- disi Oamanlr reji idaresi zamanında ış u mık ar a arp e ere bulacakları bedeli keş ın 
Fransada mutlakiyeti idare var Bu sırada lstanbuldaki Fran- Balkanlarda bu idarede mütahassis sifatiyle çalr§- •-p1.ı•ered.e teminatı muvakkata olarak vermderi icap eder. • i ~~. , 
ken bile İstanbuldan böyle bir sız s"firi Anbert de Bayet öldü, mı§, tUtün işleri yapmış, fakat inkılap Mesai fırkasında 3 - Fenni şaı:m_amesi dahilinde istikşaf icrası, ha:'~ıı18ıı~ 1 

elçi gelmediği yollanmadığı l:al sefaretin işleri alelade bir mas- Şiddetli yağmurlar sıralarında taai tarağı toplayıp kaç- t d ·ı At yesinin ve buna ıstınaden projesinin tanzimi ve tasdılc• ~I ~ 
de inkılap hükumeti nezdine lahatgüzara kaldı. SOFYA, 25. A. A. _ Bütüa ınem mııtır. a 1 a •• leden itibaren üç sene zarfında ikmal edilmiş olacaktır·111J~ • 
daimi bir elçi yollanması bü- Memluklerin kendi araların- lekette müthiş yağmurlar yağmııtır ... SeJ'.e~yadisin b.u.vaziye_ti T~rk ti!-· Londradan bildirildiğine göte İrıgi- 4 - Mukavele ve şartnamei umumi ve fenniyi v~ 19~•',. 
Yük bir şeydi dak. g lar bunla d h • Bir müddet timendifer münakaliltı tunlerının re! vaı~!_ ıçın tlmeıkil edı!e? bkı~ !tere mesai firkasrnı 29 uncu senelik .•. 'a.rtname.si. ve te.klı·~name ~ureti.le mun·· akasaya dallı! voe i~t.tı · • ı gav a ı r an anc;- l m_ ücs. sese i e a ..... ası o aması ıçın_ a karaya gı"decek•'r. · 

durmuıtur. ki köy ıu altında kalnııı u b k b 1 k ) Esat efendinin Pariste m:tz- ten Üzerlerine gelenlere karşı ıs kiti boğulmuıtur. fı hır aebep ıken bu adam teşkilitın tır. Bu kongrede firkamn nizamname ıçın ne gı ı vesaı ı razı azım geldiğini öğreıınıe ·st' 1. 
har olduğu hüsnü kabul çok ha- mukavemet kudreti bırakmıyor TUFAN GiBi y ACMIŞ... içine alınmıştır. Fakat b!' adam yene içtimaı eylül nihayetinde toplanacak- yapılacak araziyi mahallen görmek ve tetkik etmek 
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raretli olmuştur. Herkes ona Pa du. rahat durmamış, Yunarutsanm Lon- si tadil edilecektir. Bu tadilat için ;. Ankarada Sular Umum Müdürlüğüne müracaat ettllebıl' ıı'1 · · k l d. d İ b ld SOFYA, 25· A. A. - Bütün mem dra sefiri ile temasa gelerek mesaisi- ki senedenberi tetkikat yapılmakta- 5 - Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlıg-ırta ınııl< ~s-1., rısın ra ~ _ıyor U. ~tan U . an İngilizlere, bu vaziyetten bi- lekette dün tufan gibi yağmurlar ya ni Yunan amali ile telife Kallanııtır. dır. Firkanm ismi olan cLabour Par· ' P 1• 
gelen elçının k f t • b" k ı d bilinde tevdi edilecek teklifnameler bala"da mezkıır . 1 .;~ o ıya e ıne gore !istifade Babıiili ile Fransa ara- gmış ve ır ço yer er e tren mnna· Bittabi bu vaziyet, Türk tütünleri le- ty• ismi değiıtirilmiyecektir. Mesai - P" 
esvap yaptı~ak kadınlar ara- smdaki eski münasebatı kestir- kalatını durdurmuştur. Halen b~ no· hine çalıımak için teessüs eden bir firkasına diğer bazi teşekküller daha Pazartesi ··nü saat ondörde kadar kabul olunacagı 1 

11 J 
sı_nda moda bıle. ç~kt~. O z~an mek için çalışıyordu. Fransız ktalarda munakalat tekrar temın e- teıekkül için gayri kabili tahanımill- iltihak edecektir. Labour Party ye Zayi Konşimento Zayi _ !'ara cu1'1•0 ırıı 
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kı ka_ v_uklann bıçımı Martınık- maslahatgu··zarı Ruffı"n Napole- di~miştir. Yağmurlar hassate? Rade- dür. iltihak edecek olan diğer amele te- ,0fıır ı 
1 1 h mı mınt:ıkasında pek kuvvetlı _olmuş- Bu hususta Tütün inhisarı umumi şekkillleri mesai firkasınm programı- Foskolo Mango Acenıasına men- nundaki 2-! lira ,.. • . ,ı 

te gdıyı eBn serrpud ş aprı . atırdl~tı- onun iyi maksatlarla Mısıra git tur, Yagmur devam etmektedır. müdürü Beh•et Bey bir muharririmi- nı kabul mecburiyetinde 9lacaklar- sup STELLA vapuriyle ispanyadan . .. ıeıkere>ı i' 
yor u ... u .. mo a arıste ort tiğini Babıaliye kabul ettirmek SIRBISTANDA KOMÜNiSTLER ze demiştir k;: dır. Selanik bankası emrine gelen ve namesı, nufos 
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hafta surdu · ılcarethaneme ciro edilen 165 sandık numaralı otomobil• 11 .· ,ı, · için uğraştı ısede bu müphem, BELGRAT, 25. A. A. - Devlet c- Seferiyadiain Londradaki teş· . ı•' ı 
B d N 1 d 1 1 dd. hk · · ka • d sardeh.·anın 178 numerolu kon~imen- . k kazaen 1 ~ u sıra a apo eon a ta ya mütere ıt teminata inanılma- :na emesı gayrı nunı propagan a kilata nüfuz ettiğinden haberdar de- ÇEKOSLOVAKYA ıı;isı ma puzu · · rıı( 

da kazandığı zaferden avdet e- dı. Nihayet Babıali tarafından yapmakla maznun yedi komünist hak ğilim. Fakat bu teşekkülle yalandan MANEVRAl.ARI sosu ga.lp ve yenisi çıkarılmış olduğu nı"lerini alac•~ımd•n hiıko 
'- dak" kararını ermı"•tir· B ı da l'kad ı s d ş k" be PRA" A A ve eskisinin hükmü kalmadı~ı ildn " diyordu.Bu sevinçle Esa~ efendi ı 798 senesi 1 Eylulünde Fran- -<ın ı v • · un ar n a a ar o an arıca za e a ır 'Y u, 25. . . - Mareşal Pe- " 

d h k jçü beşer sene küreğe, ilrisi üçer se- yakında Avrupadan avdet edecektir. tain, buraya gelmiştir. Mumaileyh, olunur. cİığını ildn eylerim· 
ye S?n erece Üsnü abul gös ı sava ilanı harbedildi- 1eye mahküm edilmit ve difer ikisi Ondan meıeleyı· tahkik edeceinm ve Çekoslovakya ordusunun manevrala- Mıknımırı ve Şeriki 

B .t d. ~ h •- ŞoıN ı me 1 _.e ta li • olmu tur. ica eden teıebbüsatta ulunaca·ım. rında hazır unacaktir. Halefi C.abriel Couıeıux 
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·.-~aaı~ 
6-.:..Sanayisergmikapan-

dıktan sonra .• 
lialk ·· -- ' • "" • • 
llir k~ d~ş~n vazife vardır. 

lekctin kr~ 1.Ylce ~lamalıyız ki, ithal edilen yabancı qya, ~ 
%dır. 8 bıne dogru ilerleyen ,rapnel gibidir. Reddedilmek 11-

Elbcttc u 
qtıız ınaı T~~z malı aramak ekonominin düsturudur. Fakat itte s.h. . . urk malı! 

- ... yı scrgı· · · 
gıda lana .• sının şu faydası oldu ki, meruıucatta olsun. deri ve 
Varsa n Ylınde olsun, Türk malı ile yabancı mal arasında fark 
lııald~ 1:sette ?eğil fiattadır, görilldll.Ekseri yerli mal yabancı 
teddiit, ek rtte ~ır ucuzdu. Böyle halde Türk malım almakta te-

'I'aın onornı esasına uymaz. 
rıı~llcrcd~ar~. nefasetinde ve ucuzluğunda yapamadığmıız ma
h ıttııclj Y go; Ymnmak laznndır. Bu halde de elimi• yabancı ma 

liiç y~ er ı m~la gitmelidir. 
~1tc cşy.1"1biır;tdıgnnı_z. dışardan gelen eşyada bir tasnif ister. 
ıç Yoktur B Yoruzkı, hani hanl dıprdan taşınıyor, lüzumlan 
tfUadi! · f unları, halk aramazsa ithale lüzum kalmu. 

Yerlisi ter~~ aset ve fiat göı;teren yerli ve ecnebi maldan elbette 
liuıas cı edılrnelidir. 

Şuul'İ su~t~cnebi ı:nalma karşı alınacak vaziyeti halliımız, gayri 
CıJerck k e rnakıne gibi bilmeli, dalına memleket zararını def
lıtaıarın::_~ı vermelidir. Bunun için sinema, mektep, i16n va
~Yıı.Yı k .. ur,acaat zaruretindeyi:ıı. Bliyiik memleketlerden AI-

rıoıı ay'ak uç~k memleketlerden Bulgaryayı, bu vatani cereyan
tır altat, a · 0 n:uş memleketler olarak gösterebiliriz. 
~ ~UnJarlÇll~agımız _?eni cereyan önümüze iki engel çıkaracak
!ii dıycn g:r esap go~eye mecburuz: Biri levantin. bizi mL.~· 
~·garbi~ ~U.la~na alıştırır, kir ve kispi budur; diğeri 

ııı.,'::"antin d 5:1 1 ustunde süzülen karaktersiz .... 
~;ııak istiyo U~z~vkimize hakimdi, bugün ayni mevkii bırak

ı"! levant~d.· Yl~mekte ve yaşamakta Beyoğluna istikamet 
ııpPc h ır. Bılhassa kadınlarda böyledir. 

ıııtaltat'ar:ı~ devrde millinin muhalifidir, çünkü kosmopolittir. 
~darıda dol bunlarm zehirli telkinlerine, canlı model olarak 
I asıl? lstih a~alarma mani olmalıdır. 
Stihza za ılc ! 

htp k , en kuvvetr . . ' . ' . . . . ta aı Urııaşları .. ı ıçtımaı silahtır. Levan tın zevkilo gıyı len 
niıı kayıa karş 

1
• zuppe ısrarile kullanılan yabancı eşya, her taraf 

~I Okü kazı 1 anırsa: Beyoğlunda ve Şişlide levan tin ve züppe-
llıaı. nır, Fatih ve Aksaray için de ortada fena model 

N. . '~ ~ tlç llliid-'-·· . . • • • 
\i.!~Yl d · ""'1run temd'd. · · · ~qti trı ihr ı ı 1Ç1D - Komısyon sigorta tarilesinin caaı 
ıı; tccı_ ~<redir, Matı h~men heme!' şartlarını temamen tespit etmiştir. 
llı.ıııı,, nk edcıne .amafı elan cleriaı· Dünkü içtimada yeni dahili nizam 
~. llu llıiie&aesat~f ve ihraç yapa- namenin tanzimine devam edilmiştir. 
:--ı , ıun için 'l'' e fabrikalar var- • Kambiyo fi•tleri - DUn borsa
~ ~y1~. 1iletinc nıı·~•ret Odası dün İk da İngiliz lirası 1016,5 kuruıta açıl-

. u e lcadıır llracaatla müddetin mı• ve 1016 kuru'ta kapanmııtır. • ttındini . . • 
'i l'.._.1 nca etnıış- Altın 88? kuruıta açılıp 886,5 ku-

1• ~ 1
. • koırıi ruşta lrapanmı' ve liret 9,12 kuru,ta 

~'1ind:~11~orııı ~~onu .- Sigorta ta- kapanmıştır. 
ç ıına cı~n !ıeuet müdiri· Dün muamelat durgun cereyan et· 

·•d hr. 
mi,tir. 

• • • 
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~~ ., Cevaplar gelme"-e başladı ~~ 

~ erıı 7'Q IS ;: 
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,.. ~ nın "• Y•nl Ta k •• 
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) ~ 1tıtıt '•rteyıe . çlq ıeçan m•t• batlamıttır. Gelen CC• :: 

1'f, qi,, reıerı111 ardıt,1 rayretin vaplar ııraya konarak ileriye ;;: 
~1 , ıo .\bir bor lflırıııayı ken- ıürlllea her bir gtıçlllk lıak- :: 
,ıı )enı :ll•toa ~I •aydıtı için, kında dllfllndüklcrlni:ılo bera-l:5 
)1 llıı lr llııket 
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MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERİ 

Maarifte 

i\fİSAFİRLER .. 
VIUJgette 
MUHACİR CELBİ 

Bulgarlatandan gelen Bir cinayet 
muallimler şehrimizde 

Gelecek seneden itiba-
ren muntazam 

• program yapılacak 
Bu sene de muhacirlerin ialtin ve 

Bultariatan köy ve iptidai hocala- Mehmet, Tursunu . 
nndan mtlrekkep 82 lritililı: mııalllnı tabancayla öldürdü 
kaiilai dön tehrin filY&ru tcırıqa 
mahallerini gemıiılerdir. Miııafirler Kaııımpqada Piyalede bahçıvan temlik işleri ile iştigal. olunacaktır. 
bllhasaa Ayaoofya ve Sultıuıııhmet ca Luarlnin yanaemuz Amayut Meh- Bilhaıaa temlik ve teffu: mu~~elAtı· 
milerini, aekerl •e aııari itib miize· met ile Tununaraaında ıu meaeleain- ~n bu ıene sonu~a kad~r bırılecek
le · · · ı dir B ün ö"l d den bir kavga ~·'-· )( hm t T • tir. Gelecek sene 11e hançten celbo-
nnı gesm~ ~ · • ug . • e ~n . .,..._,, e e • ur lunacak ve ya kendileri gelecek olan 

oonra Boitazıçınde bır geslnti yapma ıunu tabanca ile batından yaralamıı- _,__ . 1 . . t a bir .,...,_ 
ları muhtemeldir. · tır. m..,...cır er ıçın mun az m ,.. 

Mllte/errlk H. 
TELGRAFLARIN ALINIP 

ÇEKiLMESiNDE TEEHHÜR 
OLMUYORMUŞ 

Dün bir akpm refikimiz telgnf 
i9lerinin bozukluğundan teller liyi· 
kile tamir edilmediğinden telgrafla
,.. valrtilc çelrilmediğinden tilriyet 
ediyordu. Posta ve telcraf bq müdü· 
rU H Uıınü bey bir muharrlrimize de
ınİftlr iri: 

- Telıraf muhaberab en .ziyade 
intizamla itledili bir devrede bulun
maktadır. Tilrlriyenin on usalı yerine 
bile telgraflar bir gün de gitmelrte
dlr. 

Telcraflarda bir &ünden diğer ııü 
ne devir bile yapılmamaktadır. 

MERİNOS KOYUNLARI 
Avrupadan damıı:lik olarak getir

tilen merinos koyunları bu gün Ka· 
raca Bey harasına gönderilecektir. 

Karıun Turaunun beyninde lralmıt fram yapılacakur. 
tır Arnavut M:ehm t ı· ~• t' Şimdiki halde kendi paralan ile . e ırar ~~ut ır. 1 1 uha . 1 . 
Tunun lıaldmlcbjı hastan d lllmllt· ce en ve paralan o an m cır er 11-
tllr. Vak'a adliyeye ihbar ·~tir. tedilrleri yerlerde oturabilmclrtcdir-
.Katil aranmaktadır ler. 

' İktidarı olmıyan muhacirler İle 

BİR KIZ HAL•l•,..•T•Ea BOOULDU Hükfunetin gösterdiii mıntakalarda 
,__ " işkan edilmektedir. 

U~aapanmda kitlp Hüseyin ma- ,.,,,,,......, 
halleaınde oturan Mustafa efendinin VOYVOlMTIYA21 
lrızr 15 ya§ında Fikret hanımla arka
daıı Şakir efendinin kızı Akil hanım 
Unkapanı iıkeleai civarında denize 
cinnifler, yıkanırlarken ayakları ka
yımı ve bataldıta doğru ıürüklenmi
ye batlamı§lardır. 

İııtlmdatlanna Kadri efendi ismin 
de bir zat Yetifmit Fikret hanımı 
bin mlltlrülit ile ıru'rtarnu1, Akil ha
nımı bulamamııtır. Akil hanımın ce
sedi dalğıç vasitasıyla cıkarılıruştır. 

~ 

DONKO YANGINLAR 

- Voyvo ... voyvo ... 
Şu mahut ve ln•drrmak ıçın son 

zamanlarda moda olan isim yok mu? 
İtte dün bir Ruı Vilayete müra

caatla "Yoyvo" isminin imtiyuını 
iatemi§tir. 

Vo}-vo, Museviçe "çürük yümur
ta' demektir. 

~-=-~ ......... ~~~ 
iŞ BANKASI 

Dün it bankaımın 6 inci yd dönü
mü idi. Bunun için benlmnm bütün 
tubeleri olduiu ııibi lıtanbul ıubeai 
de dün tatil eclilm.iıtir. 

Bu münasebetle banka erkan me
murin Ye müıtahdemini evellô aece 
bir aezinti yııpmıJlar, Buaaya ııid .. 
rek ıre:mıitlerdir. ---EDiPLER KONGRESi 

1. - Kaaımpagada dere yolu cad
deaınde bakkal Laz Mehmedin idare
ıindelri dükkandan dün gece saat 
1 ,30 da yangın çılıınıı mezkur dük
k~~la. yanındaki kavu~, karpuz ser-

ON SENELiK MAAŞLAR gıaı yan~ıitr h~ld~ söndürülmii§tilr. 
On senelik maaılardan 340 mali Dl1lrlrin 2 bın liraya sigortanldı. 

G. S. B. Edebiyat ıubeıinden: 
Güzel sanatlar birliği edebiyat fU· 

besi Kongresi 29 Ağustos 1929 per
şembe günü saat onüç buçulrta topla· 
n~c?lrtrr. Li~tPdc i8~l~ri yazılı ze-va· 
tın teşri!len rica olunur. 

ıeneai gayesine kadar tahılı edilen Yancın otlar içerisine atılan sigara
(100) lruruılııkların kanunen muay· dan haarl olmuştur, Mal aahibic2250> 
yen mllrtar 928 senesi Mayıa gayealn llralılı: malı Yaııdıiını iddia et1Ilelrte
de hitam buldutundan badema bu gl· dir. Zabıta tahkikatına devam etmek 
bi maaı alanların maaılar üç aylik· tedir. 

Mahkemelerde: 
Hayattan hikayeler! 

• 
"ihtiyarın 

yatma dansa 
hasretini 

koynunda 
delikanlının 

çekerim!,, 
Biri ya lı, öteki genç, iki hatun kişidirler- O kadar yavaş ko 

nuşuyorlardı ki işidebilmek içiıı hemen yanı başlarına oturmaı 
icap etti. Birisi diyordu ki: 

- Kısmetse gelir 'iinten, Yemenden, kısmet değilse ne geli · 
elden? 

Öteki daha cerbezeli bir şeydi: 
- A .. Kızını. İnşallah kımnettirl ... Doğrusu yumurta gib. 

çocuk. Hani bundan iyisi de ıığlık. 
- İyi ama teyzeciğim, bak daha gelmedi. 
- İşi çrkmıştir! Çocuk gölgen gibi hep ardm aıra gidecek de· 

fil ya ... 
- Bopndığımı biliyor. Bir kere gelip tene oldwıuz, ne kaldı 

ruz demek yok mu? 
Yqlıaı hiç cevap vermedi. Suıtular. Osırada fipnan bir kadın 

kan ter içinde aralarına aokuldu: 
- A dostlar .. Nerelerdesiniz? Koca bcrhaneniıı içinde topa r 

gibi döndüm durdum. Araya araya ba§IIllB haller geldi. 
Desturun bir de terledim ki hiç sormayın! [Mendilini çıkard 

uzun uzun kurulandı ondan sonra bir ayağım altına alıp bir ne,· 
bağda§ kurduktan aonra tazenin çenesini okşadı: 

- Eh .. Kızmı dideler ruten.. Pinpondan aynlmışın. Vallah 
öyle sevindim ki hep dünyalar benim oldu. 

-Eksik olmayın. Bilirainiz ya, payapay üç sene oldu. Hen 
adeta çam sakızı gibi yapı§tı idi. 

Şipnan hafifçe gözünü kırptı: 
- Öteki işten hayırlı haber? 
Tazecik içini çekti: 
- Vallahi bilmem, o da pek Mizünde duruculara benzemi 

yor. Bugün g(lya beni alıp ta beraber çaqıya gidecektik. Ne gel
Q.i, ne gördü? 

Şişmanda hayret alametleri: 
- Deme! Sakın arzusunu almca yan çimıefe bqladı. 
- Bilmemi 
- Sakın pinponun ahı tutmasm. 
Genç kadın nefrete delalet eden bir harekette bulundu: 
- İlahi teyze .. dedi, ihtiyarın koynunda yatmadanea delikar 

1ırurt hasretini çekerim. Arada bir se!Ammı alsam o da yeter!. 
• • • 

GÜNÜN ADLİYE HABFJltERl !arla nrileeelrtir. Bu tarihten ıonra 2 - Bakırköyilnde Bahçe çıkma- Emanette 
t~ıiı .edilecek maa~la~ın birden V&- zmda otura? 48 yaşında Cemal Sille EMANET BOZU SAKLAYAN Baldızında olan "OCU"°U bo"'mua ••. 
rilecefi haber alinmiftir. yman Ef. dün gece yatağında yatar- BA YlLERl CEZALANOJRACAK T 5 5 y 

ken nuıl"'.1 .Yatak tutu§muı, fakat Buzıuzluk dün de devam etti. Ka- Bakırköyüne tabi iki telli köyün- ikinci ceu mahkemninde dtın lr:araı 
MAAŞ YOKLAMASI ~erhal yeti.~ilerek yalnız yatak yandı- raaitaçtalıi buz fabrikası gllnde 75 de baldızı Giilsüınll gebe bırakarak verileli. Maznunlardan Ali ~1 YllJ'" 

Bir iki giin sonra maaş yoklama gı halde ao~dürillınii§tilr. ton bu:ı çılıardılt halde gene birçok doğurduğu çoçuğunu aandıp kapa· ikmal etmediii itin 10 ay, ~u•uf v, 
aıuaınelesine ba!lanacalrtır. 3 - . Beıı~aıta ~lılamur caddesin- bayiler, buz bulunamadığını ileri ıll- mak suretile boğan İbrahimin muha· Ahmet bir ıene ve aynı nmanda Jrı 
iNEKLERE TOBERKÜLIN AŞISJ de değınnencı Haıım beye ait bina· rerek müıterilerin müracaatlarını red kem.esine dün Birinci Ceza mahke- zmı kurtamaya gelen Ahmet aaay 

İstanbul baytar miıdiriyeti tara- n.ı~ kap~~ .. tutuşmu§, derhal ye- dediyorlar. liri günden beri birçok mesınde. dev~ olunmuştur. tabanca ile yaralıyan Şaban bir aen 
tıtılerek ıondürülmü•tiir .. hr · lbrahım dığer baldızı Edanın yar '-'-tından ineklere yapılmakta olan gru- ,.,,_._!,, • muess.eseler, haat:ıneler, ıe emanetı- • se ...... ay hapse mahkOnı olmuıtur 

bu Tüberkülin aııar bitmek üzredir. HAUÇTE iKi VAPUR ÇARPJŞTI ne muracaat etmı§ler ve buz buluna- :~e doğa~ çiuıtu 88~~ta öl- MAHKOM KOMÜNiSTLER• 
Beyoğlu, Büyükdereye mıntakaaına .. .. .. . . madığmdan şilriyet etmi§lerdir. urıyor ve un an sonra ır san- SiVEREK HAPiSHANESiNE 
kadar inekler aıı yapmııtır. İatanbul D~ sa~h ~~pru ile yeml§ araanı Şehremaneti, hastanelerin buzıuz dığa k~yarak saklamakla maznun.du_r. GONDERILIYOR 
tarafında atı hemen hemen bitmek da Haliç şır~etının 10 ve.12 numaralı kalmaması için müessir tedbirler ala- Dünkü ce!sede .maznu~ . İbrah"'?ın . . . 
üzred'r Ü'sk.'d t f ıkmal dilmi vapurları musademe etml§lerdir. llıfü- caktır. Emanet mürakipleri buz bu- karısı Haaıbe dınlenmııtır. Hasıl>e . ~ komünıltlerden Nlko Smk 
ti 

1 
• u ar ara 1 e 1 1ademe §iddetli olmuş, ıo numaralı lunmayan mıntakaları teftit etmitler vak'ayı duyar duymaz kaptıitı balta ~çın vecahen muhakemesi yapılma' 

r. vapur müsademeden sonra manevra dir. Fabrikadan kafi derecede buz al- ile kocasının üstüne yürüyerek' ı~ _GUlce~ 'fal!urlle lz!D1'e ıöndt· 

lstanbulda dün kırk 
çiftin nikahı kıyıldı 

yııparke~, Galata şarap iıkelesi açık· dığı halde müsterişine buzıuzlulrtan . - Namusu!"uz~ temizle; dedi&i· rilmit ve Müddeıumum~lığe, o~ad~~ 
lrında tüccar malları ile dolu olan şikiyet eden bayiler hakkında taJıi. nı ve meıeleyı polise ihbar etmek is- d': Ağırceza Mahkell>Cllne &Otilrill · 
mavnala~a bindirmiştir. bat yapacak ve bunlar beledi cürüm- tediiti halde diğer iki kardaşı ve ko· müştür. . . . 

Her iki müsademe de halk epice leriı. en büyüğile cezalandırılacaklar- casırun isran ile haber vermediğini, ~~ı;:me R1J1ı Yakup Rallm Bey 
heyecan geçirmiş ve bir çok kimseler dır. İbrahimin ı;oçuğu boğmak ıuretile ta llkfunete tqebbllaten dllrt 
d~ v~p~rdan mavnalara atlayarak ken ·- öldürdüğünü söyledi. Bundan sonra b~uk ~e a~~ ~apse mahkOm. ola. 
dılerını kurtarmak iıtemitltrdir. EMANET 3 SULAMA MAKiNESi Haaibenin olan Musa dinlendi. Bu da Nıko Sınkeyvıçı ıatıçvap etmıttır. 

Nüfuıça zayiat yoktur. Yalnız va- ALOI vak'ayı gördüğünü ve eniştesinin Nlkon.un mu~lremeııi gilnü henü 
p~rla~dan birisi kaptan köşkünden, İstanbul ve Beyoğlu sokalrlannın Gülsünden olan çoçuğu boğduğunu tesbıt. edilm.e~ıtır. 
dığen de bat tarafından hasara uğra- b~ sene iyi sulanmadığı da n~arı tekrarladı. Muhakeme 9 Eyliile kal- . ~ığer yırım. bet mahlrWn komil-
llll§lardır, dıkkati celbetmiş ve sulama ıtleri dı. nıı~ın mahkOmıyet kararlarının tas· 

BiR l'.AYFANJN KÜST dünden itibaren itfaiyeden alınarak KADINI DA~ KALDIRANLAR dllri ~alrkında Temyiz Mahlremealniı 
Dün şehrimizde 40 çiftin nikabı M~ut E§ f . . d ~Ll~J temizlik işleri müdürlüğüne verilmif- Haziranın 14 ineli günü tarJa11nda vel'tlllf olduitu karar İ2mir Atırcez 

yapılmıştır. Bunun 18 i Beyoğlunda dün Ka~pa§a~ ı:::;~ı;lalcır d!'Z', a tir. . . . . .. .. . . çalı,makla me~ğ'.11 ~lan. Şaziyeyi mil- Mahkemesi Riya1etlne gelmittir. 
5 i Yeniköyde, 3 U Kadiköynde, 9u &irip yıkanırken aa~dalla e en ti e Temu:lı~ ıılen m~durluğti emnn- ~lleha ve cebır ıatımalı ıilretlle da- Adliye Yek.iletinin emri mucibir 
Fatihte ve Si de Beyazit dairelerinde hanıma aarkıntrlık tmİ§ ~ k 1 İ de kalmak üzre yemden Uç tane de ga kaçıran ve fakat 24 aaat ~arfmdR ce mahldlm komünlııtler bugünlerde 
yapılmıştır. Anadolu Hiaan, Bakır- ne ıu •tınıya başla,! tır. v er er - sulama ma~eai aJm_mıştır. ba'ka bir fenalık yapmadan iade eden Siverek hapishane.ine nakledilecek 
köy ve Adalar da irelerinde dün ni- Hanımlar bu tecavtzden korkmu • Bu makineler ay":1 z~manda yıka- Ali, Yusuf, Ahmet, Şaban hakkında )erdir. 
kfilı olmamıştır. Fatih dairesinde nika lar, içlerinden birisi de aandalın i i~- ma tertıbatını da haızdi~. Kışın kar-
hı icra edilen çiftler Hidayet H.. . .. . de bayılıp kalnu tır. ç lar ve çamurlar bu malrineler vaarta-
M h B p ki H M h B hali · 1 · .. .. sıyle yıkanacaktır. Bundan mada ne-e me~ . a ze . u arrem B. .. U gören poliı Zühtu efendi f t .. d' · · · · 1 0 Fatma H. Mehmet ef., Nebahat H. mutecavizi derdeıt etmek istemiı ~a e m~ ''J:etı ık « 5 > metre 
İımail Hakkı B., Ayşe H. Mustafa fakat bu sefer de Mahmut polis efe~ ortum a . naca . r. 
ef. Nebahat H. İhsan B. Fatmll H diye tecavüı etnı' t' z b t M ~er m~lrineye ellışer metre olarak 
M ' . . · m t h kk ış. ır. a ı a ah- taksım edılecek olan bu hortumlar i· 

ehmet ef., Rahıme H. Tcvfık B., ve u a ında tahkikat yapmaktadır h d 1 d · · 

Memlekette 
• 
lzmirde bay_ramı 

~~~----~--~~-

• • 
ıncır 

Mürüvvet H Rece f d'J d' · ea ın a yangın ar a muavenet ıçın 
· p e en ı er '" ü · - - k ııa ı kt r Cu a kşa ı pek parlak bi tt Beyzıt dairesinde nikahları yapı- G.. .. Ş PHELI OLOM u y~~~"..':.ozıö~ler çok kuvvetlidir. m 8 ffi r SUre e 

lan çiftler Fatma Zekiye H. Yu~uf ~~U§ suyunda Gazhar.e fabrikau Her makine • 3• ton ~u almaktadır. tes'ı•t edı· •dı·, merası·mde Vaıı·, A.merı· -
Ziya B., Nedret H. Mustafa Zeki B. ~j"~.~ıınden. Mehmet Şem~etti'.1 efen- __,...,. 1 -
Jeranobi H. Osep ef. ve Nimet H. ~ &ece Kalyoncudakı evıne gi- MEZ/ı.RLIKLAR SICAKTAN k 1 'lf k J } h 
~hmet efendilerdir. Kadiköy daire- d~r :ıt.me~ ~üş.~!' .. ö~~üştiir. ~u ölüm KOKUYOR 80 Ve ng Z QOSQ OS 8rl azJr 
sınde nlkAhları yapılanlar Hasan el. 1

1 
P eh goruldugu ı,ın tahkıkat ya- Sıcakların devamı yüzünden şe- bUIUDIDUŞI d 

Hadiye H. Mustafa ef., Fatma Ka- p )maktadır. hir haricinde ki bazı kabristanlar te- ar Jr. 
driye H. ve Hasan ef. Sadiye hanım- affüne batlaınıştır. - - -
}ardır. ŞOFOR KA VGASJ Bilhassa lahitlere dcfne~ilen cena· Memleketimizin mübarek mahsulü-! tarafından kıııa bir nutuk aöylenıni 

. Dün, kadıköyünde otobüs şoförle- zeler tefessüh etmektedir. incirlerimizin yeni sene mahsulünün' tir, Turgut bey, zengin ve feyizli A 
rı~den Artin ile Ahmet araaında bir Bu hal nazarı dikkati celbctmİf ve İzmire ilk defa getirilmesi haaebile ydın, Ödemit incir mıntakalanmıııı 
munazaa çıkımı ikisi de bir birlerini mezarcıların, bilhassa musevi kabriı- her sene olduğu gibi bu sene de bir bu seneki ilk mahsulünden birer ku 

MODA • FENER ARASINDA d~v~üşlerdir. Kavga esnaımda oto- tanlarında kabirleri, it çok olmasın (İncir Bayramı) yapılmıştır. tusunu Vali Kazım paşaya ve Bele. 
Dün Moda ile Fenerbahçe araımda büsün. ca?"~n kırılmıı, Artinin kolla- diye, derin kazmadıklan anlatılmıt- İzınirde Cuma akşamı yapılan ba· diye rei.s veJri!i.F~rit beye takdim et· 

Spor 

bir yüzme müsabakası yapılmıştır. n kesilmııtır. tır. yram; çok parlak olmuştur. Binlerce mı~, M~s~silımıze, İtcilerimize vt 
Müsabakalara otuzu mütecaviz Artın hastaneye kaldınlnuı, Ah- Derinliiin nevzat mezarlarında bi- halk; Alsancakta istasyon civarında ta~ırlenmızc hayırlı ticaretler dik 

genç girmiştir. Bunlar arasında Ga- met derdest edilmiıtir. le bir metreden agağı yapılmamaaı ve İncir Alayının geçeceği Birinci mış. sonra Vali Ktzım paşa kıaa bir 
lataaaraylıSalahattin beyin muvaffaln için icap edenlere emir verilmiştir. Kordonda toplanınıştı. nutu~ mukabele etmiştir. 
yeti beklenirken bir rum birinci gel· OTOMOBiL VE TRAMVAY Bu sene mezarlıklara yeniden ser- Cuma günü hususi trenle Aydın Valı; nutkunda incirleriınizin ih-
miştir. KAZALAR) vi tetçiri de takarrür etmiştir. ve havalisinden eden İncirler(10118) ra~mda büyUJr himayelenni gon.üı .L 

Kadınlar arasındalri yanş da çok 1 - Şoför Salibin idaresinde 1587 •~ çu".aldı. Germenciğe kadar olan ha- muz A~erıka Ceneral Kon•oloa.u Mı· 
heyecanlı olmuştur. numaralı otomobil Galatac!a H TRAMVAYLARA valıden gelen İncirler 4 433 çuval ter Korıgan cenaplarına ıeşekkur <V 

PROVIDANS MEKTEBi 
(St.BENOIT KIZLAR !<.ISMJ) 

Dereler 16 eyliılde başlayacaktır 
İkmal ve dühül imtihanl<1rı 12, 14 ve 
18 eylülde icra edilecektir. Her gün 
kayıd muamelesi yapılır. 

caddesinden geçerken Avraı:~:.~ ASILINMA YACAK Germencilrten 1,985 çuval: Sökeden lemiştir. BiWı;ıra lroıaoloalara ve O· 
Raşele çarpımı, bacafını kırmııtır. Tramvayları~ ark~larına as~lmma- 900, Moralı istasyonundan 700, Ba- rada h~ır buluna~ zevata, yaldızlı 

2 - Topkapıda tramvay c dd . ması hakkındaki emnn son gunlerde latçıktan 1 900 Selçuktan 500 Tire kutular ıçınde yenı mahsülden tak· 
de Vatman Ahmedin idareai:de:i11;~ ıd'hmal ed!.lmfekte oldkuğ~ giıb'rüldüitin- ve Ödemiş' ha;alisinden 700 'çuval diınk.1 edilmiştıb'~1·.!'u aıra1da 4hotografileı n.u~~alı t~mvay arabaaı ile Dere .en se~rus7 er mer. ezme u hususta gelmiştir. ~ 'J:'ıJ ve ı aoara a ay areket t"t· 

çı_f tlıgıne aıt şoför Ziyanın idaresinde şıddetlı eınır ve~ilmı~ ve tramvarlar;ı İncirler; hurrlanınıt olan araba- t . .. • .. . 
kı kamyon birbirleri ile çarpı§mıııJar- ası~~a':":1 s~re_tı katıyde menedilme- ]ara yüklenmiş ve İncir Bayramı mil En onde ."!•kerı Muzı.ka, halk, da-
drr. lerı bildırılmıştır. nasebetile alaya iştirak için bayrak· ha ~onra Vılayet, Belediye erkanını 

Müsademe neticeainde ikisi de d" NUMEROT AJ lÇIN ESASLI !arla defne dallarile süslcnıniı olduitu cemıyetler na?""a gelen heyetleri ta 
çan haaar olmuşlardır. u TETKiKAT halde Alsancak i.stasy~nu civarında şıyan oto~obillcr, arab;,Jar ve niha 

• B d iki . yürüyüşe hazır hır vazıyette durmuş yetındede ıncır taııyan arabalar gclı 

ıe' "\' anlıetııı çaııttı. "Milliyet., dil inkılap ve :: 
l ~, ) tnı Yazı:~vzuıı tıı idi: tcklmlllll yolundaki gayret· :: •-------. .......... ....,....,_...,_ 

i l' , it,. ~lııalı:ta zta okumak ferine bıı anketle do bir eser :: ANKARA PALAS 
' r ne gibi •• ı• b "teııyor ıtllçlllk ilave etoılş olacağı Umldln- :: (ANKARA) 

0 tıı u •ıık •ıınuz? dedi •• BlltUn odalarda telefon, sıcak 
ı.. ea•nı b tıten nıak~· d ~· Sl: 

' •qaı1 er nıeıııı • ımız, Dır taraftan relen cevap- ı:: suyu, kalörlferl vardır. Hususi 
et Qlre n vazıteıerı elr.ette mat- lar eıraya konmakla beraber :: banyolu apartmanlar. 
e )o~ 1, 1llıırıerı v:den olduğu diğer taraftan reıecek c~v ap. ~5 Odalann fiatı: 8 • 8 • 10 ve 12 

ı,,, ~Qlı ve ıtll ıa~btiyaçlan lar da tetkik edilecektir. SS liradır. Amerikan ban orkestra, 
~t~tı lııy1ı1ı; Yo~l 1• lıalan- Her arzu eden zat tesa- :: erkek ve kadınlara malıaas 

1 •:::1 11 ~· arını ıt0ster- dUf eylediği ıttçlUkierl raze- Sl: peruklr &alonu, çamafırbuo, 
''••'''•• · · · · ·· ı ı ._ütü h _ .... 1 ••ıı:::•ıııııınııı temıze bıldlrebıltr. :: rar• 'ten s, a p ane, yat ...... 

11111 11 11ılllll:l'ı11 11 11 111 u1111111 unu nı111111111111111•e-- va"'oalar tırketlnlnaoeataJ '"'·' 111111111111111111111111111 11111 111 ... • .. 

YAPIDAN DÜŞEREK ~n an evve n.u!"e~ot~ı. mua- tıL yordu. 
y ARALAN Dl ~elesı .iledis:ı,a_sınd1a aynı! ıaınınB~lri sokal • İncir Bayramı merasimi; saat on Alayın, birinci kordondan C""Iİ" 

H k .. d L· ga ver gı an aıı mıştır. ınaena e· kiz t d b 1 t sırada amel lkı 1 - ., n 
•ı oy e ""yapıda çall§makta o- yh bu sefer de bu kabil hatalara dü· se 0 ~ a aş ~mış ır. .. ~ a ş ayor, lımandilki v· 

la~ badanacı Avram kazaen yere düt şülmemesi için esaslı tetkikat yapıl· . Mer~~ımde_ ~alı ~azım '!"şa Bele- purlar. duduk çalarak bayram ış tı 
11>Uf •e muhtelif yerlerinden yaran. maktadır. Her sokağın bir ismi ola- dıye reı~ı vekilı. Fent, meb uslarmuz rak edi:ordu. 
lanmıtlır. cak ve iııimler tekerrür etmeyecektir. da~ Halıt, Amen_ka cenera.1 konsolos.u lz~ır afakı: alayın geçtigi yanm 

~ ~ , Mıster Con Kongan, İngiltere vıs saat muddet ıçınde vapur düd"k , 
BiR AMELE ELEKTRiKTEN Şehremanetinden : konsolosu, Cümhuriyet Halk Fırkaaı )erile inlemiştir, u ses 

. OLDÜ Maluhalin 2? inci Sair giinünden idare hey'eti daha bir çok zevat ha- Ala karanlık . 
Edırne kapıdalri elektrik direkleri- itibaren Ekmeğin lrilosuna 16 kurUJ zır bulunmuşlardır. hük_myt .... d olmasına ragmcn 

nı boyamaı.ta olan tramv~y amelesin- 30 para ve Francalanın lriloauna 23 Merasim; Alsancak'talri İstasyo· mağ~z:lar o.'.1~;'· h~~meraltı~dan 
d n Sıvaalı Haean elektrilr cereyanı. kuruş 20 para aumi fiat vaz edildiği nun önünde yapılmışur pantinler ,,';~ da eniı ~ 111 ı;:t•gı s;ı 
na kapılmı§ ve derhal ölmüşütr. ilan olunur. ' Evvela Katibi Umu~ Turgut Dfyı çar•ısına . ...:;. n der edycre yemıı 

• • .. :r gı .... .....,., ora a •gılmı~tır. 
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2

-- · · vetrl ~ · -\t' ~ ' • • •• ' ,. r.~~[ J ı - Hududu fenni şartnamesine ~erbut krı_ıkıde ıra.e ıeril - )~ . .u tU"; • ~ + dit kılman Büyük Menderes ve Gedıs .Havzaı. ~ey~~~Y~; ~ (! Sulama, kurutma, men'i hasar ve kuvveı elektnkıye ıs.-ıh praf 
A>RIN lTMDESI "MILLIYl!T • 

111 tlillda yapılacak istikşafat ve işbu istikşafata miıstenıden 1••1~ 'l.7 ı\&ustos ı 9'!9 ka r " (d lerin taııZimi 24 Teşrinisani 1929 pazar günü sat 14 te ~ 

BUGÜNKÜ HAVA Nefes a ı m icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasay.a kon~1rııı.ı, 
2 - Taliplerin yevmi mezkurden evci mahallı ameJıya ııl 

mek ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelename veıd# 
kasa şartnamesini almak üzre Ankarada Sular Umum !el': 
lüğüne ve İzmir Su İşleri Müdürlüğüne müracaat eyle~~ • 

Dun hararet azami 30, ugan i~ 
idi. Bu giln ruzgtr poyraz esecek· 
tir. Ha va yarı açık, yan kapalıdır. 

FELEK 

Mezarlık güneır altında çayır önünden geçiyordum • 
çayır yanı;ordu. Serçeler servi Bir gün akl'?'a e.sti. Kapısını 
dallanna sinmiş, kanat koyyer- çalıp sonnak ıstedim. Çaldnn 
mişlerdi· HenUı: kapanan bir ve sordum . 
kabrin üatüne, bir iki tane çe- Yanına kimseyi sokmuyorlar- Ba rtakG yeni Da.oka bllmecemlıln 

SORABİLİR MİYİZ? lenk korunuştu . dı. KonU§tunnıyorlardı. bllmecemlı , . halledtlmlf tekll 
Sabah rüfekamızdan birinin biri- Kalem arkadaşnnıı Münürü Bunları hizmetçiden öğren- SOLDAN SAOA: YUKARDAN AŞAOI: 

tiy .. dı vardır. Günün meselelerinden defnetmiıtik, • dim. Münür, bu güzel ktı:t ne~e: 1 - Erkek keçi (4) Niza (4) 1 - Katre (4) Ali (4) 
birini alır tenkit eder ve "Bunun ııe Doğrusunu söylemek lazım den bulmuştu? Çocuk ağıt gıbı ı - Mükemmel (3) Leuet (3) z _Göz rengi (3) Genişin aksi (3) 
bebi nedir? Aceba sorabilir miyiz?" gelirse, hiç birimiz fazla müte- küçük bir ağzı, solğun gözleri . 3 - Bir yemiş (3) Orta (3) 3 - Kazanç (3) Orta (3) 
der. Ama bunu yorulmadan ve uoan 1 d l 5 - Diplomasi (7) S _ Çoculduk (7) 
madan hemen hemen her gün yapar. esair değildik. Hatta terini si- sa~ l~i~ka saçları ~ar ~ ... He .e 7 - Deniz ortasında kara (3) Yü 

İşin garibi bu suallere -bir defa ol tenlerden bazısının için için küf-ıteru goriil~cek şeydt. Su:e tanf kaeltmek (3) _ 7 - Cet (3) İşlemek (3) 
sun- ilaç için cevap veren Y?lı:tur. rettiklerine de emindim. edemem ki!... 8 - Kııın yagan (3) Çabuk yanan 8 - Mevcut (3) Yanar dağın fış-
Dostlarımdan birisi diyordu kı: Yalnız içimizden birinin cid- Münürün hastalığına dair bir kabuk (~) _ - kırdığı (3) 

- Ü şcnmeden soruyor. On~ her ' _ h li k ..:.9.=;.:S~ı:ı;Y.:;ah:::l~(~4~)~Sa:=ıı:i:Ia::,:m::.:_:(~4:.:\--...:..,...;:9..;;;:;...:.:H;;;ü:;;cu:::m::.;(~4;.:)..;B;:.ır:;.· ..;r.;e;.:.nk;;_:(.;,4~)-
kes yapar. HW:er cev~b!n' .•~a~ılmek den meyus oldugunu, mezarın ay onuştum . 

1 
· 

tedir. Adamcagızın bırı bırısınl ça· başında, boyun büküp duruşun- Ertesi akşam dayanamadım, tt• h d ı M · 11"1 
ğırır da, çağrılan her hangi .bir ac- dan belli oluyordu. kapıyı gene çaldım. Güzel ~ın, 1 a 1 
heple ses vermezse onun yerme ken Muhtar, Münürün en eski ve kapıyı açınca gülümsemesı, o 
disi: . . en iyi arkadaşıydı . Sekiz sene-

1 
gece sabaha kadar rüyama girdi. T .. k . orta ş" ket" _Efendimi diye cevap verı~1t: ur sıg ır 1 

Birisi bu garip hareketin sebebını denberi, her sabah daireye be-\ Artık her akşam ve her sabah 
socmUl ve: raber gelirler, her akşam, daire-, kapıyı çalıyor, Münürün keyfini Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

- Sl.izliın cevapsız kalmaya a.lış- den beraber çıkarlardı. İkisi de soruyordum . l ' 
malm diye kendim cevap verıyo- bekardı ve aynı evde oturuyor-ı Bu bir hafta devam etti. icra eyleriz. Sigorta art halk için müsaıt 
r -. ! Cevabını almış. • • 1 ' ı · 2 

B<:ri refikimiz de böyle yapsa da !ardı. Dokuzuncu gün, kapıyı alt- şeraıtı lavı< ır 
cevapsız kalan söz söylemeye alış- Hepimiz, ölenden ziyade, ka- mışlık kirli yüzlü, çalı gibi saçlı Merkezi idaresi: Galat.ada . .,:1yon Hanınuadır 
ma::a ! lana acıyorduk . bir cadı açtı, beni içeri aldı. 0-

BEYNENNAS KELiME ' ı\rntPsl ul1111nııınynıı şdılrlerdl' :wı-n\ • ııı··ı ı ı• ı\' ı 'ı · ' · * * * ~daya girdiğim zaman, Münürün 
Nasıl "Beynelmilel" kelimeler var 1 . d . ..kra Telefon: Ucyo~lu - 20'J3 

sa "Beynennas" kelimeler de vardır. Tetfin merasimi bitti. Sokağa 1 göz erın e mınnet ve şu n =======::....:.:~ . .:..--..;...;_ ___ ..,..._:::;::====== 
Buniardan en son ve kuvvetlisi"Voy çıktıktan sonra, Muhtarı biraz bakışları g?~d~m. Her _gün .u~- HUJUk su ,·,ıerı' ı·sıı·ı,,al ı'la"nı 
.,.,·· kelimesidir. teselli etmek istedim. Koluna rayıp kendısını sordugum ıçın l 

Bir dostum bana: girip, beraber yürümeğe başla- bana medyunu şükran olduğunu 
- Çocuklar bile "Arı:· Bab.a" sö.z d-. . . söyledi . . . Gözel hizmetçinin, f" k Al · d 

!erinden sonra ".Voyvo yu oğrenı- uu Na ıa 're a ciın . cıı: 
rorlar. Bu ne beli şeymiş, dedi. Fil- İlerledikçe, Muhtarın yürü· bak~alın çrrağıyle kaçtığını öğ-
hal bu Yahudice kelimenin sirayet yüşü değişiYordu. Dinçleşiyor- rendı~ · · . Bozuld.uğumu ~a~~ t-Hududu fenni şartnamesine mer Adanada su işleri müdürlüğüne 
kuvveti şayanı hayrettir. Şu günler- du, hızlı yürümeğe başlıyordu. e~~edi. O y~u btr §~?" duş~- rbut krokide irae ve tahdit kı- ve Ankarada sular umum müdü-
de para kazanmak isteyen varsa he- Bı"r aralık ba~ını kaldırdı, nuyordu: Berum her gun gelıp iman Adanada Berdan havı::ıi rlüg" üne müracaat eylemeleri. men "Voyvo" isminde bir gazete çr- :.-
karsın ve üst tarafına karışmasın. göğsünü şişirdi, derin, bol ne- onu sormuş olmamı • meyahiyesinde su işlerine ait j 3 - Taliplerin hektar başı-

3-Taliplerin Hektar başına teklif edecekleri fiatın .~lede f 
hektarla darbından hasıl olacak bedeli muhammenin Y~ 
buçuğu mıkdarında teminatı muvakkate mektuplarile Ş vıııi 
sinde gösterilen evrak, vesaik ve teklif mektuplarının ye 
kurde saat 14 ten evci Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşar 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. ../ 

Büyük Su isleri ınünakasası 
Nafia vekaletinden: ı1 

1 - Ankara Çubuk çayı üzerinde ve Ankara - Çankırı yo~ 
on ikinci kilometresindeki Abacı ham yanında inşa olunac ı• 
sif kil.gir Baraj inşaatı 20 Teşrinievel 929 pazar günü sa\ ıf 
Ankarada Nafia Vekil.Jetinde ihalei kat'iyesi icra edilttle 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. z ~ 

2 - Evrakı keşfiye proje, mukavelename, şartname ve ~ 
cins ve ınıkdarını gösterir cetveller ile münakasa şartnııı11 ıJi 
ve t~klif ~e~ctuplar~ r_ıümur_ıel~rini görmek ':'e müna~~~afaı;gıf 
olabılmek ıçın ne gıbı vesaık ıbra>!: etmek lazım geldıgını ~ 
mek isteyenlerin Ankara Sular Umum müdürlüğüne ve.": Jı 
da beşinci daire Su işleri müdürlüğüne ve bedeli mukabıh~piit 
rakını alm<ık isteyenlerin d eNafia Vekiileti levazım müdıl 
ne müracaat eylemeleri. ·ıtP. 

3 - Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre 'ııı 
tın cins ve nev'ine göre beher metresine fiat teklif edece1:iJ 
teklif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinin yüz 
buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. 

4 - Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlığına makbUZ zaf 
bilinde tevdi olunacak teklif mektuplarının balada mezk°'ilil 
rinievel 929 pazar günü saat on dörde kadar kabul edilece~ 
olunur. ./ 

iRTlHAL Yeni neşriyat LİMAN FON SANDERS fesli bir oh! Çekti: Artık kurtuluş yoktu. Sami- kat'ı istikşaf ve buna müstcni- na teklif edecekleri fiatm Kırk 
Çanak kaledeki Türk kıtaatı na ku- - Ooooh ! . . mi bir dost edinmiştim ve bu den projelerin tanzimi 27 teşri- bin hektara darbından hasıl ola fükırköyimde merhum l IU- v asf i Raşit ; 

manda etmiş bulunan Alman cene· _Hakkın var azizim ..• Se- dostluktan kendimi kurtarama· sani 929 Çarşamba günü saat14 cak bedeli muhammenin yüzde scyln pa~a zade Zeynel bçy kısa Ceza muhakemelerı· u•uhı k•~ 
ral Liman Fon Sanders ölmüı. Top · Ak balı 1 be k d. b ğ kd d · " rağgı bol olsun. Müteveffa belki bir nin can yoldaşındı. Ne kadar dim. şam sa ' onun a ra- te ihalei katiyesi icra edilme ye ı uçu u mı arın a temı- bir hastalıktan sonra irtihal eyle- Şerh ve Sak 
dehayi askeri imiş, onu bilmem. Yal müteessir olsan azdır. ber gezmem lazun geliyordu· üzre kapalı zarf usulile münaka- natı muvakkate mektubile şart- mi,jtir. Cenazc,i dünkil pazartesi F. 250 kuruj 
nı? rkınında bulunmuş olan ve şah Muhtar durdu. Yüzüme bak- Ömriim, MünürUn ömrüne saya konulmuştur. namesinde gösterilen evrakı, ve k d k b • • • , 
si hizmetini yapmış olanlardan Ç~- tı sonra tekrar: kenetlendi... 2- Taliplerin yevmi mezku- saik ve teklif mektuplarını yev- g:inü Bakır üyUn c alle a ris- Halk alfabeSI , 
ııakka:adeki Yaluva karargahında t· • F'l ki b d 'lk. t d l h il' ı· · ·· · 1...1>. d 14 d 1 tanına defin ctlllmi~tir. Mevla • d --Oooh ! dedi . ı va aşım an st ıp a a- r en eve ma a ı ame ıyatı go- mı mezı<ur e saat en eve Muallim Kiiztm Nami beri;,ı1 
ıit';;i~tim. Çok kendini tıraş e en Ve koluma girip anlattı: bilirdim. Amma acıyordum. Be- rmek ve tetkik etmek ve şartna- Ankarada Nafia Vekaleti Müs· garikı rahmet ve ailesi efradına senelik tecrübe ve tetkik ':: 1~ • '~ '~~n beni öldürecek misin ı di- - Tasavvur edemezsin! Bile- nimle dost olduğu için öyle mes- me ve mukavelename ve müna- teşarlığma makbuz mukabilin- sabır ilısan eylesin. !arak tertip etmiş olduğu .<>a P. 
Y• t.ıl>lnca ile tehdit edecek kadar mezsin! On sene! Şaka değil bu,\ uttu ki .•. KıYamıyordum. Her kasa şartnamesini almak iizre de tevdi eylemeleri ilan olun~. Hazin ölüm besini gördük, Halk alfab••~·f.' 
zı •u uMağunu söylerlerdi. 'Belki bu on sene! Hayatnnın on senesini 

1

. şeyime, masrafıma, eğlencem.e 

1 
k Vekaleti Milli Talim ve ~··u~ '-

h~: ·= !>ir C•~ri deha idi. FELEK kaybe~tim! ... Bu on sene zarfın- aşkıma karışıyordu. Bana nası- Bu .. yu"k ~u ,., erı· nıu"na asası um~i~::: ;~.b~;k~:~k:~h~~:nmi~~~~ ~=~~~~e;~!~:t=~~\:r;;il~tk 0'~ 
da, lıüriyetime on dakika sahip 

1 

hatlar veriyordu .. · Ne di.ye 1 k. . 1 d b . bul edilmi•tir. •"'ı 
~ınt a ı y~vru>u yırm gun en erı • h rvır 

ti ! 1 ı·ı • bakası olamadım ... Esirdim·, esirden bilirdim? .. Hakkı vardı. Benım Mamafih Büyük Erkaru a d 
t er.ıı 0'ı l!"~a cenkle-ıi·•i hasıılı•ı yenemiyerek diln . de ~" ~ " 

0
' beterdim .• Sebebi: Yumuşak iyliğimi düşünüyordu .. · Ma· • n ~ lim ve Terbiye dairesuıc~ dıf 

Yeni ceza yüzlüolmam,hatırkıramamam. kul bir adamla, on sene geceli Nafia vekaletinden: sab~;,;i;uı.::::~~~lnat anasıyle ba- ~~~e;.k~nal~f=~~~~=i~~kş~;'du!0~ 
16 inci haftanın birinciliğini Darüş- Ah azizim, bir bilsen! gündüzlü beraber yaşamak çok basınJ .;Jbır versin. Genaze bugün dik edilerek bll'umum ordu • 
f L. · d 109 N · B ka d ı M" f · ı Allah rahmet eyle 1 - Eskişehir ovasının sulanması maksadile Porsuk tevabiin J ~.ı aka ısesın en un ey · Bun an tam on sene eve u- ecı şey· · · - C'ibangideki lkaıncıglhından saat \ara tavsiye olunmuştur. . "i ııı,:, 

t B •udur · Ş'dd ı· b' · k k d ş· d' ne den Sansu üzerinde kain ve Kandilli köyü yakınında Kandilli H lk lf be · A •L Sabrı • • ·a .• mı~ ır. u yazı• · nür hastalandı· ı et ı ır za- sın, ÇO yapış an ı. ım ı • birJo kaldırılarak Kabataş ıskelesinden a a a 81 g...... . t'j 
Bu hafta haberleri arasında en tu'·rree oldu. den derı"n den·n oh'. Ettigı-'mi boğazında tesis edilecek Hazine Bendi İstikşaf ve Haritai mun nesi tarafından neşredilmiştı'· .. ;.il,11"'' 

D.kka 1 dt· saat bir lıuçukta hareket edece~ is- ... mJwım ve şayanı ı t 0 anı a ıye tazama ahzi ve projesinin tanzimi ve zemine tatbikile inşaatının " liyet matbaasi tarafından 
vekaletinden Bütün Cumhuriyet miid O zaman gene aynı kalemde anladın mt ? · · ( timprHla Büyiik Adada aile makberinc mi•tir. Beheri 17 ,5 kuru•• ~.-ı 

üh. h il d N ki den ikmali ameliyatı 25-9-929) Çarşamba günü saat 14 te Ankara- 1 k • • ,.• dei umwni!crine göndCTilen m·· ım çalışıyor, aynı ma a e e oturu- a e götürü ece l:r. ta bulunmu•tur. Toptan atan 
mh · ·h· · B Sela'mı" izzet da Nafia Vekaletinde ihalei kat'iyesi icra· edilmek üzre kapalı ------------- • d r tamımdir. Cu urıyet tacı ının aş- yorduk. Her akşam kapısının nasip tenzilat yapılmakta 1 · 

Iamasile beraber yükselişi Türk ada- zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bulana ikramiye 
lct.:ıe mukadder kılan açık alınlı . .. . . . . b. İstikşaf ve İnşaat bedeli umumisi (300,000) lira tahmin edil· 22 Ağımos p<r>embe günü sut . iLAN g.11. 
TJıo;. hakimlerinin arkalarında bırak- mezdi her şeyi nefsinde bulan genç 1 !arla •.urunebıltr; fakat b.ır .ın~nı ır diğinden teminatı muvakkate mıkdarı (22500) liradır. İstikşaf 15 ıe Köprünün Kadıköy iskelesinde Üsküdor orman memurlu. /. 
tıd:ları zafer silsilerine. Bu yeni ka- Türk Cumhuriyeti adalete susamış 11 peşınde b~ ~dar aurundurmek · be arf d ·· d · ·1 k · · · · 7,abt olunan beheri bir kudru1ı ı1 · · k k d • c k e elimdı ı ve proıe Ş ay z ın a vucu e getın ece ınşaat ıse proıenın bir cü?.dan dü<ürülmü<tür. içinde • nunlann muvaffakiyyet scyirlerinı vatandaşlara en büyıi ve u sı . um ço acı v r • k v v par• esas bedelli 300 a •) ı 

• h ı dı t tasdik ve zemine tatbi ından itibaren bir sene zarfında ikmal o- L d ·· ·ı d ı '" tle zam edeceklerinde şuphe yoktur!' huriyet kanunlarını aı:ır a ış e * * * ua1.1 sene •t ve cuz pora var ır. yemiş çulıujtu ve çekisi 
1 
I 

Cumhuriyetin Türk vatanında te· Türkün medeniyet hayatında en bü- lunacaktır. Bulan olursa içindeki para kendısine bedelli 17 çeki mc~e ve ı ~ ıA' 
ce!li.5i!e kendine has ve layik ehem- yük adımlarından Biri. ŞiRKET VAPURUNDA SU .• ! 2 - Mukavelename ve şartnamei umumi ve fenniyi ve silsi- ait olmak üzr< kiıprüde 1 laydarp1şa bedelli 9 çeki mahlut h~ld ı 
·-"y.~ini alan Cumhuriyet mahkeme- ·ı. Ül Bir kariimiz yazıyor: cCuma gü' lei fiat cetvelile münakasa şartnamesini ve Teklifname suretile ı;kele sermemuru Ahmet efendiye yahut kilosu 8 kuruş bedclll 490. k 

11 
C• i ve adil kanunları önünde Baş e- Hal« s unu nu·· tirketi Hayriyenin vapurlarında münakasaya dahil olunabilmek irin ne gibi vesaik ibrazı lazım Galaıada Börekçinin sırasında mahal- d il .. "" ğenl<:r Onun Büyük ve ilahi kuvve- ~ ve adedi elli kuruş be e 1 

. IJ':.: 
. . 1 1 d Beş ayda bı"tmem·ış ! kapalı ve iyi olması lazımgelen şişe geldiğini öğrenmek isteyenler Ankarada Sular Umum Müdür- lebıci llyas ve Kouri efendilere bırak· köknar tahtası ... kllo<U .ı~.··:1~ ~ •tını aa anuş ar ;r, 1 · · · · d 1 
S:v ili gazısinin önünde açtığı nur- . . . . su arını, v~purun ıçın eve tortu a, lüğüne ve bedeli mukabilinde evrakını almak isteyenler Nafia tığı ıakdırde ayrıca ikramiye verile· kuruş bedelli 475 kilo nıeı< 

ıu ,oİıarda Cihanı hayrette bıraka- Riza paşa kerıme~ Emıne b~~ye acı b;' suB~e !oldhurfupd ıo bku~':f' ~- Vekaleti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. cekıir su iki kuruş bcddli 2.ıo ~ıto ııif' 
ra·; ıl"leyen genç Cumhuriyetin ida hanımdan al?ığ'iız şb ~~et~\ ~··as; t~yor ar. i ç .~ ~a ır u ·~~o· 3 - Ankarada Nafia Vekfileti Müsteşarlığına makbuz mukabi köml\r ve 100 kuruş brJ•il1

8 
l 

m ,,i; iJrensiplerine uymiyan tesirle- sa deniyor ki: • ~tan u a ~ .ııyc rı:ıyor~ı;ı- . ~nun onune geçme a- tinde tevdi oluRacak Teklif nameler balada mezkur 25 Eylill929 Balçık panayırında ·· g d nerı il 
rin haro)<etleriıı, zihniyetlerin her ne kalem!nden 30 Nı:ıan 92~. tarihı~~~e bıl degıl mıdır .. ? Ç b .. .. t 14 d kad k b 1 1 - ·ı· 1 ~~~~~ t~~~u de~;t ~:rın \ı~i' 
i»'..~•ma olursa olsun boğulmasile 3.66-1 ı.22 n':'mara ıle dahilıye ve..... * * * arşam a gunu saa e ar a u o unacagı ı an o unur. Pehlivan ,., 
olur Her sahadaki bu inkılabın her tıne gonderılen evrakın hakkında a· --"Afyon ~a,ı;ane mubayaa komis· itibaren JI ağustos sıar 15 de ihalesi cem'an on altı kalem •"' ~ v 
parça,:r.da binlerce şehit ve arslan ra~n tam beş al'. geçmes.ine r~ğm~n EV TAŞLANIR MI .. ? vonuudan; yapılına;ına ve b"deli ınuhammenı güreşleri eylül 929 pazar giınıi ' 11\,,;f.ı 
Gazini" hissesi vardır. Türkiyeyi yut henuz muamelenın ıkmahne aıt hıç , . . . • Afyonkarahisar haps•nc;inln 1 120()() lira itibarile 20 gün müddetle Üsküdar hükumet!ııdc ııı,, l<Tı". 
mdd: için hnırlanan canavarlar Dom- bir cevap çıkmamıştır. . .AM:ıı:_ımız bır m~ktu~u Pobs mu- eylül 929 tarihinden itibaren 31 ve bpalı zarf ıısutıle münakasaya Ağustosun 30 ' 'C ,l I inci kom>11onda ıhalc edilmek. ~ ".; 
lu pınarda mahvoldukdan ve Bu mu- Beş ay içinde şekli ve muamel~ dırıyetının nazarı dıkkatıne vazedı- Mayı; tarihine kad.r ekmek ihtiyacı konulmuştur; •,, 7,S lıralık teminat günlerinde yaı)ılacak ()Chlivan masarifi müşterilerine ait "'1,ıı"İ' 
zafferiyet Türkiyeve kayıdsız ve şart- safahatı itibariyle basit olan bir işin yoruz: Küçükmustafa Paşa ci .. annda müzayedcı·e çık.~rdmı•tır. ..ıı 

' ı b ı ta l h h·b·ı ·kamet eyledigı· ·m evun olan beheri üçytiz dirhem itibarile muvakkate mektuplarlle 10 ağustos ıl" 1 · de• 1 4 (60) by ·k , tfIP 1 sız bir l•tik!Sl kazanmak imkanını intaç o unması ertara evra n ne o - ~ne sa ı ı e.• . . d h dil d g ıC~ crın . ıa 1 :ı u u Haydarpa<ada L sküJlt o ..tr 
•· d • h kk d lıl t b·ı 1 a 3 hır aydanbcrı t001·nmaktadır Şınıdı · üı maıı tehir e · <n undan .giın e 929 tarihinden itibaren ve şeraıtl ) ' J • ... ver ... ıkten sonra adli kapitülasyonlar ugu a ın a ma ma 1 e a m Y .....,. · 350 400 d k ortaya (25 \ 'C kiıçük ortaya nıurlu~llna ve ı·evmi ihale ' .~ 

lagvedıldi. Böyle bir Türkiyeki 0 eski imkan olmaması ~ya~ı hayrettir ye ka~r hiç kimseden şüphe etme- asgari azam! a ut ekme ın'am1k istlyenlcrin mezkur komi<· " . iO 
kanunlarla medeniyet hayatına ire- Bir evrak mas<ı ozlerınde aylar, yıl- me.kteyım. ınu~ayaası 10 ağılO!fl> 929 tarihınden ona miliaca.ıı euııeleri ıUn olunur. 15 lıra nıükılfat verilecektir. kom<lvona müracııaıları 1 /·/!: 

-.t Milliyet,. in edebt tefrikası : 19 1 dar se~diğine şüphe yoktur. Bir 1 - Hadi Hamra. . Ve ... ilave etti: - ~. - l ~~ okşadım ... Ç>kşad~ !~[ ni dört açacak bir ~a.~ı~ 
birbuçuk ay içinde heni unuta- DCdiıii. Mehtap gözlerini göz- - Muhakkak ki seni çoı. se- Bu kız, bu seven ve çıldıran Zaten o kadın değiltfl dll~ 

O ŞI 
c;ak kız boru ve asker sesini du- !erimin içine dikti, baktı uaktı, viyor! • . .az şimdi nasıl oluyor da mek- mı bu hale soktu? P. JCiıl'l 

AŞK• G . NE . ·- y;ır duymaz niçin . ayagma bir yalvaran,. sesiyle:· ,; - .; ' Bir saniye düşündüm: • t.uplarıma cevap vermiyor? .• zm ağzı var dili yok! ,ptı'~ıl 
çorap bile geçirmeyi di.işlınme- -. Sen artık ~ı~acak mıyım~· - Ev.et ... : Hayret .ediyorum.. ,! Ya ~ektup- o~a .daha neler ~el~r_Y de ol"J 
den Sirkeciye koşup gelecek: ·Diye aoı:du. Bırden .. füı:e·beiı · Sonra soı;du: . !arımı ahr1yor, ya o zalım anne Bı.çare adam evın ıçın tıyt!,.f 

Etem .izzet .- Hasan; Hasa.n gitme seni de c:evap.veremedim. O bir pı- - Bari sen de onu üu kad:ıt" kızcağa'Zı ıs kıs kıvrandırıyor! olasıya bir mezar ha~ıııi.-'.i 
' . . ~ ~viyorum?.... · • nar · _gibi dwmadmn c;ağhyan seviyor musun?.... İkisinden biri. Ona da aklnn Ne ses, ne söz! işte. ı'"I. 

' • • _ • ·: : : • ·- · ·~~ . . • · Diye ağlıyac:a~tı? ·:: . : i?,~~re ~aki~ .. ~çinde ıı_evginin " B_uria .~~ düşüıi~eden_: ·, r.ız,tme~!. Bir. annenin, ~ir ana" !'~odadır ki eleriı~di, ~'~/. 
Bir nuıharririn eline geçse h}- çok ~tehey:lf!Ç · oldu, .Bw:ad~ ·Buna ne luzrım· vardı?.: Ge- butün ~ ·okudum, pelc - Sevıyorum... .. hgm, batta hır teyze, bır hala, ıçıne akıta akıta e~ ve >"·ti' 
kaye. · .. diye ğcizeteye . verir •. • t.ek sı~a~ s~t~~ şu: «Yaşamak, nt!:Ye ~r deli gibi goldi girdi! ~ ~venler ve:~~!~ var; 1 ~va~mı ~erd~m. Şev;y.n~~."1· liir eski ~apı ~omşusunun bile z~ ~.aprağma döı_ıdıı çe~~f 
Gözleri bu satırlar üzennden ka ölmek • - B~~ b~l~ mul\ak- Gozlerı ağlamaktan mı'rarmıı, Falalt bw\1111 • gıbisı pannakla O kadar çok sevıyorum ki gun- yapmıyacagı hır şey! Bana na- duıtu. Ben de mı az r g~ lı 
yıp geçtikçe onun mehla~ göz- kak ki seygın~ yennı doldur'!-- saçl~rı yüzüne dökUln~~ş. içi~in gö.teril~- ~adar azdır. Sev- neş gibi, •';! gibi, ~şık gibi o!1suz s~~ kendi.si~ se,v~rmek ister, bü- . Zalim ka~n ! Sa~:ı~erit11 
!eri, güneş yüzü, bahar teru, lale maYan Şeyler. O bambaşka hır a~eşınden alevlenen.yuz ~enle- ~e.k, se~~~ı . h~p ·bunlar çocuk olamıyacag~ı bıle~ek .t•~vıyor- tun ı_ıc!1ırruyetını açar sa.ç~! bı kırpışan sıyah goı ,f 
·dudakları da bakışlarında can- şey .. Neden o!1u ·bukadar çok~ sa~~ ayazından lıme lıme ge dılınd_e.sorle~':~ren şeyler ol- .um! onun ıçındl~ kı btitun ceb- Rala bu muammanın ı~ı_ndeı:> ta: . ta'' 11 

bnıyor, sanki yam başında, te- sevdım?» nlmiştı! Hele kamarada ben du. Bınncı bolük kumandam nm k!Ulısında yıne duyguları- ıo.ıkamadım. O odama gelişı, ya- - Efendı ben bUo ~" 
pesinin ucunda imiş gibi oluyor. Genç ve güzel zabit bu satır- onun ipek saçlarını öper, o ba- onunla merdivenleri nasıl indiği mı tutamadun, ayrılacağmnz •ağımın içine oturuşu, beni önü- da istemem! baıı1 ıc i ~ 
Hele bir yerde bütün bütün coş- lacı da okuduktan sonra daha şını göğsüme dayamış heyecan- mizi görmüşte hayret duymuş! saniyelerde: iÜ ve .. nihayet: Dediği zaman b~ p ııe~ ~' 
muş .. Diyor ki •Ben onu çok bir sahife çevirdi ve yazmağa dan tirtir titreyen sesiyle: Vapur kalktıktan sonra yanıma - Hamra! .. Seni canım ka- - Seni seviyorum! nin kapısını zor bu :r ııel' 
seviyorum. Bu muhakkak. O d:ı başladı.... - Hasan .. Hasan··· geldi: dar seviyorum. Artık hiç bribi- Diyişi insanı hayretten don- ne soktu. Haftada 

1 

beni seviyor. Fakat cevap ver- 28 ikinci lcinun 1fl7 ,. Derken o kalp çarpıntısuırta- - Hasan Bey o kızcağız kim- rimizden ayrılmayacağ'.z .• Ni- ıluracak kadar tuhaftır. Bir Al- pıyı çalıp: 
metli. İşte beni üzen ve düşün- Anlamıyorum? Ne var .. Ne ki kudretli 'çırpmış neydi? ... di?.. şanlıyız emi?.. lalı yapısı ne derece vicdansız - Baba!.. ııııl~~e 
düren tek şey. Niçin cevap ver- oluyor? Şimdiye kadar bana bir Orada sevginin bütün hızı,seven Dedi . Dedim. Kamaranın hafif a~ı- olmalıdır ki kocası ölüm döşe- Dediğimi bile çok geç'~, t· 
miyor, niçin 11ergün bir mektup değil beş, on mektup gönderme- bir kalbin bütün masumiyeti - Nişanlnn !. · • lan kapısını itti, gözlerinde mü- ğinde inlerken sıkılmadan onu . nihayet HarbiyeJ::e de Iıll(j,,tl' 
postaya atrr.ıyor?... \'oksa si lazımdı. Niçin göndermedi? .. ve mes'ut sezişi vardı! Ayrılış Diyince ağzı bir kar:ş açıldı tevekkil bir haz ve ümit güneşi biraksm: kadar baba yüzünU e 113 ,ı 
b~ııi unutu muverdi ?» Neden g.öndermiyor?. unutul- sanki daha mı acı ve manasız ve kelimeler l'!endiliğinden dö- parladı; kendisini kollarımın a- - Oğlum:... ram etti! Kac; ~erıı!Jll~ 

• •• •••••••••• , • 1 ma ! Bunu asla hatırıma getir- oldu?. küldü: rasına bıraktı. Kalbimin üstüne Dediği bir erkeğin zina yata- Hamra'yı gönnedıfl1·ıctııf• 
mek istemem. Ben onu ne kadar Kaptan üçüncü düdü~ü çalılı- - Aşkolsun. Nerde şirıdi düşen ve kulağını içimdeki sev- ğina insin? .. Bu benim değil, cak arada sırada (11C ıı• 

Son beyaz yapragı çevirinceıseviyorsam onun da beni oka- ğı zaman: böyle nişanlı?... ginin şanltısuıa veren bıı ipek fakat ruh hekimlerinin gözleri- gönderiyor; 
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yolcu ve ya yük nakletmek için bir nakil vasıtası aradığınız zaman hatıra ilk 
gelecek DOÇ kamyonudur. . 
b. R:amyon alınırken gaye, azami yükü en az n1asrafla ve en serı surette nakledecek 
ır nakil vasıtası elde etmektir. 
Menfaatını takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kamyon almasına imkin 

Yoktur. 
D?ç rnotörunün kuvveti, yokuş ve arızayı hükümsüz bırakınakla şöhret kazan

ını~tır. 

Şasi ve tazyik görebilecek bütun aksam kamilen yüksek dereceli kron1 ve 
Yonı çeliğinden imal edilmiştir. 
B~r parçasından azami hizmet bekleyebilirsiniz .. Doç kamyonlarında kullanılan 

en küçük vida bile yerine konmadan tazyik altında tecıübe edilmiştir. 

9 
Fr~nlerde altmış beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren motörunun benzin sarfiyatı 
5 kılometroda bir teneke benzindir. 
Dört te erlek, hidrolik frenlerle mücehhezdir. 

Yalınız Doç kamyoniyle kabildir. 
nakliyecilik 

. 
yapmak, Karlı 

Gümrükler nıubalaza ınu~urıoınn~en: 
Gümriık mliafaza meaktbl için mubayaa olunacak: olan 18 ton 

makina yağı kapalı zarf mutiyle münakasaya konulmuştur ' 
Munakasa kanunundaki ~erait ve cvsah haiz bulunan tal!plcrln 

münaka>a gününden evvd ~artnamesinc ittila husulunden sonra 
munakasa gün ti olan 1 o eylul 9:l9 • pazartesi gdnu saat U,5 te 
tekli! mcktuı•ları ve dipo1.ito akçcleriyle birlikte müdtiriyetlmiıdc 

mutc~ekkil komisyona ınuracMtlar~ 

... . .. 
ı= :: 
EE Muhterem ehallmlzln sıhhatini nazarı itibara alarak fevkaUlde dikkat ve itina ile i~lcmeğe EE 
:!i başladığımız, ve sıhhatini seven ve koruyan münevver halkımızın mazharı ragbetini çok Az ~§ 
:: bir zamanda kazandığını ispat eden fevkallde ;: 
:; :: --il Büyükada rakısı ü 
:: ---- ---- ... El: gördüğü teveccühten dolayı tlmdlye kadar ŞlKAK firması alııada çıkarmakta olduğumuz §S 
is KONYAK, VOTKA. ve ROMu da badema BÜYÜK ADA firması alunda :: -· - ... 
:: piyasaya sevke~ekte olduğumuzu mutıterem ve kıymetli müşterllerlmlzc arz H devamı :: 
i§ teveccUhlerlal rica ederiz.. ı .. :: 

0 Bü~t l~a nıüstirat la~ritaları il 
i.i111111u11111111i1ııo..Galata - O'\ya:ı:ıt Sokak numero ( 3'i - 37 ) Telefo, &eyo"'u 1240..ı1:::1UIUllllll::: 111111111111111111~ &' ..... 

exxxxxxxxxxxxM****Z*XC**** 
Doktor Çocuklarınızın seveceği kitabın 

Celal Rasim Resimleri renkli ve güzel 
Bahriye hastanesi cildiye 
ı•e zührevlye miitehassısı 

Metni cazip ve 
merakla olmahdır . 

-Karlın: Erkek-
Cilt, frengi, belsoğukluğu 

ve idrar yolu hastalıklarını 

Babalar, Muallimler 1 Bu kitap 
YENİ İLK l\lEKTEP KIRAATİ dir. 

en emnıyeııı usuııer v~ en it Millivet matbaasının rıı:atif m:ıkınc,in·lc neıi, 
elverişli şartlarla tedavi eder. , ~ 

' 

bır >llrdtc h:ı,ılıııı~tır. Beş khımdJıı ibJrct ol:ın hu mükcmmd 
i\dres : tt"'yı>ı1;1lı. lVli.; sokak . 

No 11 tdeton llepı~lu 7 )1) her kıraat kita\n ~bari[ \ ckakti talim ve tcrbiy~ ,Jairesinin (l·H) 

gun saat 8 ıo 1-!·20 • numaralı k8rarilc bııtıın mekteplere kabul olunmu~tı..r. 
r.?.-;'INDW@ 1 ....,.. t :\lcr',czi: Tı'feyyıız kitaph:ı;ıc,iıl!r 

••a:::H illi ı i ah m erin ::11•• . ~oa:::ca:::::a~i-r 
! 29v:ğ~~.~~ p~~~~~~şa- i Elektirik:~ teknisiyeni aran1y(9)1 
= mı, Büyük"•.la Vat !mlOpte o Devlet matbaası müdürlüX-ünden: 
• verllecektlr il 5 
: En iyi caz - Zengin kotlyon· ~ Devlet matbaası için elektir-J rik tahsilini yaptığı mektep şıı 
• Mükemmel büfe il ik nazariyatına vakıf ve ameli-. hadetnamesi ile ameliyat gönı 
• O Husul bir vapur lstaobu- ~ yatta tecrübe sahibi bir elektıı·- 1 üğüne dair vesikalarını hamile 
: ldan ve muhtelll semtlerden ". ik teknisi}'enine ihtiyaç vardJC. Devlet matbaası müdüriyelİne 
: gelecek zevatı Adaya glltU- = ı Bu ~vsafı haiz olanların elekti- müracaat eylemeleri. 
• recek ve sabaha karşı avdet il 1 } } } •• •• } } • b l\fd d 
: edecektir : , staıı )ll g-ıııııru ( erı as ll • cıı 
• Hlletler; 2 kişilik 5 lira - ya· 111 \ '> 
: ını:ı: erkek ; 3 , yalnız: kadın ; 1 Gtimrüf levazım an barı için be~yüz kilo kur~un mühür p• ltı 
81 2 llr::ı '.'I pa7.arlıkla bılmünakasa mübay8a olunacaktır Talipler bunlıul 
• Stt\· J:: clbls~.,ı ıu~..:huril.hr • 
r.•m••••ll•••••••••••~ 1 gümrükleri ha~miidürlliğündc mevcut şartname ve numuncsinı !\•>· 

ı rıip münaka;:anın yapılacağı 2-9·929 pııı;r,artesi gıinü saat 14 t.: t.:· 
ıninat cvrakilc birlikt~ mczkılr başmildirtyetteki komisyona murı· 
c.:ı:ıtlım. 

~ '• - - - . :r~. • ... '· .. ·~ - .:.: .,;.' ' lfl 

·şiŞli TERAKKl l.iSESi 
1 

Nlşantaşı : Ham Rıfat P!lşa kt>l'Ağında 
(Leyli v' .ıel:~•l) !.ısıml&rına talcb~ layıı r~ı.ı...,-.•lesl, her gUn 

· d saat 9· 17 y: kadar mektep dalraslnde , r.pılmllktadır 
e,·111 e 

1 1 
.. .. .. d .. 

Baba ile oıı;ul arasında 1 l\lac Cll '-Ollllll'll \'e O Ull lllUllU>a.,ı 
B. - Ccvııt sana bir he

diye getirdim ne olduğunu 

tahmin et bakalım. 
lstan~ul ınü~~ei uınuınili~in~en 

O _ Çokolata. Daırei ~dl iye kaliiruferi çin 30 J ton kırıple maden kiimllni 
b _ Çokolatadan daha , ile 4.'io çeki Rumelı meşesi odun mubavaıısı tarihi llAnılan itib:ırcn 

20 l(lın nıudıktlc munakasaya konmluu~ olmakla talip olaıı!Jrın 

lylO _ Kol saati. 
1 
şeraiü anlamak tızrc cumadan maada h~r giın adliye levazım cta. 

b _ Saatten daha kıymetli ircsinc ve munakasaya i~tirak cdccckleri11 yevmi ilule o!Jn ı 5 ıı 'I:! 

0- Nedir 0 kuzum baba- tarihine mcisııdi! pazar günü ~aat onlıeşt.: lstanhul dcftcrd:ırlı~ıwla 

cı ğım beni üzme. umuru hııkukıyc mudiriyeti nezd,ııdc müte~ekkil ihale koını,ı,ın.ır 

b - [Cebinden kumbara müraı.:aat cıkmelcri ilı\n olunu . ·-----------çıkararak] tasarruf kumba- Kiınya n1uhendis muavini aran o 
rası. Şimdiden sonra herğün ı Y r 
benden ve annenden aldı- ,\d:ın.da pırnuk yattı w sahun fabrikası ı.;in Türk tı'ı "'' ı 1 ın 
ğın paranın bir kısmıııı bu dıplıımalı hir kimya mlıheııdis muavinine ihtıpç hulundujtuıı .l.111 
kumbaraya atacaksın. Ay talıp 11laıılann ~craiU anlamak ve ~artl:ırını bıldirmek üzre l•,ı nıl 
sonunda kaç para topla- oklukları dıplıını:ı ve sair vesaik suretleriyle lıirliktc ı\dar~da 
mışsan bir mislini de ben Gilo,~., !abrik:ı;ı muduriyctine müracaat eylemeleri. -ilave edeceğim. bu suretle (İL.\'1) 
bankada paran toplanmış 1 • • . . . 

b 1 1 k 
Lılılısıye Anaıl.ı u mıntaka· 

olacak. işte aş angıç o ara . . . 
sının ıkanıctgahı ıdarcılcn vcrılmek 

ben hır lira atıyorum. 1 .. k. b. k .. · h · ı· • /: uue se ·ız ın ·unı~ ucrctı ~c rıyc ı 

Türkiye Ş bankası ı tcluhtci münhal bulundııp;undaıı 
\'eşilküyde ::ievkeriye mthallesin· taliplerin pazartesi ve per?rmh..: 

do cami ;okağınıla Zeki beyin koşkü· gııoleri C:alatada nht;nı mııri:i" 
nJe mukim iken elyevın ikametr;.ihı Jı,ınıııdgki mı-rkczi id~rc Tclı ı~ıc 
meçhul hulun•n Alı ~:şref_ Solt•nof 
efendiye; tine mlir3caatları. 

Herdesti ta,fıye Mılli ilı.tısad bı· 
nkasının mahk.mei asliye ikinci 1'1· 
Lıtret cJaireslnden f<dl bin ~eli yü~ 
yetmiş iki llEa ıeh~ıı d·)rt kuruşun 
kelaletl mütesebile ile mayıs 9:!? 
tarlhlıİden itibaren yu>.de dokuz fal7. t 
ve şehri yür.de bir komisyon, tarihi 
davadan 17 eylül 927 tarihine kadu 
mahiye elll lira anıirepo U.:roıinin 
tahsiline mütedair istihsal eyledJği 
ilim berayı infaz dairemize tevdi 
kılınarak mutad merasimin icrasını 

müteakıp üç yüz elli bobin sarılı 
telefon teli haciz ectılmi$ ve vaki 
olan talep üçerine ikinci ihbam~me· 
nin i!Anen tebtiğlne karar verilmiştir. 
Tarihi illndan icibacn nihayet llç 
gün z•rlında 919 • 1585 nümerosl 
ile yedinci kra memurluğuna bilmu· 
rac .. tesviye! deyin etmedıglnlz tak· 
dlrde ve ya tehiri icrayı mucıp bir 
dıyeceıtJnlz oldu,ıtu takdirde der· 
meyan eylemedijtinlz surette mıhcuz 
tellerin bilmüzayede luruht olunaca
ıı malumunuz olmak ve ikinci lu· 
ruht lhbamarne;lnin tebliği makımı· 
na kaim bulunm1k üzere ilanen teb· 
lit;i keyfiyet olunur. 

11..l"l 
~dlme şelıri~ln ınunıkasada bu· 

lun•n ılelctirik .te'sis.ttno müddeti 
inuayycne zarfııfda tekli! olunan be
deller haddı lsrıkmJa gorülmedı!';ln
den mUnıku• mü7.ayede .-c llhafe 
baklcmda\ı tallmatname ahUmına 
tevfllcın· mü~aka>a-ı hükumsüY. ıd 
dedllerek bu defa imtiyazı verilmek 
suretile 20·8·9Z9 tarihinden _itibaren 
yeniden yirmi gün müddetle ve ki· 
p11ı zarf usuliyle munakASaya çıka · 
nlmı,tır. Talipler ~artnameyi ~:dime 
lıeledıye riyasetinden talep edebillrler 
talipler projede giisterılen 90000 do· 
lor üzerinde 1/07,~ yüzde yedıbuçuk 
nisbetinde te'minıt ıkçecinl \·e ya 
bankı mektubunu ve lekli!atını havi 
pullu vırakıyı bir zarf derununa ko 
yup ü~erine elektirlk işine ait oldu
gunu yazarak 9·9·929 tarihine ka· 
dar ~:dlme belediye meclisine tevdı 
eylemeleri illn olunur. 

lhıle 9 eylal 929 tlrihine mıi· 

udi! pazanesl gu11iı saat on ıluJadc 

........................... 
l TİYATRO : 
~ t \C 

• SINE.W,11.AR ........................... 
Süreyya opı·etı 

lleşıktJş P:ır'· tiyatr ht11rıl ı hu 
akşam ilk dciıı olJrok Ta. 'a 1.u? ı 
operet Orkt>:r"; :\!. K•rı •ı·d ı 

1!11 '~usto• ~u~amba Jı"U" ı okı ,mı 
Kad•k.ıy ku,dıli y.ızlrk hıW !ioa!r .ı.ı·~ 

Cevdet bey temsfllerl 
Mcntduh vo SJir beyler ntü .... uuı:f'"j( 

meş'um izJivaç fa"" 4 ~rde 

27 •ftat<>.1 ıalı güuil ak1amı 
$ehude ru~ı ferah tiratnı.uoı-iı 

Cevdet 8. •tem>iil<ri. 1 lintll silnr:ı.<> 
3 perde teğanni, .inama, •aryetc. 

lnldlAp tiyatrosu Temsilleri 
Oslcüdarda Reyler o~iu lı• ~·ç,, 111 • 

de 27 •~ustos salı gün'ı a!<ıımı 
llııvk~ . • 

Liseler miibaya:ıt konı::;r 1• 

nun<laıı: lstaııbul erkek lbc,ın,lı: 
bermucıbi kr1H yaptırılacak ol&a 
ln-ıaat cylı:ılun yirmi ikınd pvar 
!{tınlı saat <ınaltıda ih.ıksı i.:r.ı 

kılınmak lizrc kapalı zar[ u_,.ı;ı, 
nıu:ı:ıka>ay.ı k<>IHtlnw:tur. Tnl!p· 
lerın kı::ifna~ın·ı ı:orııı.:k , r :ı:· 
raitı anlamak ıızrc k ıııı"y<>r 
kı•:ı cıinc mıır.ı a ıt'1 ı 

• 
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EnıniJel san ı~ı ınü~ürln~nn~en 
Mücevherat satış ilAni 

ru . 'o mcrhunaım cin! ve nevi bor9lun• lıoıl 

54 ı çift roza küpe l! roza yiUUk (2 tqı yok) N~zihe H. 
153 ı altın saat Fatma Ne~ H. 
230 2 roza küpe : ıılt:n saat 1 altm kordon 14,5 ~rhem 

Haynye H. 
308 ı roza yüzük 1 taş nokaan 1 gümüı ayna Fevkiye ff. 
377 1 alun saat ı altın kordon 19 dlrhem Fadıl B. 
447 ı roza boroş Fatma H. 
456 ı altın mineli .;aat Sarmı B. 
603 ı çıft roza küpe 2 hurda altın saat 1 altm 

köstek ıçift gümiif kupa 2&iimüı kupa 2giim~t ~abaka 
Hümıye H. 

676 1 çift roza küpe Mediha ff. 
863 ı roza yüzük Nuriye H. 
942 ı altın saat Faik B. 
97 5 ı roza gerdanlık Mehmet Cellhattin B. 
999 Hurda roza iğne ve yürik parça)am 

İkbal H. 
7 parça ·--: 

1089 3 roza vüzük ı ıoza loravat 15 -

80 dirhem gümiil 
1116 8 miskal inci 1 altın saat Vehbi B. 
ı 168 5 roza iğne (birini nifne ve 4 tqı nokft'ID 

noksan) ı çift roza lr:Upe Rakım E. 
1175 ı el'Tlaslı tabaka ı altın madalyOA 

maa kolye Samiye H. 
1191 12 miskal inci 1 çift rosa küpe 1 . 

miktar beze sanlı do"Jdim inci Fıkret B. 
ı 205 ı rl'za boroş 1 parça ve 1 tap noksan 

ı pırlantalı yarım gerdanlık Fatma İzzet H. 
ı :ı 64 l pırlanta tek taş ağraf Osman B. 
1431 2 altın saat l gümüş tabaktı Jlöayö Bomiştayn 
1436 1 altnı ı;aat Fehmi B. 
1491 l pırlanta pantandf 1 roza yilttk yttsiilr HüııD;iye H. 
16i S l çift roza küpe Fitnet H. 
l 7 7 5 1 roza tektaş yüzük 1 çift ainek küpe 

• 11 altm bilezik l altın gerdanlık 56 
Nezihe H. 

1798 
Hı O O 
1817 
1837 

dirhem 
ı ı>ltın bilezik saat Fatma Samiye H. 

1 pırlanta 2 ta§lı akar pantantif Kemalettin B. 
1 pırlantalı bilezik 1 roza yıldız. iğne Rıfkıye H. 
2 cift roza küpe 2 roza yıldız ığne 1 
roza tek taş yü:ıük Hayriye H. 

1913 8 adet birer liralık ziynet altını 
1915 1 altın calar saat 

Ayşe H. 
Şadan B-

1962 l cift roza ay küpe bir taşı yok J 
ro;a tek tas viizi\k İfakat H. 

1963 20 mi<>ltal inci 1 çift roza çember 
küpe 2 roza yüzük 

1964 2 pırlanta yüzük 
Hakkı B. 

Hallaçyan Ef. 
Nazile H. 2041 ı çıft roza küpe üç gümüş iğne 

2051 2 n;za yüzük 1 ı<un'i yakut yüzük Ayşe H. 
2334 1 altın gerdanlık 2 altın kordon 15 

dirhem Nurettin B. 
2356 3 pırlantalı yüzük ~i~e H. 
2359 1 2lun saat ı altın kordon 13,5 dirhem Latıfe H. 
24 77 1 çift pırlıınta küpe Refia Halide H. 
Z49U l pırlantalı kol uüğmeı>i (4 P"""") 1 

roza ve 1 pırlantalı kıravat iğnesi 
Süleyman Niyazi B. 

2691 l pırlanta tek taş yüzük bir çift pırlanta 
tek taş kol düğmesi bir altın halka 
bir altın bilezik Eyüp Sabri B. 

2703 1 altın çalar saat 1 mineli altın saat 
hunla l elmaslı saat on taşı noksan 1 
altın şatlen . Fatma H. 

21365 3 buçuk miskal inci Hulkiye H. 
2930 2 altın bilezik 7 ,5 dirhem Fatma H. 
3028 ı çıft akik kol dıiğmesi 1 altın halka 

İnayet H. 
Münire H. 

1 altın yüzük 
3053 1 aitm hurda saat 
?-247 
3312 
3323 
3349 
3399 
3457 
3498 
3546 

3692 

3824 
3861 
3875 
39rı4 

39!8 
39:.0 
39<)0 

4085 

4:;43 
f176 

4241 
4381 
4478 

4534 

4574 
4597 
4610 

4651 

4749 
5110 
5118 
5114 
5371 
5483 

1 roza iğne 1 altın saat gümüş tabaka 
1 altın bilezik saat 1 altın köstek 
l pırlanta akar pantantif 
l zümrüt yüzük 
1 pırlantalt kıravat iğneıi 
1 roza pantantif iki roza yüzük 
1 roza akar pantantif 
! pırlantalı gerdanlık bir taşı yok, bir 
çift pırlantalı gül küpe, 1 pırlanta 
tc:k taş yüzük, l pırlantalı pantantif 
(iki taşı yok), 1 pırlantalı bilezik 
saatı. 

Mürüvvet H. 
İhsan B. 

Radife ff. 
Zeki B. 

Ramiz B. 
Muammer H. 

Ayşe H. 

Rıza B. 
1 roza dal iğne, 1 roza menekşe iğne 
1 çift roza küpe altı. •. 
l roza madalyon, 1 altın kolye Saime Havva H. 
1 çift roza küpe. Osman B. 
1 roza menekşe iğne. Fatma Nimet H. 
1 pırlantalı kol saati. Zarife Şerife H. 
1 roza tek taş yüzük. Faize Sadık H. 
1 roza ağraf. Hatice H. 
Rir çift roza salkım küpe bir roza tek taş 
yü:ı;ük bir roza menekşe iğne üç adet beşi-
birlik iki adet iki buçukluk on bir adet bir 
liralık bir ecnebi ziynet altını bir nazarlık 
altını Emine Nazire H. 
Bir pırlanta tek taş yüzük bir altın çanta 
82 dirhem. Şaziye H. 
Bir pırlanta tek taş yüzük. Adnan Rıza B. 
Rir roza patantif bir roza yüzük bir çift 
roza küpe iki altın saat beş yamn liralık zi-
net altını bir altın kordon bir beşbirlik zi-
net altını maa kolye. Süleyman B. 
Dört altın bilezik 350 dirhem gümüş Behice H. 
Bir elmaslı kehribar sigaralık. Adnan B. 
Bir roza yüzük bir altın bilezik saati 100 
dirhem gümüş. Üınmü Gülsüm H. 
Bir altın saat bir altın köstek 11 dirhem. Şevket 

Kadri B. 
Bir çift roza küpe iki roza yüzük Hasan Hüsnü B. 
B!r roza bilezik bir pırlantalı yüzük Kemalettin B. 
~ır p~rl.an~a bilezik üç taş noksan beş roza 
ıgn.e. ıkı cıft roza küpe üç roza yüzük iki 
m.cılı nazarlık Havva Dürdane H. 
Bır pırlanta tek taş yüzük bir pırlantalı mi· 
ne altın saat Şevket B 
B!r ç!ft inci küpe bir pırlanta tek taş yüzük Hatice H: 
Bı; çıft r?_za küpe iki gümüş zarf Hanife H. 
İkı roza ıgne İbrahim Et B 
B!r p~_rla:ıtalı b!lezik Cev~ B: 
B!r g_umuş tepsı Hayriye Meliha H. 
Eır çıft roza küpe bir püskül nokıan Mehmet Rıfat B. 

11612 

ıros 

17!18 
J914 

8980 
15071 

6124 
15170 
6184 
6267 
6317 

6386 
6475 

6!143 
6548 
6540 
6672 
6722 
6733 

6891 
6906 

69!17 

6968 
6984 
7008 

7027 

7031 
7077 
7206 

7230 

7388 
7443 

7483 

7486 

7488 
7547 
755!1 
7562 
7599 
7608 

7630 
7661 
7671 
7698 
7773 
7804 

7868 
7921 
7966 
7974 
7980 
7983 
8066 
8078 
8103 
8113 
8130 
8216 
8284 

8294 

8312 
8335 
8361 

8363 
8383 
8473 

8486 
8496 
8511 
8517 
8536 
8539 

8620 
8621 

8748 
8777 
8827 
8832 
8836 
8843 
8916 
8921 
8950 
8972 
9015 

9025 
9070 
9071 
9100 
9154 
9172 

İMr altın ytı.clk bk altm silk bir ...,. 1 
ıUmüo tabeb Hana DürdııDe Jı) 
Bir ra. !rol dlipei takmu bet perça Cemil B. 
Bir pırlantalı gerdanlık ort.. Ayte abiha H. 
Bir çift pırlanta tek tat yl.aillı bil' pırlanta 
markiz yüıük bir altın bilezik. Arara Ef. 
Bir altm saat bir altJD kordoa 10 dirhem 
285 dirhem JÜIDÜ§. Hatlce Bedri~e H. 
Dört buçuk miskal inci. Salih B. 
Bir pırlanta tek gül küpe dört adet roza 
~rdanlık bir çift altnı bilezilı MI dirhem Ayıe H. 

roza kut ipe Beher H. 
Bir çift roza küpe A?'te H. 
Bir pırlantalı ay ipe l!lamıye H. 
J)lr elmaıh nat . Ebru H. 
İki roza yilzük bir rosa Ttirlı altmmdan 
ok ığne bir altın ıatlesı Ahmet Rqat B. 
Bir çift roza küpe İffet H. 
Bir çift pırlanta tek tq kUpe bir çift roııa 
tek ta' küpe bir pırlanta tek tq kıravat 
ipe bir roza marka iğne bir rosa bllemk 
bir roza yüzük iki pırlantalı yüzük bir altnı 
biletdk bir altın kordon 16 dirhem Server ff. 
1 pırlanta iğne Mm. Palldor 
ı pırlantalı pantantif ~et 
1 roza hurda dal iğneei (6 parça) Mehmet A~ B. 
1 roııa tek taş yüzük Fahn B. 
1 pırlantalı çıplak tq ı altın saat Sadettin B. 
1 çift pırlanta tek tq küpe 1 pırlanta 
tek taf akar pantantif 
1 altm saat maa kordon 5,5 dirhem 
1 çift roza gül küpe 1 roza ok iğne 
1 altın bilezik aaatı 1 altın aaat 
1 altın saat 1 altın klilltek 1 altm 
külMı 
1 roza yüzük 1 altın aaat 
1 altın saat . 
1 roza tek taş yüzük 1 altın hurda 
saat 2 altın kordon 1 altın hurda 

Behice H. 
AtifetH. 

&aziye H. 

Aai.ye Safiye H. 
Ahmet İhsan B. 
Fatma İffet H. 

gatlen Hatice Faika H. 
1 altın gerdanlık 1 O altın bilezik 46,5 
dirhem bir altın saat Fatma Halet H. 
1 çift roza küpe Ahmet Celil B. 
1 pırlantalı tarak igneai Fatma Fahire H. 
1 roza madalyon 2 roza yilzillı: 5 
miskal inci Fatma Zehra H. 
1 elmaslı saat (minesi kmk) 1 altın yüzük 
l altın ağraf Azize H. 
ı altın saat 345 dirhem gUmÜf Mehmet Zeki B. 
2 elmaslı mineli saat 1 altın bilezik 
lelmaslı ptlen 580 dirhem gtimUş Emine Bihter H. 

1 pırlanta tek taş yüzlik 1 pırlanta gW 
yfu!ük 1 çift pırlanta gül küpe Samiye H· 
1 pırlantalı yüzük 1 roza yüzük 1 
pırlantalı kıravat iğnesi Mehmet Halis B. 
1 altın saat ,1 altın bilezik 8,5 dirhem Zehra H. 
435 dirhem gümüş Saide H. 
1 çift roza iki ta§ küpe Yervant Ef. 
1 çift roza küpe, l roza gül yüzük. Feride H. 
1 roza ok iğne. Zagrafos Ef. 
1 nazarlık aluru, ı elmaslı 1 altın 

kalem, 1 roza luravat iğnesei, 1 incili 
iğn , 1 ahm tura, 1 alan. millıiir, 1 
çift altm küpe. 
1 roza yüzük, 1 ecnebi altını. 
1 roza resimlik 35 dirhem. 
lçift roza küpe (iki taş noksan) 

1 altın bilezik 10 dirhem. 
1 altın kolye 7 ,5 dirhem. 
1 pırlanta yılan yüzük 1 altın yüzük, 
1 altın saat, l altın kordon 13,5 
dirhem 
1 çift roza incili küpe 
1 altın saat 

Halet H. 
Celalettin B. 

Mir'et H. 
Fatma H. 
Ayşe H. 

Mm. Eteni. 

Esma H. 
Ayşe Ülfet H. 

Selime H. 
Lütfiye H. 1 k.ıravat yüzük 

1 çift roza küpe 
1 roza yüzük 

Ahmet Necati B. 
Mustafa Avni B. 

ı altın köstek 16 dirhem 
1 roza pantantif 
1 çift roza küpe 
1 altın saat 1 altın kordon 10 dirhem 
1 altm hurda kol saati 
9 miskal inci 
1 pırlanta tek taş yüzük 
1 çift roza küpe 1 roza maşallah l 
altın iğne 
1 roza resimlik 1 pırlanta kelebek 
iğne 1 yakut yüzük 
1 çift roza gül küpe 1 roza yüzük 
1 çift pırlanta küpe 
1 pırlantalı yüzük altı taş noksan bir 
taş kağıda sanlı ı altm madalyon l 
altın hurda saat 1 altın püsküllü kös-

Fuat Nuri B. 
Emine H. 

Kadriye H. 
Fatma H. 

Mevhibe H. 
Bedriye H. 
Mm. Eleni. 

Zehra H. 

Kemalettin B. 
Fatma H. 

Mehmet B. 

tek 9 dirhem Mehmet Salim B. 
1 pırlanta tek taş yüzük 
22 adet pırlanta çıplak taş 4,40 
1 çift roza gül küpe (birinin kolu 

Saniye H. 
Yakup Ef. 

kırık) Ali Ratip B. 
1 çift roza küpe (bir taşı noksan) Hasine H. 
1 al:ın bilezik 1 gümüş çanta Nimet H. 
1 pırlanta gül yüzük Nazlı Nazire H. 
lçift roza gül küpe Zeynep H. 

225 dirhem gümüş Fatma Naciye H. 
1 altın madalyon maa kolye üç altın 
halka bir gümüş kese Leon Ef. 
1 çift inci küpe Sadiye H. 
Bir pırlantalı kuş iğne bir taş noksan 
bir roza Maşallah 
Bir roza pantantif 
Bir pırlantalı pantantif 
Bir pırlantalı yüzük 
2 70 dirhem gümüş 
6~ dirhem gümüş 
Bır roza dal iğne 
1 ç~ft pırlanta tek taş küpe 
1 çıft roza küpe 
1 altın şatlen bir roza yüzıik 
1 çift roza gül küpe 

Sadi B. 
Şekure H. 

Münevver H. 
Naci B. 

Vefik B. 
Ahmet Vefik B. 

Fatma H. 
Makbule H. 
Mehmet B. 

İhsan H. 
İbrahim B. 

1 incili nazarlık üç altın sikke bir gü-
müş çanta 275 dirhem gümüş Fatma Naciye H. 
1 .alon saa~ .. Hüseyin B. 
Bır roza yuzuk Vasfiye H. 
Bir çift roza küpe Hayriye H. 
1 ~5 dirhem gümü, Ulviye H. 
Bır roza dal iğne bir çift roza küpe Kimiye H 
On •ekiz miakal inci bir zümrüt yüzük Mehmet 

Senai B. 

tUMIZI BEVIJN (ASh' lJRlK ) KURRANl.ARI 
Tıp .tadmdSi reı.ı '18.btb pmtecıır 

( l.aıısero )aınfmd&D '4vsiyı ~ 
~ ııı.u1ımeım ll'llltaall!ıftl..ı 

Şatelen müessesatl 

damla (inme) 
fanı eemen 
romatizma 
alAnu mafaallye 

15 büyük mfikAfat 
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1 de .... . 

Dit ma1:unu letlmalı• 
tabiidir. 

Nafia vekaletinden 
1- Nazilli ovasında kısmen açılmış bulunan tahliye kanalı

nın 7+200 kilometresi ile 13-j-300'i ki.lom~tre"! ~sın~~ kıı -
mınm toprak hafriyatı ve inşaatı sanaıyesı proJeııı mua~ınce 19 
eylfile müsadif perşembe gün~ saat ~4 de Ankarada nafı!'- vekA
letinde ihalei kat'iyesi icra edilmek uzre kapalı zarf usulile mü-
nakasaya konulmuştur. . 

2 - Evrakı keşfiye, proje, mukavelename, §8rtname ve ınşa~ 
cins ve mıkdarını gösterir cedveller ile münakua prtnamea!nı 
ve teklif ve teminat mektuplan nümunelerini görmek ve müna
kasaya dahil olabilmek için ne gibi ve.. '"i' ibrazı laz~ım geldi
ğini öğre;lmek isteyen~erin A:nka~ad~ ~.ul~r ymum Müd.UrlUğti
ne ve Izmirde ikinci daıre su ışlen mudurluğune ve bedeli muka
bilinde evrakını almak isteyenlerin de Nafia vek!leti levazım mU 
dürlüğüne müracaat eylemeleri. _ . • 

3- Talipler mukavelenamede muvazzah oldugu üzre ımalatm 
cins ve nevine göre beher metresine fiat teklif ~d~cekl~r ve tek: 
lif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinın yüzde yedl 
buçuğu teminatJ muvakkateyi teşkil edecektir. 

4-- Ankarada Nafia vekaleti müsteşarlığına makbuz muka
bilinde tevdi olunacak teklif mektuplanrun balida mezkOr 19 
eylfil 929 perşembe günü saat 14 de kadar kabul edileceği ilin 
olunur. 

Montşarj münakasası 
Devlet matbaası r 'jdürlüğünden: 

Tertip dairesi le makin~ dı>ire kf saya konulmuştur. Münaka
si arasına kurulacak evsaf ve şe- sa eyIUllün 19 uncu perşembe g 

. . . . . _ . ünü saat 16 da yapılacaktır. Ta-
raıtı fennıyesı olbaptakı ~aı tna- lip olanlar her gün muhaseb~ye 
mede muharrer bir Montşarjm müracı:atla şartnameyi göıı~bi
imal ve yerine vaz'ı aleni mün:ı- lirler. 

~=-- .. ,_,.... r: Ilı .=ı::-,ıı:;= ..._ .... 
Yolo _ .. ,... __ ...._ 

Gillette 
Ecnebi memleketlere 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Bankı Kommerçiyala 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahın 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz Jiras: 

veya doları frank olarak 
~atılan bu çekler ııayesnde 
nereye git~eniz paranızı ke 
mali emniyetle taşır Ye her 
zaman ı;terseniz dünyanııı 
her tarafında, şehirde, otel· 
lerde, Yapurlarda, tren lerılıı 
bu çekleri en küçük tediyal 
için nakit makamında kol.a
ylıkla istimal edebilir~in_ıı. 

Travellers çekleri hakı~I 
sahibinden başka kimsenııı 
kulnaamayacağı bir şekilde 
tertip ve iht.as edilmiştiı. 

lillliıhıner baslı~a~cı ıııa ıı~iıde• 
nı vt Genç Hanımlınmıza fert 

emniyetli bir istikbal hazırlayın ııı•;· 
teblmizı aea~ıdakl şeralı dabUln e 

. 1 •tlf· talebe kıyı ve kabubne baş ınaıı. 

ı - Türk tabası olmalı. 

~ - Yaeı (18) den wçllk '
1 

9241 Bir çift roza küp;- iki çift pırlantalı (30) dan bllylllı: olmım.tı:. ,. 
küpe bir roza iğne bir elmaslı saat bir 3 - Sağlım olmak, tıbbi mu 
altın §atlen bir çift altın bilezik bir yenesi mektebde yapılacaktır. 

1 
altın madalyon maa kolye Mm. Kleopatra. 4 - ilk ıahslll Jkmıl etmiı olııt• 

9958 Bir altın saat bir altın köstek 9 dirhem Mehmet Saim B s - Evli olmamak. evvelce •' 
9332 Bir çift roza gül küpe bir karavana yüzük lenmit ı.e' çocuğu bulunmamak. 

(ortası firuze) bir roza yüzük Hatice H. 6 _ Tab.<111 terk, melı:ıepden ',: 
9406 İki roza marka yüzük (iki taşı noksan) Vasfiye H. ya meslekden ihracı halinde , ... '. 
9494 Bir roza yüzük ortası inci bir altın kol hlzmeıl mecbııriye~inl ifa etmtd•~ 

saati bir gümüş tabaka • Kemal B. takrirde masarifi ıah~iliye$inl ıedld• 
9532 Üç roza yüzük Emine Şerife H. edeceğine d•ir kAıihl adilden mu•• 
9621 1 çift roza küpe Cemile Sabire H. dak bir kefaletname vermek 
9672 ı pırlanta tek t&f y!izt!k bir pırlama yüzük Naime H. Tahsil mudded iki sene ü~ .~~ 
9693 1 roza madalyon bir gümüş çanta Faik B. dır. Bu' müddet zarfında talebeleri 
97 54 l roza yürek ikiz Ayşe Mihri H. iaşe iskln. ilbası ,, bilumum m•~:, 
9768 1 pırlantalı gerdanlık Osman Mazhar B. . rafları hi!AtiJhmer c•miyetl mafın; 
9770 1 pırlanta tek taş yüzük bir t"oza tek taş temin edildiği gibi her ay mUnsS' 

yüzük bir pırlanta tek taş yüzük Sadiye Zeynep H. mıktar harçlık dahi verilir i' 
9797 1 çift pırlanta küpe alu Dıişize H. Kayı mı•amele<I ı ~ Eyi Ol :1,~ 9832 1 pırlanta bilezik Hatice H. tarihine kadar davam edecekıir. · • 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat muka- b k · ıı ı n ~t· ıe e girme , ısteyen anım arı Jı' 
bilinde Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği giln iığle<len <onu Aksarayd• 1 

1 vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ih- ~eki cıddesinde mektebe ııı ırocl 
barname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş ol- tarı. _../ 
cluklarından ecnası yukarda gösterilen merhunattan deyne kifa· ----------
yet edecek mıktan Sandık satış gmiri ile icra memuru huzuruy- Satılık apart018f1 
la Teşrinievel 929 3 üncü Perşembe ve 5 inci Cumartesi günleri ·ııl' 
saat 10 dan 16 ya kadar ve 6 Pazar günü saat lOdan 12ye kadar Bebekte , Bebek caddeıi. ,..ıı~~ 
Sandık satış amirliğindeki camekanda teşhir ve şehri mezkurun elektrik, hava ırBZJ ve terko•• eti 
7 nci Pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti Sandal bedestanın- ıekiz oda maa banyo, mut~ ~ıJ" 
da bllmüzayede satılacağından talip olanların teşhir günleri ire ile zemin katta dört bap diilı efo" 
Sa~dı~ satış amirliğin~ ~e satış günü mahalli müzayedeye ve miittemil ve ayrıca iki kata miİ~ 
t~dıyeı d~yn veya tecdidı muamele etmek isteyen medyunların mmil bir ı..., beton anne .,_.ı J' 
hıtamı muzayededen evet Sandık idaresine müracaat eylemeleri .. tdıktır. Bebekte Hııfu Oaın"" 
lüzumu ilan olunur. 

ııdiye miincaat mercvdw· 

1. • . 

Plc 
larl 

ııusa 
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~'~i~~;~~';;i~~t~Pıeo ımı;i.u 110111ri;n11 ,--Ticareır~abriJe nıetle~i ili~i nı~~aJaaİ komisy~oe ripsetiodeo : Ticareti Ba~riJe ınetle~i alisi müdürlüğün en: 
'J!Y~er ~a~~~:~:~~a\'em:~::n;m::aşm::ü~:~1~:~~~n k:~:~~m:: Pazarlıkla ta~aratoır alat Ye e~eYab nıunakasası edilı;:~;1.~<l~~nta1r:t"k~;tü~~ k;e~l~:~~~a ~~~;~~~ 

end· yuksek dertceden itibaren muhtelif kıdem ve llyaltatta Mektep mlhanik Elektirik Fizik Labaratoiri için mübayaası muktezi 281 kalem alilt ve edevat mıştır. Mektep nehari ve ıneccani olup sefini 
ıs ve fon ı / · • • k k · · · · · AtıJs . memurlarına lhtlra-:ımız vardır. 5 ı 9 929 Perşembe günü saat 14 te lhalesı icra kılınmak üz~re pazarlıkla müııakasay vazolunmuştur. tıcarıyeye aptan ve nıa ınıst yetıştırır ve 

ttcut t0s nıhayetine kadar müracaat edecekler tesblt olunarak: Taliplerin şeraiti anlamak üzere Cumadan mada her gün Ortaköyde mektep müdürlü~ne veya derecesi yük~ktir. Tahsil nıüddeti ikisi tali 

.\rz:~~:~~ı_crlmizk dairesinde kendilerine tekllfatta bulunaca- lstanbul Defterdarlığı binasında ziral ticari müessesat muhasebeciliR!-ne müracaatları vç münakasaya ikisi ali olmak üzere dört sınedir. ali birinci 
!erle h ._ -rın mc ·tup ve hatta telgra!la mezun oldukları mek- iştirak için de yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminatlarını yevın ve saati pazarlıktan evel • 
rlıgın aı,, oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekAleti müs- mezkfır muhasebeclllğe tevdi ederk vakti muayyende mektepde müteşekkil mübayaa komisyonu riya- sınıfa liseyi ve tali birinci sınıfa lise dok UZU 

liSad<ft~ muracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl veya setine müracaatlan kmal evlemiş talebe alınır, ve liselerin onuncu 
A. . suretleri vekaletçe tetkik olunacaktır. -------------------------- İon birinci sınıf ]arından ınünakale suretİ)·lc 
ını vazilel · · y •• k k k b• ıııırı. katıuİ veert:;~~ ecnebilerden vuku bulacak müracaatlaraynl u se orman me te ıne talebe kayt edilir. Talip olanların ey'ülüı1 

yedinci cumartesi gününe kadar istidalarına 

~~nK TAHiRE PiYANG~S~ 
YEDiNCi TERTiP 

2. NCi KEŞİDE 11 EYLÜLDEDiR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 

. 10,000 Liaalık ikranıiyeler 
lk k . . V(.' 10,000 " Bir ntükafat 

e~ıdcdc cem'an ~ 3,900 " nuın ıra ka1.anac;1ktır 

ıı.1~!1Jniyet sandığından: 
t<»ı•rrr,k :. t~rl_u kolaylık ı;•ıstermel\'i Sandık vazife bilir. i':mlAkini ipotek 
;crıı;l'<nb;n n ıkıan para İstikraz edecek müşterilerinden işlerini bizzat gö
huıuı_ı ına s •afde\IAJ ve knmsiynncu gibi hariçten bazı kimselere ınuracaatla 
m l:ihi ınu .

1 
1.~ıı rar etmekte olduklı ııazararı ıtibare alına·ak bu kere sandık 

~Yin etın; . ' rı ere kt \ av lı k olmak üzere mahsus \e muvazzaf memurlar 
~din; bu ~~~ \'crRi ,;beleJi~-e ve Tapu i_darelerindeki bu ipotek ınu'ame
I •ı tıarııde hLrl~nınız vasııa;ıyle yaptıralıılecekler ve kcndılerıne ucret ve 
nı i<ey fil'eı ," ~e~ vcrmi yeceklerdir .\ldkadarların malumu olmak üzere 

· 0·Unur. 

l{APPEL 
CllIANŞUMUL 
y AZI MAKİNESİ 
1 lu,usi\e !'RA • 

, H~fif:ız .:;;ıi;; t~~ ves~ii;ği~aklno 
~Ier ciheti taahhüt olunur ,.e takside 

L ıııuıııı • dahi verilır 
\' •cenıesi; 

. ŞN<ıRKYA'\ Sadıkıye han 30·33 lsıanbul Tel. 

. !:tı~o~uı ınınrütleri ~a~ıno~nrınıon~eu: 
'asag~ul.t:ümrükleri baş müdürlüğündeki Kalorifer için müna 
~~ktır 'ty~ sur~tile l 5Q ton Lavamarin kömürü mübayaa olu
c htrabc , aliplerm başmüdürlükte mevcut şartnameyi görmek

kaa;;:Ya iş~ ·O eyt(ıt 929 salı günü saat 16 da icrasr mukarrer müna
~0ııa mu ırak edebilmeleri için mezkur başmüdürlükteki komis-

racaa.tları. 

1ıı!::aııbıı1 güm · ki .. · ~- ka• .• l · ·ı 28 400 k'l ... --ga! k" .... ru en ıçm muna saı a enıye suretı e , ı o 
~klcn b ornu.nı. ıniibayaa olunacaktrr. Taliplerin Istanbul güm
ti O 'Yluı ~~ rnııdurltiğünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 

ril.k tdeb' 9 &alı günü saat 15 te icrası mukarrer münakasaya iş
raeaatlan.11rneıeri için mezkiir başmüdürlükteki komisyona mü· 

ı,tan • • • 
~~n rn~~I gümrükleri için münakasaı aleniye suretile 80~ çeki 
·lludür!ij.; .~Yaa olunacaktır. Taliplerin Istanbul gümrüklerı baş
lia.!ı gün·"'Undc mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 ey!Ul 929 

~~~~~~~;ı;~~~~~~~l-
~~~!•lık kane ve dükkan 

!\kvkii l\fo sı Cinsi Hdeli 

95 
96 

Bakırkü)'iinde kartal te
pe A vniyc sokağı 
l lcyhcliada yalı sokağı 4 

L 
Ma bahçe hane 4000 

dükkAn 1200 

9? " " 10 " 450 
98 .. " il! " 450 
99 .. " 14 .. 200 

llat4..ıe " .. 16 16/l,, 1100 
~nüne ın1'.1ı.harrer EmlAk bilmüzarede satılacağından taliplerin ihale 
llıürıı usadlf 9 9 ı 929 Pazartesi günü saat on altıda şubemize 
~&atları. 

~kazası beliiJHİD~I: 

K d •• k b ( •t• atideki evrakı raptederek Orta köyde Çrağan ay U a U şerat 1 sarayı ittisalinde kain ınektebe her gün öyle-
t- Türkiye cumhuriyeti tabaam-,ye ve liaa.niy~ai lam ve ne~akısı aai-ıüç kıta vesika fotoırafı i~e aı~ha~.TB- , den sonra müracaat etıneleri lüzınıdır. 

dan olmok. reden borı meıi ve harekete ve rüku- poru, aıı ıahadetnamesı, husnuhal l 1 - Hüviyyet cüzd<lnı, 2 - Aşı s : hadetna-
2- Müddeti tahailiyeai üç seneden ba .;e nüzüle mütehammil lduğunu mazbatası, ve en son bulunduğ~ ma- ,. 

ibaret olup leyli ve meccanidir. lmüıir tabip raporuııu ibrazoetmek. ıaharidf vek&le~i~d.en mfüaaddakk lıı~ ıa- mesi, a - l\lektep !;iehadetnan1e ve va tasdik-
2- Sinni on sekizden aıağı ve yi- T "' ~ etnameıı ı e nu us teı ereıı ya- ' 1\1 h - d 
. ' 1 6- am devrelı lıse mezunu ol-ınmda bulunmak. nanıesı, 4 aznun ve n1ütte enı oln1u ığına 

rm4-ı beıHte.n yukabrlıkolmamah blıddır. 1 1 mak v_e yahut. o der.ece tahsilde bu-'I 9- Taşradan gelecek bikes tale- dair l)Olİsçe nlusadcJak İlnıu-J1,·ıbe1·, .-ı - 'et(·)· ı·t 
uınu a a eı a ın an o - lundugu maarif vekaletinden m\ıoad k · 'f. ah' · kt t .. . . • .. I . . . . -1 enın masarı ı r ıycsı me epçe e- d J ·ı 1 k 

dugu ve hıç bır cezaı mustelzem e- ı dak lıse şehadçtnamesını hamıl bulu- ınin edilecek ve derslere batlanmca- a et <artonsuz vesı <a 1 fi:>toğraf: 6 - \'eli, 
faı ve haraı<iitıa bulunnıadığını mü- 1 nmaı... 1 ya kadar mektepçe iaıe ve ibate edi- V eliyelerı' nin m usaddak inıza su 1-etlerı·. 
beyyin mahali zabitaıınca muaaddak 7- Mektebe ~yt olunduktan IO- \ lecektir. • 
h · 'ht' · bata ham'( nra mektebe dahıl olmak lcin olbap- T . . · . · I eyetı ı ıyarıye maz ıını ı . . . . 1 10-- alıplenn bır teırını evve 1 
olmak. takı ıeraıte tevfıkan katibi adilden 929 tarihine kadar Büyükderede Bıth-

5- Her türlü ileli emrazdan aalim muaaddak kefalet senedi ita etmek. 1 çe köyünde ki.in mektep Rektorlu
ve bilhassa kuvvci sem'iye, basari- S- Mektebe kabul edilmek için 1 ğuna müracaat etmeleri lizondır. 

~ıhhat ve i~tiınai muavenet vekaletin~en: 
Bu sene Tıp talebe yurduna im

tihansız olarak kabul edilecek tam 
devreli lise mezunlarının kayıt müd-ı 
deti Eylülün virmisine kadar temdit! 
edilmiştir. Talip olanların bir an ev

Deniz satınalma tonıisJonun~an: 
184'.! metre siyah dibet 
316'.! • Tela 
2~90 • l\lelt•>n 
300 " Kol a;ıan 

100 " \' atk.ı 
300 adet çizgi taşı 

Kapalı nrf u>ulıle ihJlei kati <c>i 
3 eyliıl 1919 salı saat 14 ıe: 

12 kalem elbi>e malzemesi. Kapalı zarf usulile ihalcl kati resi 
3 eylıil 1929 Salı 5aat 15 ı c 

20942 adet ıııuhtelif numarada siyıh n beı· az zinciri i makara t i ce>ı. Kaptlı 
zarfla lhalei katiyesi 4 cyliıl 1 Q29 (,'ar~amba giıniı saat B ıe 

6 kalem sancaklık şalı muhtelif renkte 1000 metre , patiska M•I mme 
zincirli mnkara tire>i 500 adet 

kapalı Zlffla ihalel katiye<ı : 4 eylül 929 saat (,'nrş1ın!ıa sa1t 15 de 
~-l-0()1) melr< şapkalık halat ) 4 eylül 929 çar~anba s3at Hı da kapalı 7Ar0J 

ihabi. 
\lılli müdafaa deniz kuvvetleri ihtiyacı için b414d• muharrer nulum~ 

hi z al.:ınnd:ı muharrer gün \·e !'a Hte ihaleleri icra edilecektir. 
~artn:ımelcrini g~· >rmek i5tcycnlerin her gün vermek isteyenlerin yc \' nli 

ihal ede muh:ırre r saatte l\.asımpaşa.da deniz satın alma komisyonuna 
müraca:ttl.1n. 

vel mahalleri Sıhhat ve içtimai mu- Kapalı zarf usulile münakasa 
avenet müdürlüklerine müracaatla Ankara Nafia Su i'leri ıno~orıoıon~en: 

1 1 
• • • k 

1 
v k A 

1 
Bedeli keşfi (16190) lira (40) kuruş olan Ankara ovası iska 

muame e erını ı ma Ve e a ete bendinin takviyesi ve yeniden 4 kapak ve manevra tertibatmın 

1 inşası ve derenin tathiri 12-8-1929 tarihinden itibaren yirmi gün • • d 1 • r ı müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. 

gün erme erı 1 Müteahhit evvelcmirde (1215) lira teminat akçasını ve ya 
• Hükumet Bankası ile sermayesi milli olan Bankalardan birinin 

------- -- .. • •. 1 kefalet mektubunu iraeye mecburdur. 
3Q()Q({ı kilo l~kn1ek. llltiııakasası Petrol ve.ınevadı muşteıle.tui Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bu gibi su inşaatı 

( cca: ve Bayılerının nazarı dık- yapmış olduğuna dair idareyi tatmin edebilecek vesaik ibraz et-

lst h ı "ılıl ' '\'fi' ıl katıne: 
1

1 mesi lazımdır. İhale bir Eylül pazar günü saat ıs te Ankarada anun DlUuueı uınuını lyllluen Şehrcmanetinden: Mo~orin ' Makamt Vilayette icra edileceğinden proje ve evrakı keşfiyeyi 
Kilo Çift ~ehrcmaııctinın \'az'cylcmi~ kolza gibi yağların mahlut olan ) görmek isti yenlerin Nafia Su işleri Müdürlüğüne müracaatları 

200000 20~.lJJ Asgari uldu ~·u evsafı haiz birinci petrol ve Benzinleri ithal etmek · i_ıa_· n_o_l~u~ıı_u~r_. ":'.'""--------------------
200000 3 l 2500 .\zamt ııe, · i ekm~'' ve ya petrol ve benzinleri diger B~lleli kc~fi 
Islanbul ve Üsküdar hapisha- ne ve tarihi ihale olan 12-9-929 her hangi bir madde ile karıştır- l .ira Ku 

ne ve tevkifhaneleri için ihale-· perşembe günü lstanbul vilayeti mak toptan ve gerek perakende 
4900 00 

nin tasdikinden 31-5-930 tarihi- umuru hukukrye nüdüriyetin- surette satmak memnudur. ke-
ne kadar muktezi ekmek kapalı de mübayaat komisyonuna saat zali.k karışrk olmas~ dahi ~etrol 284 90 

zarf usulile ve 20 gün müddetle 15 te müracaat eylemeleri ve bu yerıne kolza motorm ve saıre sa 500 
mevkii münakasaya vaz'edilmiş saatten sonra zarf kabul edileme i trlmayacağr gibi bunların yeri- 1008 
tir. Şartnamesini görmek isteye- yeceği taliplerin ticaret odasın· nede petrol satılmaz. 3241 
nlerin cumadan maada her gün da mukayyet bulunması meşrut l 41J 
latanbul adliye levazım dairesi-' oldu~u ilan olunur. 8J Tür!.. i \'e h Bankası Cmu· 

nıi Mütlürlligünden: 
241) 

11! 19 

80 
60 
97 
50 

55 
50 

lstanhul üçüncü mektep 

-• 49 uncu 
Beyoğlu be~inci 

lstanhul ellinci 
,, 

" 
Beyoıtlu altıncı .. 

lhsaniyc mektebi \ 
Demirci tcvhiden ihale 

olunacaktır 
Akpınar " 
Beyoğlu dördtincü mektep Devle! Deıniryolları ve Liınanları uınuıni rnaresin~en; 

Yllayel ~aiıni encümenin~ıı :\-lünakasaSI fesholunan l' ei adet devvar kiiprÜ venidcn kapalı zar0• 
l'' ii1nkasaya konmuştur. l\lünakasa lO Teşrlnie\'cl perşembe günü sı•t f(ı da 
/\ ıkarada Devlet Demiryollm idarosinde vapılac.ktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ye mu\'akkat reminaı
larını aynı günde saat 15,.lO a kadar L'mumi müdürlük kalemine \·ermeleri 
li zı m dır. 

Türkiye İş Bankasının Edremit şu 
besi binasının inşaatı münakasaya. 
vezedilmiştir. münakasaya iştirak et
mek istiyenler şartname mukavelen~ Yukarıda i«imleri muharrer mekteplerin tamiratı aleni münaka-
me suretini ve nam fre pilanlarını ha saya konulmuştur 11 Eyllıl 1)29 Çar~amlıa j.\'iınü saat on hirdc ihale 
nkamızın Ankaradaki Umum müdür 
luğune müracaatla 20 lira mukabilin- muamde>inin !cnbt mukarrer olduğundan taliplerin idarci Jıusu;iyc Talipler münıkasa şartnamelerini ~ lıra mukabilinde A·ıkarada, !\lalzeme 

dairesinder, lstanhulda 1 lardarpaşa ma~azasından ıed'1ik edebilirler. de alabilirler. Teklifnameler muteber heyeti ft•nniycsiııd cn alacakları ehliyeti kııniyc vcsikalarilc enc·umcııc 

• Leyli ve nlhari ~ 
bir bankadan alınacak ve inşaatın ba- müracaatları . , 
fiğ olacağı mıktarın 1 S%y nisbctinde ---------------~-----------

Kıı. F • A. t • J • J • Ana sınıfı ilk 
er~:k eyzıa 1 ıse erı tali k~!ımlar 

bir kefalet mektubu ile beraber önü- bedeli keşli lira 
müzdeki 10-9-29 salı günü öğleden 58.l,7~ çarşı bpıda Ç'orlulu evvel »nl medre>e binası 
evvel Umum müdürlüğümüze tevdi 

Dlvanyolu: Çifte saraylar 
edilmiş olmalıdır. 549,45 Ebus;uuı caddesinde 11,l.l,15 No matbaa binası • 

Bütün sınıfları teşkil edilmiş ıam de\·relt lisedir. Kayıt ve kabul 
işlerine 19 ağustos pazartesi gününden itibaren başlanmıştır. Müracaat 
?.amanları cumartesi, pa1.artesi, perşembe günleri sut 1 O dan 17 ye 

Müteahhitler tekliflerinde inşaatı lı'a"yet ~aı'ın"ı encu•nıenı'n~en ı1 asgari ne kadar müddet za. fında va-
pacaklarını va.zıhan dercı:!deı..:.ı:kler 
Müddet itibariyle en kısa teklifte bu
lunanlar şayanı tercih olacaktır. kadardır. 

Telefon: lst. ( 9g5, 3496 ~ Umum mudürlüğümüz bir güna fi-
~~r. ...... ....,.,....,.... • .,.,.,....,..,..,..,) t'Y• '9''9' '9' '9' ••••• at k_aydı gözetmeksizin_ dilediği müı.o • ............... """""""""""""°""' ...... ..a.?'m ahhıde ıhalede serbcstır. 

ROBERT KOLEC 1 - S tane alçı büat atana % S 
II - 1 O tane alçı büst alana % 7 ,50 
Ill - SO tane alçı büıt alana % ı o 

Kolec kısmı - Ali MOhendlı kt1mı- ıv - ıoo tane alçı büst alana %15 
V - 100 den fazla alana % 20 

Sanayi kursları Türk Tayyare Cemiyeti Sevk miı 
perşembe ve cuma günü 9 dan 12 ye kadar müracaat dürlüğünden: 

( •) Gazi Hazretlerinin heykeltırq Sın 
A..A..A.....,...,...,...,~L<L<L<~' yor Kanonika tarafından yapıhp mü-

F eyzi ati Lisesi müdürlüx.ünden~ dürlüğümüzde aatılmakta oıan aıçı 
& büıtleri fiyatlanndan apflda yanlı 

Mezuniyet ikmal lmdbenlan 1 Eyllll pazar gtlnll batla· miktarlarda iskonto yapılacaktır. 
k Allk d ı b Dl Satın almak isteyenlerin Sanuar yaca tır. a ar ta e e n mezkllr ıtıade saat 8 de mık· yan hanında birinci katta Tllrk Tay 

tepte bulunmalan ve bilahare biç bir mazeret kabul edllmlye- yare Cemiyeti Sevk müdilrlilğüne mü 

Baltda muharrer eml4ki husu>iye tamiratı 4 eylül 929 tarihine müsa
dif çarşamba giinü saat on bire kadar müııaka;aya konulmu~tur t•lipkr' ı 
encümeni vil!yete müracaatları. 

Emlak ve e~am ~antası umum nıo~orıoıoni: 
U.ııuınl No Nevi 

n mahiyeti 
28 Beyoğlu mı arazi köşk 

Bebek (Niıpedye tun) 

Hudut ve kemh-et teminat miktan 
lifi ve müştemllib 

rakribcn 130 dön ilm sahada 1800 
312 m. sabada bir köşk U~r bin sekiz 
360 m. Uç kadı ahşap hina yüz lira 
94 mr. su deposu ve havuz 

Mevkileriyle evsafı mıhsusısı yukanda yızıh bir parça ' mülkiın >otışı 
müzayedeye konmuştur. 

1 rtıı Yapıl ~~ay kazasında emtia! tüccariye ve hayvan alım sa
•d ola mak uzcre her sene Ağustosun 31 inci günü küşadı mu

n tn~hur 

B ı -lllia len ııııUı~i ;İd~QbiO.: ... ·;·g ey~B Eii"'ı· ı· ' 
llu • a çık panayırı i7 Temmuz 929 tarihinde yapılan münakdalınnda tekili edilen fiıtlan u 

ı - MUzayede (tapab zarf) usuliyledir. ihale 9 Eylül 9~ tarihinde 
banb idare meclisi huzurtyle icra edilecektir. Talip olanlıır beher mülkun 
hizasında gösterilen miktarda teminat iraeslne mecbur olup bu teminat 
varakasını teklif mektuplıriyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve 
yahut ihale meclisine yetişmek üzre tahütlü olarak postayı tevdi ederler, 

2 - ihale bedeli ilk taksit peşin alınmak şıniyle sekiz senevi müsavi 
taksitle istila olunur. 

ldtecksent .e de kemalissabık kü••dı muhrrer bulundu"'•ndan te<rll muvıhk görülmeyen bcf kalem erzak ile hiç talip zuhur etmiyen Eı. Ekmek Dr. NURi FEHMi 
ucca ""' "~ • Sel>ze ve kok kömürünün i9/8. 929 perşembe günü kapab zarna tekrar 

""--01...;;:.ıııc.. ___ r_v_e_e_s_n.::a:.:fın:;,__e::;z;::.he::_r .:;c::;lh;::et:___m:::.:e,::m:n'..'.u:n:_~k:•:la:cak=l:a~n~l:IA:n:_ı.,!münakasalan yıpılıca&ından taliplerin 0 sünde mektepte toplanacak komiı- lstanbul, Dlvaayolanda 
"'1\1..B. .ıerı. Telefoa : let 3212 

3 - Talip olanlann lstanbul veya lımir şubelerimize \'eyahuı !\ler:.e, 
Emllk müdiriyetine müracaatla mufassal şannamemizi mütalea etmeleri 
ve müı1yedeye iştirak halinde bir nushasını alıp imza vr t~klif mektuplanna 
rapt etmeleri icap eder. 
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30 Agustos tayyare bayramında isim lıonacalı: olan Dun birinci ceza mahkemesi Çatalcada Şaziye isminde bir kızı kaçıran Şaban, Yusuf ve Ethemln Dan M~a ile Fencrbahçc ar:sı.~da tertip edilen deniz y•,I 
}C"I lstanbul tayyarelerlnden ikisi. muhalı:emelerinl yaptı ve mvhtellf cezalarla teczlyelerlne lı:arar verdi. _____ __;, _____ ~----........ ---.------~---iiiiıiiiiii ...... --..--~ ======= yapıldı, yarıtlardan bir intiba. 

ADAMLARI 
' ' Vaktin nakit olduğunu anlayanlardır. 

Oıorı1obil asri İnsanların zan1an ve nlesafelere karşı kullandıkları 
nıü ~ Liş si!<lhtır. 

Bu hakikatleri bilenler asri bir otomobil fabrikasının ucuz otomobil 
salabileceğini ve sattığını da takdir ederler. Onun için siz de herkes gibi 

J\IORİS OTOl\fOBILLERİNİ KULLANINIZ 
i\l()RİS KULLANMAK TEŞEBBÜSATINDA MffiTAFFAK 

OLMAK DEMEKTİR 
'fi.iı-kive için un1ltn1i acentası: PAUL AZZOPARDİ Galata Boz Kurt han 
, '.cent; vekili: Ankarada Ana farta caddesinde KADRİ ve F AHRI 
İz ııir <'centa vekili: İzmirde }>aralel caddesinde ANTHONİO C. GALLJA 

:"I ~ - ~- ---
ıcı~~·""" r·.:ftJr-?"..:~ı· ·-·-• _ _1~ _i ___ .' _ ~ _ ;:. _- f' • r - ·-- - -----. ~ -.~-:---. 

i HAVA GAZI 
DAl-fA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 

Kömür ihtiyacınızı temin etmezden evvel 
Geçen kış çektiğiniz zahmetleri hatırlayınız ve 

HAVA GAZI 
~ İstimalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz 
llı Tafsilat almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu lstikliil 

caddesinde 34 No ya müracaat. tel B.O. J 570 

• 

.;;tan bul vilayeti Yollar başmühendis: den Şehremaneti ilanları 
1 i Ağustos 929 tarihinde pazarlıkla ihale edileceği ilan edilen 

;aJihli civarında Gediz nehri üzerindeki betonarme köprünün ş h e remanetinden: Köprünün Ka-
nevcııt şartnameleri dairesinde ikmali inşası için teklif edilen dıköy Haydarpaşa iskelesinin arka-
ıedel haddi layık görülınediğinden 29 Ağustos 929 Perşembe sına müsadif duba üzerinde ve Ieva
:iinii saat on beşte pazarlıkla ihale edilmek üzre on gün müd- zı.'." M.üdürlüğünde mevcut krokide 
1 ti t d't 1 gosterılen 1,2,3,4 hususi numaralı 
eTe 1. em! .ı 0 un~u~~ur. k b b k' .. h k mahaller pazarlıkla kiraya verilecc-

' 
' 

~eyrıs2taın . 
:Ylerkez Acentu~ Gılırı k6pril 

<ıııında . Beyoğlu 2362 Şube 

acentesı: Mahmudiye Hanı alıııda 
lstanhul 2740 

1 Trabzon ikinci postası 
[IZ\ıtR:vapuru 29 Ağu~ros 

perşembe akşamı Galata rıhu
mından harekeıle Zonguldak 
lneholu Sinop Samsun Cnye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rlzeyc gidecek ve Of Trab
zon Polathanc Glreson Ordu 
Fatsa Samsun Sinop lneholuya 
uğrayarak gelecektir. 

iyvalk sür'al poslası 
(Mersin) vapuru 27 .'\ğtHos 

:-alı 17 d , irkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçlikkuyıı, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkfır iskelelerle bir
likte Altunohığa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük ahnma7_ 

Kadıköy hattı 
Kadıköyünden 14.35 de kalkan 

vapur 28 ağustostan itibaren 14,3 
da kalkacaktır. 

50 Adet çıralı hatıl 
34 .. çam fabrikası klitük 
30 ,, beyaz 9am ,, ,, 
60 ,, ., ,, ,, tahtası 

420 ,, çıralı lambalı fabri
ka tahtası 

25 ~ çıralı hatıl 

Yukıı.nda miktarı yazılı altı 
kalem kereste 27 a~ıı>tos 929 
çar~amba pazarlık suretile bil
münakasa alınacağından talip 
olanların o gün saat on altıda 

levazım mlldürllil(line etmeleri. 

1 Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
I Vapur Acantahğından: 

ı karadeniz ~~~a~epostas 
Gerze 21 v~~~~~os SALiı 

aksamı saat altıda Sirkeci 
rıhtımından baraketle (Zonguldak 
lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
Gurele Trabzon, Rize, Mapavrl 
ve Atına) iskelelerine azimet ve 
aynı iskeleler ile (Vakfıkeblr)e 
uğrayarak avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide YaJı 
Köşkü caddesinde KUçllk l(ır 
zade Hanındaki acantasına mu
racaatları. Tel: isi, 3118 

YELKENCi 
lara deniz lub ve sor'al qoslası 

VATAN 
VAPURU 

28 
a ıp enn şeraıtı ogrenme ve u apta ı musta zar evra ı ğinden taliplerin 31 Ağustos 929 cu

ılmak üzre Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne müracaat ey martesi günü saat on beşe kadar Çarşamba emeleri ve pazarlık için Nafia Vekileti Müsteşarlık makamında levazım müdürlüğüne gelmeleri. ağusto 
ıüteşekkil komisyonu mahsusunda muayyen gün ve saatta ha- * * * günU akşamı Sirkeci rıhumın-
iI bulunma lan ve ehliyet vesikalarının ihaleden laakal beş gün Şehr~manetinden: .:S•d~li .. ~esfi dan hareketle doğru (Zongul-
·cl Yollar Umum Müdürlüğüne tevdi edilmesi ilan olunur. 14817 Lıra olan Karakoy köprusun~.e dek, lnebolu, Samsun, Ordu, 

yaptırtlacak 4 Kişe kapalı zarfla mu-
..... DOKTOR l\1UHİP NURETTİN ...... nakasaya konmuşt~r. Talipleri~. şart- Glreson, Trabzon, Surmene ve 

1 
name olmak ve keşıf evrakını gormek Rize ) ye gidecektir . · 

Frengi, Belsoğukluğu ve ademi iktidarın seri ve ie7m~f;ri~;kl~'t;;:::,P;:'~~~r~~ği~~~ Tafs!IAt için Sirkecide yelken-
kat'l tedavisini deruhte eder. Muayenehane babıallde le günü olan 16 Eylül 929 pazartesi cı hanında kAln acentasına mü 

NAiM VAPURLARI 

İZM1R. MERSİN po>tası 
ADANA vapuru 29 

aJtıısto,; 

PERŞE~JBE gıinil akşamı 
sirkeci rihtımından harckeıle 

( Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, An
talya. AIAiye ve Mersine uğ

rayacaktır. Fazla tafsilat için 
Galatada Site Fransez hanında 
12 numarada ecentelil(inc mU
racaat. Tel. Beyoğlu 104 ı .. ___ .. ____ ... 

DOYÇE LEVAı ·r Lll\IY 
Hambmg, Brem, Anvers, 
Istanlıul ve Bahri Siyah ara. 
~ında azimet ve avdet munta 

zam po~ta . ı: Hambnrıı, Brem, 
Stetin, Anwrs ve Roteıılam. 
dan limanımıza mııva~eleti 

~ hckleııtn vaporlar ; 

1 
(Pcra) vapun.ı 29 ağustosa doğru 
(Yalta) • 30 • 
(Heraklea) • 2 eylille 
(Galatı) • 4 • 

1 Burgaz, Varns, Köstence, Kalas 
ve lbnil •çın limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
( lmbros ) vapuru 5 - 7 - 8 de 

ıahmilde 

Hamburg, Brem, Anver!, Roterdım 
ve Dançig lçln yakında llmanımız

dan h•rekeı edecek vapurlar: 
(Slra) vapuru 26-27, 8 de tahmilde 
(Pera) • 29-8-2/9 de ıohmllde 

(Tleraklea). 2-3/9 de 
~ . 

Tekirdağ \'C Bandırmadan 

(J .onura, Roterdaw, ve 1 lamburg)• 
yakında hareket edecek vapurlar; 
(Pera) vapuru 4 7ı9 da tohmilde 
Dog-ıu Londraya gidecek vapurlar: 
(lleraklea 2-3, 9 da tahmilde 

Fazla tafsilat için Galatad 

BüJü~ ~u i~Ieri istiksal ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

Bursa vilayetinde Nilüfer, deliçay ve tevabiinin def'! ı'ill '~ 
rati ile serme bataklığının kurutularak Bursa ovasınııı ıs ;9 
mnmda vücude getirilecek ameliyatın ( 19 teşrinlevel. 1 ~ei 
martesi) günü saat 14 te Ankarada nafia vekaletinde ıh ~ 
iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile milnakasaya kOJl 
ştur. 

Ameliyatın bedeli muhammeni (üç milyon lira oldıığbıl 
teminatı muvakkate mıkdarı (225 bin) liradır. Ameliyat 
nede ikmal edilecektir. sil 

2 -Mukavelename ve şartnamei umumi ve fenniyi v~ . ı 
fiat cetvelile münakasa şartnamesini ve mevcut projelerı~\P 
mek ve teklifname suretile münakasaya dahil olabilmek ~ ı 
gibi vesaik ibrazi laznn geldiğini öğrenmek isteyenler ~~ Jiif 
(sular umum müdürlüğüne) ve Bursada su işleri müdıır P 
ve bedeli mukabilinde evrakını alınak isteyenlerin de Na 1 

kaleti levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. ·ıı 
Ankarada Nafia ~ekaleti milst;şarlrğına makbuz ~uka~el 

tevdi olunacak teklıfnameler balada mezkfir ( 19 teşnnieV 1 cumartesi) günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilaıı o 

-Nafia Vekaletinden: 
1- Burhaniye ile Horsunlu arasında bilyük Menderes çıc 

rından su almak maksadile ve mevcut projesi mucibine~ ii· 
açılacak kanal ameliyatının 19 eylille milsadif perşembe gUd~ 
at 14 te Ankarada Nafia vekaletinde ihalei kat'iyesi icra e 1 

üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulınuştur. ·ııf 
2-Evrakı keşfiye, proje, mukavelename, şartname ve \e 

mikdarını müşir cedvelle't ile münakasa şartnamesini ve ş'3· 
ve teminat mektuplan numunelerinin görmek ve mUııa~ğ 
dahil olabilmek için ne gibi vesaik ibrazi laznn geldiğini ~;ıııi 
mek isteyenlerin Ankarada sular umum mUdürlüğilne ve 1 
de su işleri mlidtirlüfUne ve bedeli mukabilinde evrakını 3 t ı 
isteyenlerin Nafia vekileti levazım mildilrlüğUne müraca9 

lemeri. . JJ~ 
3-Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre ıJ113 1ı 

cins ve nevine göre beher metrosuna fiat teklif edecekler "~ ~ 
lif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinin yüzde Y 
çuğu teminati muvakkateyi teşkil edecektir. ~-~ 

4- Ankarada Nafia vekaleti müsteşarlığına makbuz mıt 6 ı' !inde tevdi olunacak teklif mektuplanmn balada mezkur !. r; 
lill 1929 perşembe günü saat on dörde kadar kabul edilecd1 

./ 

olunur. ~ 

Darüllünuna Tale~e kaJ~ı 
ovakimyan Hanında kAin Darülfünun EmanetindeJll 

umumi acenteliğine müracaa 
Telen . Beyoğlu 641 -674 1 - Darülfunun tıp, hukuk, (C) Nüfus tezkeresi, dl~~ 

· _, edebiyat, fen, ilahiyat, fakültele (D) Hüsnühal eshabıll ıl'' 
rile eczacı ve dişçi mekteplerine Iunduğunu bübeyyin ikarııe 

. Beykoz kazasının Anadolu frneri 1929-1930 senei dersiyesi için ilmühaberi. , 1~ cıvarmda savat dere devlet ormanı- talebe kaydı muamelesine baş- (zabitaca musaddak olacırl' " 
nın muhterik aksamdan altı mah zar- }anılmıştır. (H) 

4 5 
pk , d mıııc•' 

fmda kat ve ihraç edilmek ve 31/8/ 2- Fakültelerle şubelerine .. 'd fıt asınfa 
929 C t · ·· ·· d f d 1 k b" .. • ' sız uç a et otogra ı. .~ umar esı gunu e ter ar ı ı- yüksek mektepler ve resmi ve • ıe, 
nas d ki k · -h da · • . 5-Kayrt muameıauııa ın a omısyonu m. susun ı- hususı Iıseler mezunları alma- . . . . et 
halesi icra kalınmak -e 76 kantar kt evvelın •ptıdasında nthaY 

ce ır. ·ı k · I 
mahlüt ve 30 kantar ıeşe kömürü 3 - lmtahanla talebe alına- rı ece tır. i f' 
ile 252 ka.ntar kestane ve .117 kantar maz 7- Taliplerin 'PazerteS 0'ııf 
koca yemış ve 161 kantar meşe odu- · N 

1 
. 'd k' şembe gu .. nleri saat ondafl ,ır 

. . 4-- amzet enn atı e ı ve~a - · cı~r ~~ nu ber mucıbı karar ve şartname or- . . . l l d . tıya kadar Fakülteler 1 I" 
man tarifesindeki bedel esasiyeleri ıkı haız olma arı azım ır. . .. i ;tôrl 
üzerinden aynı müzayede asulile yir- (A) Kayıt ve kabul istidana- rıne muracaat etmeler 
mi gün müddetle müzayedeye çıka-, mesi. unur. .. . gfrC'-tfı 
rılmış~ır: . (B) Lise veya ~üksek mekte- 6- Tıp f~~ult~sıne .. (.lct' 

Tahplerın ve daha ziyado izahat pler, sıhhat, aşı, şahadetname- ler, Fen fakultesıne ı:ıı ./ 
almak isteyenlerin İstanbul orman leri edeceklerdir. ~ 

~~~:il~:~:~~;~.;~~~~~~ ~~71~ · Ankara Posla Ye Telıral füııuın oıü~ürlü~ün~en : ~-
yonuna müracaatları il3n olunur: . 5lı~r , 

Posta işleri müdüriyetinde Taliı_ılerin kuvvetlı frall dll ~' _ 
DO K T O R --• 35 lira asıl maaşlı bir mü..rneyi- lmesı şarttır. Musabaka ,e'ı~·"' 

1, B ~ l N l Hı' F zlik münhaldir. Barem kanunu ananlar ?rasında hukU~ ııol~~l·iJ 

Cerrahpaşa, Haseki hastahaneleri 
Böbrek, Mesane, idrar yolları 

mütehasmı 
Cağıloğlu Beha bey apanımanı 

Tel. b: 2440 

1 • • • lan tercıh olunur. TalıP . g,i11, 
mucıbınce mesken bedelıyle be- rın 31 ağustos cumarteS1 ye~; 
raber bu maaşın mecmuu 113 öğleden eve! Istanbuld~ rııilJI 
lira tutar. Bu memuriyete bil- pastahanede posta işJerJ rl· 
müsabaka münasibi alınacaktır. muavinliğine müraca~ -

............ Sudi kütüphanesi ittisalinde '" uuuu• gd~n1i:i: _saat 15 şle ~dar mezkılı mü- racaat. Tel. lstanbul 1515 
ur uge verme en. ·------••ıııiılıiıııı-ıl I i .. __________ .. MESUL MÜDÜR BÜRHANETTlrl 


