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Filistinde kan gövdeyi mi göt'"' ruyor • • 
Yeni maaş Gazi Hz. 

• 
istiyoruz .. 

Hey'eti murahhasa
mızın faaliyeti 

Komisyon Garbi Trak 
yaya naklı!dilmeli ve 

Türk emlaki iade 
olunmalıdır 

1 Üç tayyaremiz 
Yarın adları honacah 
olan üç tayyareıniz 
Eskişehirden geldi 

Mera.~imlıı parlah ve 
muhteşem olması için 
tertibat alındı, hususi 

trenler hazırlandı-

Avrupada eskimeğe yüz tutanı nm ilk hareketi hemen umumi diye
Türk ve Türkiye temrini yeni baştan bileceğimiz bir bebt ve hayret olJu. 
bazı ııazeteleri alakada>" etmeğe baı· ı Ondan sonra bu inkılabm yekdiğerı· 
lıyor: fakat, ne kadar ~ıka bi~ ~·J?I ~ t~.kip ve ikmal ede? safb~ları ~c: 
ve mahiyette! • • Türkiyede ~nkıla· ruldukçe_ bu .~a~e~ ~ır nevı sar nnı 
hm ~dar olaımyacağına; eslU şark· M)ranlrga dondu ıdı. Daha sonr;, 
lı zihniyetinin, etkfilin deği§mİt ol- dünyanın hemen her tarafından hw·a· 
mallna rağmen, henüz devanı ettiği- retli alkıt seolcı-i işitmeğe başlaJık· 
ne; halkın yeni kıy_afetler altında ha- tı. { 
la eski rubu taııdıııına ve bunun da- Bunun böyle olması için bı~, ı. ,,. 
:ma böyle kalacağına dair faraziye- eli tarafnnızdan hiç bir te;vil<to hu· 
!er bir takım müfabedelerle tesbit e- lunmadık, biç bir reklam ve P<OP'-• 1
dilmek iateniyor. Bu mütahedeleri ganda yapmadık; hatta diyebilirim ki 

[
ekseriyetle ıeyyaJ" gazete muhabirleri bunun aksine hareketlerde bulunduk. 
yapbğJ içm biz de görüp okuyo- Avrupa ve cihan efkarı umumiycsini lııiı.;;Oiiiiii~.,j,;,;;..~::;;;..;.;;;.. __ _. ruz. BU· tanesi en sonuncusu, daha hiçe sayar gibi tavırlar, edilar lakın-

00 Irt:zcagızın ~ctt bir rtsmlnl teptaze, gözümüzün önünde duru- dık. 
bırakmışlar, onun da başı yok.. yor: "Matin,. ııazet.~ıinin ba.ı·~~n- Gerçi bu yüzden Avrupa efkarı u.' 

Acaba zabıta resimle kızı !arını on on bet ııunden beri ausle- mumiyeıinde aleyhimize bir cereyan • 
aramasın diyt mi? yen Türkiye mektuplan.··. Aman, haaıl olduğunu iddia edemeyiz. Fa-

bu mektuplan yazan m~~~ neb~; kat ıu muhakkaktır ki artık e•ki seın- · 
Dolapderede Küçük Şi§hane soka- dar da alaycı, nekadar ""bu mualt zı. patiden de eıer kalmamıştır. Bunun 

ğmda 5 numaralı hanede oturan 'Ma- Kimbilir .kaç tanekaF~~~~-
8

? b"!'1. o- aebeplerini aramak bizim için fayda. 
dam Ag- avninin ı 3 yaşmdaki kızı Sel- ku k gulmeden ..... ..,.... ır mne d hali ima k 

ı-'-ohi Sür r en • . 1 ·-· b" eli an o sa ırere tir. Heuıcn bü-mayini Feridiytde oturan ...,. en zıt ıeylenn bir e§tigı ır yar, ea- tü Gar De 1 ti . il . 
pik tıarahndan kandırılarak_ .To~os i~- ki bir tehire ııöre. bir mecınaı ezdat - n, 

1 1 
P. halvl e .e~ı . e araını.tdak ı Revacı temin için f ab- minde bir dama k ıldıgı ıddia edil seyretmek ister misiniz? Bu :;"'".k, et1e'k .. ettiğımız,. hatta çoğu 

Bu ınea'eleden d kızın validesi b"" ·· b'·tün beli iJ e s u munatebetlerıne ııiriş liği-rikacılar toplanacak.. .. bu~kü~aTnaü-:m~• diu ııara e miz bir inde Avrupa matbuatında Madam Ağavni i i muhbirimiz go ugun e r. h · 1 b nfi . . . 
eYrli mallar sergisinin işgal ettiği rüşmüş ve şu izah mııtır: . . 1110 unan u me ı «İlıniyetın, bu 

Galatasaray lisesi binası dün tama- "- Sürpik bize araaıra gelırdı. Gülüncün, felsefi tabiri İte, • gene sui ni~etin h~r halde bir mana" ol-
men tahliye edilmiş ve tamirata baş- Kendilerini komşu olmak dolayısile bir Fransn: alimine ıröre • en ziyade mak lazn:ngelır. 
lanmııtır. Binada sekiı: yüz liralık tanımaktaynn. Bundan üç gün evvel "zıt., larm tahlilinden çıkan bir fey- Y~nanıstanl~ aramızın aç ıl ır gibi 
tahribat tesbit edilmi•tir. Eylıllün bi- benim hanede olmadığım bir zaman- dır· Onun için "Matin gazetesinin oldugu ve kadim dostumuz Yeniz~-

• · " ı l ' b. A ' · rinci haftası zarfında Sanayi Birliği- da Sürpik geldi. Kızımın çamaşırları· muhabiri de yeni TürlUyedc en çok osun gar ı _ vru.Pa yı aık aık zıya· 
nde bütün fabrikatorların iştirakile ru toplamış ise de götürememiştir. "zıt !arı tahlil ve tasvir ile iktifa et- rete batladıgı hır anda bu zihni· 
bir içtima yapılarak sergiden sonra Yalnız resimleri toplamış, ve bize bı- mektedir yetin de kendisini açığa vumıa.ı .,.. 
yerli malların revacı için takip edile- raktığı resminde de kızın başmı ko- • peyce manalı değil midir? 
cek hattı hareket tesbit edilecektir. parmıı hıralnruştır.~ Türk inkılabı karşısında Avruoa'· YAKUP KADRl 
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r,~ansızla~ ~ısırdan çı~mıştı ... itilafa doğru .. 
J1akat lııgt1ızler Iskenderıyedeıı Müşt Iı fi d--L A 1 L 

J 
. .. 1.. . k . . l d ere e aHar lH 

Hrtur u gıtme ıstemıyor ar ı farla uyuşuluyor 
Filhakika hiç bir an olmuyordu bunu anlamış olsaydı acaba ka- La Haye, 28 (A.A) _Saat 2 de 
ki Mustafanm anası ve onun a- dınların mühim işlere akılları neıredilmiş olan resmi tebliğde, mu 
damları tarafından yapılan ter- enniyeceğini iddia etmekte ha- rahhasların müştereken sarfetmiş ol 
tibatla Nakşidil karşılaşmasın .. ll inat eder miydi? dukları. mesai ne~icesinde bir. itilil.f 

. . .. elde edılmış oldugu beyan edılmek-
İki kadın arasındaki bu mu- TEREDDÜT EDİYOR tedir. Bu itilaf, muvafakatlerini al-

cadele öyle zamanlar oluyordu N 1 b k b Idık mak üzre Alman mur:ılıhaslarına teb 
k . N k 'dil k d' · k 1nı opo eon u me tu u a - liğ edilmiştir. Altı• davetçi devlet 

ı a şı en ını pe ya z t d.. ·· d" k d. · · . . _ • l • an sonra uşun u: en ısının murahhaslarının iştirakile yarın sa-
hısse?ıyor, ~ghlp o_acagma şarka karşı beslediği ihtiras- at il de aktedilecek bir içtimada ye 
kendi k~n~n~ hukmedıyord~. lar sönmemişti. Bu ihtirasiarı- ?i.den muzak~rat yapılacaktır. Kat'i 

Mağıubıyetın yakın oldugu- m tatmin için vakti gelir ıtıliif ehle. edıllr edıl':"~z _k?nferans: 
1 d B b b. . 1 Young planının tatbıkı ıçın zarurı 

nu an ıyor u. unun .se e ı ne gelmez harekte gececektı. 1 ı db. ı · k'k· d "d"> N k 'dT k eli · b ·· . - . . . o an te ır erın tet ı.ıne evam e-
ı ı. · • a Şl ı ın en nı umu- Acaba Selım tahtından ındırı-, decektir. Havas ajansının La Ha ye 
cadelede yalnız bulmasının en lir, Istanbulda karışıklık çıkar- de sal.'ihiyettar bir Fransız manba
bi~nci sebeb.i qçünc~ S~limi~ sa Osmanlı imperatorluğunun 1 ından isti.hbar~ nazara'?- İngiltere 
mızaç ve secıyesınden ılen gelı- müzebzep bir hale düşmesinde talep etmı~ oldu.gu 48 mıly.on mun-
yordu k d' . . . . ı zam scnevı taksıtten 36 mılyonunu 

: en ısı ıçın hır fırsat hasıl olmı 1 yani Fransa, İtalya ve Belçikanın 
·. Selım ıslahat y~~ı~~ak, terak yacak mıydı? Napoleon Istan- son tekliflerinden 7 milyon a~tm 

kiye yol açmak gıbı ıyı maksat- buldan gelen müracaata cevap mark fazlasınr alacaktır. B':' yem fe 
Iar besliyordu. Fakat bu padişa- vermeden evvel hep bunları c.lü-1 ~~rlığı ~u de~letler . muştereken 
hın Jci.f' d d .. 'dd t ·· d' ' T . . .ki k f . ıhtıyar etmışlerdır. lngıltere, Fran-

l erece e ~u Ş~ e şun u. erazırun ı e esıne sanın şarta tabi olmıyan senevi tak-
gösterebilmesine zaıf mızacı de muhtemel menfaat ve zarar- sitleri aynen teslimata ait olan tek-
mani oluyordu. Iarmı koydu, tarttı. liflerini kabul etmişlerdir. Alıruın 

Nakşidil bunu düşündiıkçe Neticede una kar v reli . kömü_rleri teslimatı hakkında_ İngil-
- ş ar e 'I tere ıle İtalya arasrnda dogrudan 

n~~arlarım og~u . Mahmud~ ç~ ?er~al Istan~ula. R?ux (Ru) 1 doğruya bir itilaf aktedilmiştir. İti
vırıyor, onun ıstıkbalde muhım ısrrunde mahır bır dıplomat o- lafın akdinden sonra salona ithal e
işler yapacağı ümidile mütesel- lan adamlarından birini yolla- dilen. A~nlar bazı mütalealar ser-
li olmak istiyordu. Filhakika ınağı muvafık buldu. d~tmışlerdır. Vaktın geç olması'?-a 
M hm · k' b' ·· ·· bınaen celse bu gun saat il e talık 

.. a ~tl azund ar .. ır .gdednç go~- Napoleonun meşhur hariciye l edilmiştir. M. Snowden ortaya bir 
nuyor, ı er .. e .. ~u Şt .. ete. m~- nazırı olan . Talleyrand Roux çok meseleler a~ıştır. Bu meııı:Ie
tevakkıf bu yük ışler gorel:>ı legı hakkında teveccüh gösteriyor- ler meyanında bılhassa beynelmılel 
ümidini anasına _veriyordu. Fa- du . İşte bu memur Istanbula gi bankanın merk~zi neresi olacağı me 
kat Mahmudun ış başına gele- d k d 1 b' . • . . 1 selesı vardır kı muvakkaten berta-

. . . . ece ora a ne o up ıttıgını raf edilmiştir. Elde edilen itilaf, 
bılmesı ıçın daha ço~. za~an. gördükten sorıra Parise dönüp konferansın muvaffakiyetini ve Yo
vardı. B':1 ~ehzade hen~ :l'.ırr.u Nopoleona anlatacaktı. Napo-1 uı~g .planının kabulünü temin et
y~ş~da ıd.ı. o.smanh. tanhinde Ieon bu adamın gördüğü şeyi mıştır. 
gorulmemış hır şeydı: kendi gözlerile görmüş gibi ona BUZ TABAKASI KIRILDI 

eSiim bu müstakbel padişah itimat ederdi. Roux Istanbulda La Haye, 27 (A.A) - Murahhas
hakkında muhabbet besliyor, o- bulunan Fransızlardan vaziveti !ar saat 21 e geldi~i. halde içt~ 
nunla alakadar oluyordu. Bu- anla acaktı . devam. e.trı~ek.teler ıdı. Havas aıans~ 

• • •• . Y • muhabırı, ıçtımaın saat 24 te dahı 
~~la ber.~ber S~lımın gosterdı- YENİ ÇERİ tSY ANI devam etmekte olduğu bildiriliyor. 
gı teveccuhe ragmen Mahmut . M. Briand bir nutuk söyliyerek tek 
Devlet işlerine karışamıyon'u. B~ sı~d~ Istan~u~~a ol~ ~~- liflerinin İngiltere tarafından red
Selim için vaki olacak bir teh- yler, Selımı, Nakşıdıli ve butun dediimesindeıı dolayı dört devlet na 
like Mahmut için de ayni suret- falahat ve tarakkiye ~af.tar o- mına hayr.et beyan etmiıtir. Mumai-
1 b. hl"k d ki B h lanları korkutan tehhkenın ve- leyh Belçıka, İtalya. Japonya ve F-
e ır te ı e emet · u te • h · · .. . d ransa murahhaslarının beynelmilel 

ı'k · .. d .. b" ·· ametını gostenyor u. . . . . . . . .. 
ı e ıse gun en gune uyuyor- S liın, F il 1 harb" ııuraki meaaı zıhnıyetıne muracaat 

du. . e r~sa e. ~ ~ . . ın aurctile beyanatına nihayet vermiş-
K ku ...... _ b 

00
. 1 . hır an evet bıtmesı ıçın ıstıral tir. 

or ve ..... \-Ua m y e gıt- . . D hil. . h . 
tik ak! bih b' d . etmıştı. a ı vazıyet ançte- M. Snowden müteha1S1alar plinı-

çe y aş 6 • ır sıra a ıse k. ·ı · .. kün' ld - ·ı b'k' fta lan 
ts~anbulda hi kimse ki ı gaı enın mum o ugu nın tamamı e tat .' ıne ~ ~ o 

. . ç . yoktu kadar çabuk bir zamanda izale alacaklı devletlenn İngılterenın me 
Nakşıdıl yardım ısteyebilsin.. d"lm . . . tt. . d F talibini tatmin için ne gibi kat'! tek 

Aime Napoleona doğrudan e ı .e1sını lhıçap e ırıyor u. r- liflerde bulunabileceklerini aormuı
- . .. , ansa ı e su olduktan sonra da tur. M. Jaapar İngilterenin azami 

dogruy~.bı~.~ektup.ya~p gon-,dahill gaileler daha ziyade ar- metalibinin neden ibaret olduğunu 
~ertmeg~ duşunmedi degıl. Se- ttı. Belgırattaki yeniçeriler son bildirmek M. Snowden'e ait bir va-
lım vaktıle Fransa Kralı Onal- zamanlarda tatbik edilen 1;laha zife olduğunu söylemiştir. . 
tıncı Louis'ye doğrudan doğru- ta. d" la d B 1 B 1 Bunun üzerine M. Snowden dığer 

a bir mektu ollamamı m _ ,ısyan e .1Y?r r ı. ~ar e İngiliz murahhas ve mütehassıslari-
yd , N k .dP.

1
Y k şb 'Y grat kalesı bıle ele geçırerek a- le görüşmek üzre içtimadan çıkmış-

ı. · · . a Şl. l ? . m~ .~ ~ o çıktan açığa asi olmuşlardL Bul tır. 
zamanki neb~esını duşundu. ~ garistan, Trakya ve Make- Bir taraftan M. Jaspar ve Franki 
zamandanben genç kadın hır donya'da artık eşkıya çe- ile İngiliz murahhaslar, diğer taraf-
çok tecrübeler geçirmiş insan- t 1 . hüküm' .. .. .. d tan M. Briand. Loucheuc, Cheron 

. • e en suruyor e- ı ı hha ı da larm tabıatı hakkında pek çok I . .. ' ve ta yan mura s arı araam 
• . . etın nüfuzu bunlarda mük11cmeler devam etmrktedir. Al-

malumat sahı?ı o~uştu. da tesir etmiyordu. Fransızlar manlar 21,15 te Lünenhoftan aynl-
Napoleon cıddl ışlerde kadın- Mısırı çoktan tahliye etmisler- mışlar ve müzakereye devam etmek 

lamı muhakeme ve mantığını di. Lakin İnğilizler İskeri'der- için. bir ıı:ıat sonra geleceklerini ııöy 
istihfaf ederdi. Eğer kabil ol- yeden hali çıkmıyorlardı. Ara- lemışlerdır. ~lacaklı devletler mu
saydı görs d" ki pek akta b" da da V h b" .. . rahhasları mukalemelere devam et-. , ey l uz ıstan e a ıler turemış, mektedir. 
b~r.kadın varclır ".e o ~d~ ~en- Osmanlı imperatorluğu için ci- M. Wirth LUnenhoftan giderken 
disınden ~ ıstem~k ıçın o- ddi bir tehlike olmağa başlamış "buz tabakasının artık kmlqıış ol-
nun en zaif bır hassasıyet nok- tardı. duğunu" söylemiştir. 

tasını keşfetmiştir, acaba o za- Bu vaziyete bir nihayet ver- 1NGİLTERENİN MENFAAT! 
m.an k~dmlar hakkmda besledi- mek lazımdı. Nihayet İnğilizler La Haye, Z8 (A.A) - Sabah saat 
gt bu ıstihfafkar kanaati hfili İskenderiyeden çıktılar Balı _ 2 de nctredilen resmi bir tebliğ baş 
muhafaza eder miydi?.. l' M k d T k. • ı. lıca devletler murahhaalarının saat 

a ı . a e onya ve ra yauaki 1 e !radar inlcitasız devam eden içti
FRANSA İMPERATORU egkiyayı ortadan kaldırdı.Lakin malanndan sonra bir itilafa vasıl ol 
Napoleon 1804 senesi 2 Kanu bu gaileler ile uğraşılırken daha ~~ş oldu~larmı bildirme~edir. Bu 

nuevvelinde muhteşem mera- mühim müşkülat çıkıyordu. ı~lif İngiltereye son teklıflerden 7 
· 1 • S 1 'h "'"I k mılyon altın mark fazla menfaat te-
sım e başına taç giydi, kendinı ~ar ı ti... çı arıyorlar, min etmektedir. 
Fransa imperatoru ilan etti. vak_tııe Kosva m~yd3!1 ~u~are: AMERİKALILAR MEMNUN ... 

Fakat Avrupa hükümdarları besınde kaybettıklen ıstıklali . (AA) La H 
bö 1 b" · d' takr 1 · k · . Washıngton, 28 . - aye onu ~ e ır ~nvan altında ta- şım ı ar e e g_e~ırme ıstı- de İngiltere ile diğer devletler ara-

nımak ıstemedller. Kimse Na- yorlardı. Bunlara ılaveten Te- sında esas itibarile bir itilil.f hasıl ol 
poleonu Fransa·imperatoru di- pedelenli Ali paşa da Epir tara duğuna dair olan haber, buranın res
ye tastik etmiyordu. İngiliz Kı- flarmda istediği gibi hüküm sü- mi ve m_al! ~filin~ .büyük bfr 
ralı olsun, Rusya Çarı olsun, rüyordu. İsyanlar yetişmiyor- menını_ıruyet tevlıt_ etmııtır. Mezkllr 
N 1 ' · 'b" .. mahafıl, Young planı akamete uğra

apo eon a resmen hır §ey ya- muş gı ı Istanbulda da cehlu mıı olsaydı Avrupanm iıtikrarı muh 
zıp hitap etmek mecburiyetinde taassup erbabı, yapılan yenilik tel olacaktr fikrindedir. 
kaldıkları zaman "Fransa reisi tedbirle.ı:nu, islahatı çekemiye- KONFERANSA AİT FİLMLER 
hükfuneti,, gibi bir tabir kullan- re~ tahrikat yap akta devam Paris zs (A.A) _ Polis bütün 
mak suretile hitap ediyorlardı. ediyorlar~ı. Ni~amı cedit tabur- sinema direktörlerini La Ha~e konfe 

Kendisi hakkında böyle mua- laruıı dagıtmaga uğraşıyorlar, ransına ait olan ve nümayişlere se
mele edilmesi zaferleri ile mağ- Istanbula gelmiş olan Fransız ~biyet verecek mabiye~e bulunan 
rur olan N ı · · ğ zabitlerini geriye yollamağa ç:ı- fı~m .parçalarını çıkarmaga davet et-apo eon ıçln en a ır mıştır 
bir izzeti nefis yarası oluyordu. !ışıyorlardı. · 

İşte bu sırada idi ki Istanbul- Bilhassa Selimin bir iradesi ISPANYA'DA BiR YANGIN 
d F · b" · ·ı · b'' b'' ·· k d d BARSELON, 28 (A. A.) - Bir bi-

an, ransa . ımperatoruna ır yeıı:ıçen en. us ~t'!11 ı:. U: !· nada yangm çmuştır. Uç itfaiye nefe-
ı:ıektup geldL Bu mektupta Se- Selım asken teşkılatı degıştın- ri ateşi söndürmcğe çalışırken yara
lım, Napoleonu imperator yor, bir takım sınıfları yeni~e- lanmış, altı nefer de devrilen bir tu
~larak tarumağa hazır bulumk- ri ocağından ayırıyordu. Istan- lumba ~ltmda ~la k vücutlcrinin 
,unu, Napoleonu kendisi ile mü bulda yeni nizam üzere süvari muhtelif yeden ecruh olmuş
~avi bir padişah olarak tanıdı- ve piyade alayları teşkil edildı. !ardır. 
~mı bildiriyordu. Bu alaylara merbut topçu kuv- PARIS'TE KOMUNIST BANKASI 

Bu mektubu yazdıran kimdi? vetleri de vücude getiriliyordu. PARIS, 27 (A. A.) - Hesabatnun 
\ime, Napoleondan istenecek İşte bütün bunlar yeniçerilerin tetkiki için polis tarafından kapatıl
ardımı temin için herşeyden hoşuna gidecek şeylerden deöi- mrş olan .Komünist Amele köylü baıı
•vel yeni Fransız imperatonı- idi. Fakat bunlara ilaveten ;e- kası yenıden -~ştır 
un izzeti nefsini bu suretle ok- rilen bir karar yeniçerileri isyan ITAL YA ve YARIŞLAR 
lmak lazım gedliğini kesfet- ettirdi. ~OMA. 27 (A. A.) - İ.taly~, ScJı-

kt 'k • · N 'ı I I neıder kupası yarı~larma ıştırak ede-= e gecı memıştı. ar,o eon B TMED cektir. 

Zeplin seyahatı Kalpazanlık Ankarada yapılacak merasiJ1l 
Fırtınaya uğradı, Beş-se;;denberi programı hazırlanmıştır 

yolunu çevirdi çalışan bir çete ANKARA, 28 (Milliyet) - 30 Ağus;; zafer baY~ 
~---- raıru hazırlanmıştır. Saat dokuz buçukta kayınakaı:Il~~~ 

Elpaso (Texas), 28 (A.A) - Zep Fransız zabıtası ahiren Marsilya- mak üzre milli müdafaa teşkilatına mensup büyük ı;,tl 
!in, hafif sür'atle Texasm garbından da mühim bir şebekeyi ele geçirmiş- ra, milli müdafaa vekilliğinde toplanarak büyük erJt3111 

geçmiş ve fakat Elpasoyu geçtikten tir. Bu şebeke devlete ait tahvilatın ve gı· decekle r · t b "k:att b I klardır .. ıı sonra •ark istikametini tutarak sür'- · r, eıs paşaya e n a U unaca 13" 
• sahtelerini yapıp tedavüle çıkarmak- Teb "k"tta b ln ·· t b kt S rı kıŞ atini arttınm•tır. Eckener. "Fortho ı n a u an umera saa on uçu a a • ~ , a meşgul bulunuyordu. l ak 1 · S d re>" worth" üzerinden uçacag" mı söyle- y ıl h . . · d b ac o an geçıt resmine döneceklerdir. arı kışla a . ap an ta arnyat netıcesın e u f v 

miştir. Falrat fırtınalardan kaçmak şebekenin çalıştığı yer nihayet mey- ten eve! en kıdemsiz bir zabit tarafından büyük za ~rı . 
için y~ni_ Meksikay~ doğrc yolı_ınu dana çıkarılmıştır. Geçenlerde bir ta- hakkında askere bir nutuk söyleyecektir. On ikide yırııı1 
çevırmıştır. .Mumaıleyh. telsızle. kım tahvilatm sahteliği anlaşılmış top atılarak bayram tesit edilecektir. 
"Clev~and"a bir. haber gönderer:k 1 polis tarafından tahkikata girişiltniŞ Tayyare Cemiyeti bayram şerefine bütün bar ve ~ 
oradan geçmek nıyetınde bulundugu ti ~ 
nu bildirmi•tir. Mezkur s_ehirde ha- · müsamere ve eğlenceler tertip miştir· Bilhassa Yni ~-_ _. ' Yakalanan bir ip ucıı sayesinde (fo'-
li haz~rda !Jir tayyare bayramı ya- bazı kimseler yakalanmıştı. Paııııte le bahçesinde bir aile garden partisi tertip etmiştir. 
pılmaktadır. 'Eckener, oraya yarın bir bankaya gelen bir adam bu sahte tiye İştirak edenlerden duhuliye alulınıyacak ve elbise ~ . ., 
öğle v~ktı ·varacağını tahmin etmek- tahvilattan birini sürmek istemiı ban de olmıyacaktır. "'a 
tedir. ka memuru hiç belli etmeden bu a- · r 

damı takip ettirmiştir. İşte ip ucu bu F · ı · st. d h t d t r 'ı t i Çok vahim! süretle yakalanmıştır. Bundan soma } }, lll C aya . UrffiUŞ U ' , ' 
bu şahsın arkadaşları da yakalanmış-

1 
k 

tır. Fakat takibat bu kadarla bitecek gazet~ er Çl JlllYOf . 
ı inci sahiftdell mabat gibi değildi: Çünkü şebekenin .d}ğer 1 . . . . kla adamları, bılhassa sahte tahvılatm LONDRA, 28 (A.A) - Müstemlek:at nazaretiniıt tıı. 

On seneden ben Filistın topra. ~ın~ yapıldığı yerin meydana çıkarılması ne nazaran Araplar Kudüs ve Hayfa civarındaki muse\11 
bir çok para dö~dü. _Yahudılen zı- lazımdı. Halbuki tutulan adamlar bu 
raata alıştırmak ıçın ograşıldı. Fakat hususta hiç bir itirafta bulunmuyor- larma yeniden saldunı:ışlar ve Hobzon daki musevi 
bu emekler boşa gidiyor. Toprağın tardı zapta yeniden teşebbüs eylemişlerdir. Buradaki mii 
istendiği kadar ziraate elvirifli olma- F~ansız zabıtası başka başka yol- pek şedit ve Anut bir şekil almıştır • Hayfanm cenubuıı' 
dığı cihetle istenen mahsül almamı- !ardan giderek nihayet geçen gün mü uzanan sahadaki musevi kolonileri anbean hucuma .ı!.,,''.lt.:'<lıı;. 
yMorO. HlM iKTiSADi SEBEPLER· ~ bi~ netice elde etmiştir. Geçen tehlikesine maruz bulundukları için vaziyetleri vahiJt1dir'i 

. . . . · gun alakadar zabıta memurları Mar- Jıl":I 
Filısti'?-~ekf Araplarla Y ahudıl~r ~- sil yada bir evin ikinci katına çıkarak !ar terk edilen evleri ve çiftlikleri yağma etmekte ve ~ 

rasmdakı ihtilaf her ,eyden ~ve! ıkt~- birden bire bir odaya giriyorlar. Bu rinde götürdükleri her şeyi tahrip eylemektedirler. JJB. 
sadi sebepl;r.den . ~er! geliyo~. Bır oda kalpazanların gizlice çalqtılda- bütün durğunlaştığı için yerli gazeteler çıkmamaktadll" 
ç~k Yahudırun Filistme ı::eiı_n~sı ye~- rı yerdi. Polis burasıru bulmak için . l t/1' 
1i_ Arapları on se?edenberi sınırlendi- gece gündüz oğraşmış, nihayet ele 1 Ankara da caddelerinin geniş e 
~yor. Bu. Yahudi kalabalığını y~rleş- geçirmişti. Buraya girer girmez po· in b l d 
tirmek lçın Arapların zararına hır ta- !isler iki kiti ile ve mükemmel suret- meS e aş aB l 
kım §eyler. yap~dığmı bitaraf ecnebi- te tertip edilmiş bir tabı makinası ve ANKARA, 28 (Milliyet) - İmar müdürlüğü ile . 
!er d;l~~t;{ff;-. KONGRESi saire ~!~ karşılaşıy~:tar; Bu adamlar- rasında yapılan itilaf üzerine ilk olarak yapılacak ola!l :~ 

. . , . dan hırı hakkak, dıgerı de matbaacı cadd · · d k · 1 · b' h f J.taO" 
Sionıstler geçen gün Zurıch te hır · . A t k h' .. h k 1 t h esının ar ısınının geruş etmesıne ır a taya 

k d F·ı· ımış. r ı ıç şup e a maıruş, a - lan akt B kal dd · · · l 'lm · b~•l ongre topladılar. Bu içtima a ı ıs- vilat başmak için bir takım sahte ka- ac ır. an ar ca esının geruş etı esme ..., 
tinde Yahud'!i~. istikbali için bir ta lıplar ele geçirilmiştir. Yanan yeni barın enkazı kaldınlacaktır. 
kım şeyler duşunüldu. Fakat asıl me- Taharriyat neticesinde beş mily<>- _ , ııl 
sete İngilterenin Filistinde. Yahudi!!: na yakın sahte tahvillt bulmuşlardır. ISTANBUL VE EDiRNE MAARiF KADRUV' 
ğe karşı bund~n sonra takip edecegı Nihayet bu adamlar istiçvap edildik- iKMAL EDiLDi 
hattı r;.r~frl'r. l IF !eri.vakit 924 senesinden be.~ bu sah- ANKARA, 28 (Milliyet' _Maarif vekili Cemal ıtuf 

FTAN ST ADE tekarlıklara başladıklarını ıtıraf et- b .. d'l ·· · • .. · • · · 
SiY ASETI mişlerdir. Tahkikat neticesinde mey-1 uguz:ı ı encwnenındeki muzakerata ışttirak etmışt~t· 

On senedenberi orada takip edilen dana çıktığına göre 923 ve 24 arasın Edime ve İstanbul maarif kadnılan ikmal edilmiştıt• 
siya.s:t, .~raplar!:' Yahudiler a.rıı:sın- da bu şebeke 875 bin franklık sahte' 4 "' • 
dairi ıhtılafı t~•kİ? etmek: her •ki u~- tahvilat yapmış ve 80 bin franklık Katıyı kocasından alıp dağa girmiştir. Asker h~ 
sur arasında ımtızaç tesıs etmek sı- da sahte posta pıilu basmıflardır. kald 1 d 
yaseti oln1adığını Filistindeki vaziye- 925 te de 3 milyonluk sahte tahvilat nınıt at' rm a taşınmıştır. ı% 
ti bilenler söylüyor. . . 926 da ise 200 bin franklık tahvililt ORDU, 27- Tepe köyünden DAHiLiYE HlJ" 
~n defa. toplanan .. Sınonıst konı:- çıkarmışlardır. Fakat bu şebekenin · Yazıcı oğlu Kadir. zevcesi ile MOŞAVJRLICJ 

r~~ın.de.İ":gılte~~y~ muracaa.tla Yahu- yaptığı bundan ibaret değildir. 1 birlikte şehirden köye dönerken ANKARA, 28 (Milliy•ı:,;, 
dılığin ıstık'(ıaii ıçın temennilerde bu- ka 1arm yedi ki . ye idi f H k k iif&f!J': 
Iunuldu. Fakat bu temennilerin J..on- Mekfen/i/er rşı a . §l çıkmış, bi- ~ğin e ~ u u. m ktıl~ 
drada kabul edildiğine dair ortada y / çare adamın elinden karısını zor ~ fa be eta .f9Cd;ı:f,tir 
hiç bir emare yoktur. milsabakası ia oılarak dağa kaçımuş, rrzma • ., yın e "'' •. ,i 

tecavüz etmişlerdir. Köylülerin Hava filosu Mard"'~ 

17 ı'ncı' hafta ve Kadirin haber vermesi üzeri- MARDİN, 28 (A.P>) 
Hazine namına mazbut ve 25-8- ne jandarmalar derhal takibe akşam Gaziayintaptafl 

929 pazar gün11 ihale cdileceğı ev· 17 locl haftanın en mühim çıkarak bedbaht kadını kurtar- eden hava filomuz ~ 
velce Uln olunan 360 kilo satebln haberi nedir ? mOsıibakaııı mış, serserileri yakalaımştrr. La mize muvasalat etIJ1İŞ• ıı; 
beher kilosuna verilen 285 kuruş başlamıştır. : yık oldukları cezayı görmek üz- geç olmasına rağmen tıif 
haddi IAyıl:: ~rülmediğinden ı -9-929 Gelecek 12 -.:ileylül salı ta- ı re mahkemeye verilmişlerdir· ~~r!anmtarafdamkalabaJılch_...,ıJ:. 
Pazar giinü ihalesi icra kılınmalı: üzre cevap lan ~na akşarnıııa Afyonda lrurtulu~ bayramı 

1 
Bdanl eli ""~! 

nıüzayedcsinin bir hafta müddetle k d k bld I l · şı anmıştır. e e ye d~D t 
ıemdldine karar verilmiştir. Talip- a ar a u e ecel' ·•• 7ıocı i AFY?~· 27 - :Afyonun kur tayyareciler şerefine el~ 
lcrln yevmi ihalede saac üçte pey haftanınen milhlm haberi : tuluş _gun~ ~msalsız tezahürat- Mardin palasta mükel1;1, 
akçalannı hamilen defterdarlık bina- için alına- ipi eyl!ll çar- la t~sıt ediliyor. Halk coşkun yafet veri~tir. Fi~ 'ql 
sındald ihale komisyonunda hazır cak netice ~ şamba ga. şenlikler. yapına~taclır. sabah saat .5 te şehriiJllı. 
bulunmaları ve şeraiti anlamak iste· nll lllnedllecektlr. Cevapla- . E'.~ektnk ten~ırı~.tı, as~eri te- reket etmiştir. Filo ~ I 
yenlerin Isıanbul orman baş mlldil- nnızı Milliyet m(hıabııka ; zahurat emsa~~ızdi~. ~ır tabur hava hattını takip edeeı: 
riyeılne milrıcatlan llAn olunur. mernurumo, ırllm2erlrıl;<. ask~:,_ ha osten Ienle ehre radarı Di arbekire dö!1~ 

_o_d_u_n_v_e-ko-·· m-ür_m_ü_n-ak_a_s_a-sı-- 1 Kız ve Erkek Ameli haY~ 
(Slaft~U( IUÜddei 0D1UIUİIİIİ0d80 : Mektepleri Müdürlüklerinden: . 

i Y cı:'. taleba kayt ve kabulü- ı zunian alınır yukarı ~ 
lstanbul ve Üsküdar hapishane ve :evkifhanelerl için mukte::f ne başla~r. ~ayıt günleri ginnek isteyen lise ~eL~' 

500000 kilo mang-.ıl kömürile 450 çeki muhtelifülcins odun miiba- cumartesı, pzartesi., perşembe, ktep muadil sınıf talcl"'.'",ıl 
yaası tarihi illndan itibaren yirmi gün müddetle münakasaya ko- saat 10 dan 12 ye , 13 den 17 ye ceği sınıfın altındaki sJP' .. 
nulmıış olmakla. tıı.lip olaıılann ş~ralti anlamak üzeM Cumadan rna· kadardır. Talebe kadrosu mah- !erinden imtihan oıuııııf'el' 
da her gün Adliye !eyazım dairesine ve münakasaya iştirak ed!cek- d~ttur .. Z_amanmda müracaat e- Kız Ameli hayat me~ ~ 
terin de yevmi ihıı.le olan 18 9/929 tarihine müsadif çarşımbl gii- ~lmesı liizımdır. Eski talebenin raçhane başında Miitl~ 
nü saat on beşte Defterdarlıkta umuru hukukiye müdüri,etinc'e nıhayet Eylülün 19 mıcu günü- konağında Telefon,. ıs 
müteşekkil ibate komisyonuna müracaatları ilan olunu5 ne kadar kayrtlarmı yenileme- 2731 ~ 

Ieri mecburidir. Aksi takdirde Erkek Ameli hayat ;I 
Orman ve erazii vakfiye M. r;~i~~~/~:!r:a~':~::ı;~~= ;:3~atoğlunda Teı. :

51 
1 ~· 

Şehremini civarında Yeni bahçede (;uraba hastanesi ittisalinde /.j \ 
vakı on sekiz dönüm üçyüz on yedimetro murabbaındaki vakıf Devlet Oonıı·rJoll'rı re Lı'oıgnl!ln "nıoın"ı 1·dııre~ı1w~ ~. 
bostan 93!l senesi Teşrini saninin yedinci günii nihayetine kadar IJ U U U U UU r-

lcara verilecektir. Müzayedesi scnei haliye Eylulün birinci Cumar- Beş ton kalay kapalı zarfla! de saat ıs 30 a kadar tf. 
tesl gifo(i saat on bı;şe kadardır. Talip olanların Istanbul Evkaf mü- münakasaya konulmuştur. müdürlük 'kalemine .,e , 
diriyetinde 'Orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri. Münakasa 12 teşrini eve! 929 lii.zıındır ~; 

Ticaret işleri umum mu'"du"rlu"ğu"nden·. cumartesi günü saat ~6 da An- , Talipl~münakasat"~) 
,,. karada Devlet Demır yolları . . . . . bilitı"'/ 

30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede İdaresinde yapılacaktır. Iennı iki lıra muka . sı 
I~ yapmağa izinli buluna'l müseccel ecnebi şirketlerinden Amerikan Münakasaya iştirak edecek- karada, Malzeme daı";J ' 
tabiiyetini haiz (Vakum öyle Kampini) şirketinin Türkiye umumi lerin teklif mektuplarım ve mu- Istanbulda Haydarp~~aıe</. 
vekili haiz olduğu selAhiyete binaen bu kere müracaat ederk ken- vakkat teminatlarını aynı gün· sından tedarik edeb~ ,1! 
aisinin ınuvakkaten Istanbuldan infikalri ~,nasında yerine şirket na- Kız ve erkek Amelı" batf ''" 
mına yapacağı i~lcrden dogaca.k davalarda miiddei, müddeaalcyh ve J 
üçüncü şahıs sıfatlarile ha1.ır bulunmak üzre ;\lösyJ { Davit R< • l ıo M kt 1 • -d·· ı·· •• d ' e ep erı mu ur uğun en: ~ •• ıt v 
yı vekil tayin edeceğini bildirmiş ve lazımj!cltn ka;tıtları verrrı~tir. yeni talebe kayt ve kabulüne başlanmııtır. Kayt sii'j'1 f.ı1 
Keyfiyet tetkik edilerek muvafık giirt.ilmı~ olmal.ı1 ilan olunur. marteai, Pazartesi, Pertembe saat lO dan 12 ye, 13 deJ1 t J'~ 

Emnl•yet sand g"' d dardır. Talebe kadrosu mahduttur. Zamanında müra~~ııiiıt'/. ) ) 0 an: si lazımdır· Eski talebenin nihayet Eylulün 19 uncu gıı 1eı1 l 
dar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirdeııııl'~·l ti 
yeni talebe alınacaktır. Birinci :ıınıfa ilk mektep meZ ı:ıııı' i~I 

Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir. Eml~kiııi ipotek 
göstererek sandıktan para istikraz edecek müıtcrilcrindcn işlerini hizzot gö
remiyenlerin dellAI ve komsiyoncu gibi hariçten bazı kimselere muracaatla 
fuzull masraf ihtiyar etmekte olduklı nazaran ıtibare alınacak bu kere sandık 
bu gibi müşterilere kclaylık olmak üzere mah;us \'C nıu\'azzaf memurlar 
tavin etmiştir. Vergi ,.e beledil'e ve Tapu idarelerindeki bu ipotek muame
le~ini bu memurlanınız \asna:oi\le rapı · rabıll·tcklcr vt• kendilerine Licret ve 
aidat ııamile bir ~ey vermiycceklcrcÜr .• \ lak3darlann n1alümu olm:ık üzere 
anı. key!ıyet olunur. 

nır yukarı sınıflara girmek isteyen lise ve orta me~tej ıı i11'1 

nıf talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf derslerın e !'1 
olunur. .. i,ir p1ı' 

Kn: Ameli hayat mektebi Saraçhane başında Mun 
nağmda Telefon, lstanbul: 2721 11 1ı:ıl: 

Erkek Anıeli hayat mektebi Cağaloğlunda Tel.Ista 



Ekonomi-

n Bu sene fındık 
"u sene fındık iyı· d - ·ıdi 
."tÇen s egı r. . 8 . llu se ene tah~kku~ eden rekolte iç fındık 10,160,~00 kılo 
Ilir se ne tah~ edılen rekolte iç fındık 6,554,000 kilodur. 

ek ne ç~k'. bır sene az veren fındık mahsulünün bu sene çok 
klarsırası~ı. Halbuki yüzde 36 az verdi. B!~ci. sebep, kış 

"ereb.ı;un b~r kısım ağaçlan dondurmascdır. Ikina sebep, mey 
. eye

1 e~ agaçlann geç meyve vermeli yüzünden, körpe}eşen 
lilidc d ~ gun haşaratın girebilmesidir. Haşarat, Karadeıur; sa-
.~ haz~ı:a v~rdı. Bu sene tesiri fazla oldu. . _ 
U~e satt k vazıyet karşmmda Karadeniz fmdck merkezlenn:ıız, 
ltciı v 1 !ar~ mahsul için, force majeure ileri sürerek, teslim-

taıu.ın~ tes~ım?,en .. i~.tina talep ediyorl~. •• 
Pa Iıya il:ki, koylu ~ccara dort ay evel baglandı, tuc".8: Av: 
be, bu b ~Y evel baglandı. Eğer yukarki rekolte tahmini d~g 

r. L .k~glaruşlan tamamen yerine getirmek giiçtür, tastık 
da iy~t •n. ehemmiyetle düşiinmeliki, tecil ve ihtina, Av-

hbiU esır bırakmaz, gelecek senelerin satxşlamu tehlikeye 
r<: r. 
"llUn iç" f 
U\>aftk {n mdık merkezlerimizin münferit kararlar vermeleri 
~tlc ;: masa gerektir. Bu iş nihayet bir devlet işidir· Devlet, 
dıliiitir evcut bağlanmaları tetkik ve sür'atle rekolteyi hesap 
&lıg·: 

~ · I(~~ ortada rekolte etrafında ı - lç, 2 -Kabuklu, 3 - Çuval, 
t r da:·.~ - Okka, 6 - Kilo, 7 - Vagon olarak türlü türlü ra
t İıtıiz t:Yo.r. Bunların hangisi doğru? Bizim yukarıya kayt 
~ bi ~ı~, İ~tanbul borsasının resmi bülteninden iktibas 
<t:ıı sta~-!!1 mındir. Fakat, hakiki tahmini ancak mütahassıs-

l'İz. 0 ılt metotlarile yapacakları tetkikten sonra anlaya-
lliyasa 

· dalt, keım k · · k 1 · ' kuv 
1 

e eşe radikal tedbir bulmak ıçın re o teyı 
-·~•ır11t?-ı...::c.qak, t:~~ ~ ke~fettirip engagementlarla karşılaştırmalı ve 

l :-"'Ptaki ;r muspet olsun menfı olsun ilan edilmelidir. 
-•t~ıYaya a .. ışkan alıctlarımczc fazla tereddüde sokmamak ve 

seyi, k rn~acaattan müstağni tutmak için, nasclsa olan bir 
arnak ~s oca buhrana inkilip edinciye kadar, başı boş bı-

ıcap eder fikrindeyiz. N. 

GÜNÜN İKTIS~~i HABERLERİ 

MiLLiYET 29 AClJSTOS, 1929 

~----*~--~-ıı::ı::mm-·----~~-;., Mahkemelerde: 
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ J Gazinoda olup bitenler .. 

-----~--------------=-' Muztarip baba, kızını yanına 
Em;~e~~Dl l!!J!!!l(lfJ;rt .. ~ vıı:ttı_"~ELİ 1 almak istiyor 

~ Merhum Fikretin dediği gibi "evlenmişler, sevişmişler atna 

Dur f. Telsiz telgraf ve muvakkaten", «sevda sukuta başlamış beş hafta geçmeden ... ~ Bir baca çoktü ve 
bu yüzden bir yol 

kapandı 

Ve ayrılmışlar. Yalnız arayerde bir ku; çocuğu var. Doğduğu 

E . j d• telefonu keşfetmiş, gündenberi 1cu; anasının yanında .• Büyümüş, serpilmiş, güzel-
mrın ınleme- imtiyaz istiyor l leşmiş ve söylemesi kötülük anası tarafından başı fena yollara 

d iğ" d doğru çevrilmiş. Kczm bu halini haber alan baba yanma almak 
Kırkçe§llle sularının üç giin eve! 10 en... Dün Viliyete Doktor Muktedir is- istiyor. 

kesildiğini yazmıştık. Hemen hemen minde biri gelmiş ve Vali Muavini Muhakemenin bu celsesinde Mhitler dinlenecekti. Bunlai( .... ) 
••de Kırkçe•me suyu kullanan ve i- Evvelki gece Panıı;altı merkezi mü F~·lı beye bır" ııı· tı"da v-'•tı"r ~· 
- ,.- ~ ~·~~. · efendinin" mutallakasc Madam (· .•. ) in ku:ı ile beraber yanında çen Istanbul halkı iki gün ıu sıkıntı- rettcbatından bir polie efendi Kasım Bu tahıs istida metnini de izah e-
sı çektikten sonra dün suya kavuş- isminde bir fırıncıyı tabanca ile ağır derek demiştir ki: iki erkek olduğu halde Boğaziçinde ( •.• ) gazinosuna giderek hep 
muştur. surette yaralamıştır. c- Ben doktorum ve kqifim. Di- beraber rakı içip şarla söylediklerini söylüyorlardc. 

Suyun kesilmesine sebep Alibey Hadise bir takip eanaamda olmuş, yorlar ki, telsiz telefonu guya Mar- Gazinonun garsonlarından biri gördüklerini şöyle anlattı: 
köyü civarında Valide suyuna Lir aa- fırıncı Kasnn efendi, polis memuru- koni, alektriği Edison, balonu Mon- _ Bu Madam geldi. Ben kendisini evelden tanıyordwn. Ya-

t f d b. bacanın ço"'kmesin nun °Dur !,, ihtannı dinle-.amic;. ~ lfl ıı· d 1 . t etmı"• a mesa e e ır - .. ~ • go ye ıra er er ıca •. nmda !arı, hem iki erkek vardı. Madam raki istedi. Halbuki bi-
den husule gelmiştir. nun üzerine yaralannuştır. Efendim, bunlar yalandır. 

Mamafi su yolları bu şekilde kal- TRAMV Ay OTOMOBiL Bunları hep ben keşfettim ve pm· zim gazinoda raki yasalı:. ı 
dıkça bu gibi vakalann sık sık gôrti- MliSADEMESl di imtiyazını istiyorum. Bu adam ak- Şayet isterseniz dcşardan alır getiririm, dedim. Para verdiler 
Ieceği ve Istanbulun daha çok susuz Dün saat 11 de Sirkecide bir tram- lından tabii bir surette tüphe edilmiş i:ıakaldan bir şişe rakc aldnn getirdim. Başladclar içmeğe •.• 
!<alacağı şüphesizdir. vay ve otomobil mdsademesi olmuş, ve polis vasıtasile muayeneye sevk Davacc vekili sordu: 

Suyun geçtiği yerlerde bacaların tramvayların münakalatı yarım saat olunmuştur. ....., .. _, _ Efendim, bir noktanın istizahını reca edeceğim. Yanların-
ç0g-u açıktır. Bu bacaların ba"ları durmu•tur 1 O UNU 

. ' . • . YEN TEKA T KAN daki kıza da rakı içiriyorlar mı imiş? yüksekse de bazılarının sevıyesı .ı1e- I ş· krü 
men hemen toprakla beraberdfr. Bun TATLICI LE PILAVCININ Maliye Vekili Saraçoğlu ıi Şahit, buna: 
!arın i<ino bir hayvan dü•ınc.i her KA VCA.SI bey, mütekaitlerin terfihi için yeni - Evet! cevabmc verdi, hep beraber içiyorlardı. Hatta efen• 

' Galatada Arap canıide oturan Pi- bir tekaüt kanunu layihası ihzar et-
an için muhtemeldir. !avcı Ali ile tatlıcı Şu""krü bir alacak miştir. dim, benden bir kaç gün için yatacak oda istediler. Dedim ki: 

Bu arızayl tamire uı;ra~an Sll yol- . B lk" b" od b 1 A . k k d v•ı . b 
b k .rJzündon kavga etmişler, Şükrü bı- Liyihanın Meclisin önümüzdekı - e ım ır a u uruz. ma sız an - oca egı seruz a-cular akan suyun içinde bir uçu , · 

metre boyunda bir yılan olduğunu çakla Aliyi sol böğründen yaralamıo- içtima devresinde k.ın,ı:1iyet kesbet- 1 şrrnıza iş çıkar. 
hayretle görmüs erdir tır. Mecruh ~stane~e kaldrrılmışlır. mes: muhtemeldır. .. . 1 Bunun üzerine oda tutmaktan vaz geçerek son vapurla İstan-

.,__., GALA TADA BiR SlRKA T kLayıha blundan sonr> .tckaut eldıle-. bula döndüler. 
EMANET DOKTORLARINA G 1 d F 1• ce memur arın, memurıyctte ama" n· _ . h. d M d k di . . .. .. • 

iKRAMiYE a ata a •a.ıro hanında Lakkal maaşta muadil bir maaşla tekaüt e- ıger bır ş.:ı ı~ e, a aı;n en sını ~orun.~e. . 
ş.:,.c:nan·:ti '1a>taneiuiudeı<i e- H~mdir.İ!l dükkanına dün iki kişi gir dilmelorini temin edecektir. - Aman, beru yakma! diye yalvardıgmc soyledi. 

tibba ile ı.ıe;~diy< doktorlarından ba- mı~; du~arda ~"lı bulunan caketin- ·-~ Bunun üzerine tahkikat safhasının bittiği tarafeyne tebliğ e-
zılarma ikramiye verilmiştir. cebınde,n 28 !ırayı çalarak kaçmışbr DEFTERDARLIK lŞ~.E~~ dildi. 

t~cram:ye alan doktorların isimle- dır _ . Defterdarlık _m';'haS<be mudırıye-
rinin »e~rıni istemiyen Emanet sıh~i- HAMAL OSMAN-HASTANEDE 

1 
tı kadro•~ gelmı~tır. ki•i Muhakeme heyeti umumiyetle yapılacaktır. 

ye müdürü Neşet Osman bey demı~-ı ÖLDO Teblıg memurluğunada altı , * * * 
tir ki: _ Evvelki sabah Yeni camide qsman alınmıştır. .__., •• •• İ L Rİ 

<- Hüsnu hizmetleri, gayretleri isminde bir hamal kasap Hasan is- TASFiYE iŞLERi iÇiN GUNUN ADL YE HABER E 
göriılen etibbaya Şehremaneti tara- minde biri tarafından vurulmuştu Hükumeti sabıkanın hesap muam-'-

lj fmdan ikramiye verildi. Biz de keyfi Osman nakledildiği Cerrah. paşa lelerini tetkik ve tasfiye vazifo•ilc Arkadaşını öldüren Sacidin muhakemesine 
caret odası reisi Samsun tütünlerini yeti vekalete bildirdik. Emanet icap hastanesinde vefat etmiştir. meşgul olan bir tasfiye müduriyeti d"ld" 

t tk ettik,;e ve lüzum gördükçe diğer E- Osman hastaneye nakledilerek a- vardı. Bu tasfiye müdiriyeti altı yedi d Ün hafiyen devam e 1 1 
1'icaret e ik seyahatından avdet etti manet doktorlarına da sene başına meliyat yapıldıktan sonra kalbi ~ur- sene çalıştıktan sonra bu sene Mayıs Kendisine aşıkane mektuplar yaz- malrttilü muayene eden doktor Şillı:riı 
ftu <>dası bı . . . . . kadar ikramiye ve takdirname vere- mu.;. nefesi kesilmiş, ve hakkında: nihayetinde lağvedilmiştir. Bu idare dığı ve tecavüz ettiği iddiasile arka- bey f31ıit olarak iatima edildi. Şükrü 

}ıı n Sanıaun t .. ~~cı reıııı Mıthat ZiRAAT BANKASININ cektir. - Öldü. haberi verilmiştir. yerine 1 Haziran 929 tarihinden iti- daşı Hamdiyi katleden Vefa orta mek bey Onnilı: efendinin sektel kalpten 
;dnıı~ oldug u un ınıntalı:aların- HiZMETi KÖPRO ·KUı::tJBELERI Fakat bu c3nada Osmanm baş u- haren ayni vazifeyle mükellef olmak tebi son sınıf talebelerinden Sacidiıı ölmü• oldugun· u ve egver iddia edildi 

• t etın;. u tetkik seyahatin- İzmir Ziraat bankası. yeni bazı ele d kt ı v ,_., • lüt --.tır l,{· h Karaköy köprüsünün terfii ve kal- cuna g n ° or ar sun'i ~~neffüs üzre Maliye e ..... eti muhasebei u- muhakemesinde nöbetçi birinci ceza ği gibi ciğer ve ya kalbinden yara-
•ri~.ı':..'."•hsuı~rnuz~'t ahtakbekmy bdau bs~tr- tedbirler alınış ve bu cümleden ola- dmmlarının deg"i•tirilip yenileştiril- y~ptırmaya. ~şlamışlar, Oksııen ver mumiye müdüriyeti takip ve tasfiye mahkemesinde devam olundu. Muha- !anmak suretile ölseydi ag-zmdan"'kaıı 

.. q rak, kendilerine para verdiği müstah • mı<ler kalbınm tek ı b '"d" · · b t J k ·· b" 'ıı ze Şunı mesi hitam bulmu•tur. • . rar ça ışmıya a;- mu unyetıne mer u 0 ma uzro ır keme yeni ceza muhakemeleri usulü ae!mesi icap ettig-ini halbuki böyle 
o s . arı soylem;•tir : aillere bir kolaylık olmak üzre, malı- • ı temın aff k im ı 'da · d '-··J k " -·.l r •nekıtiı · --. Şimdi köprünün iki başındaki ku- amasıııı e muv a ~ uşar- mümeyiz ı resın e .,..unma ü:<re kanununa göre cereyan etti. Yenika- birteygörmediğinibellrl~otarkenge 

j 1 e nıs~ten tun mahsulü geçen sullerini alıp piyasa mucibince satma liibelerin inşasına çalışılmaktadır. Ku dır. _Osman bundan sonra bır ~aç ~~- on kişiden mürclı:kep kadrolu bir tas- nun 15 yaşından apğı bulunan maz- len bır alı:aeden vefat ettikten sonra 
~ / 0 n kiloluk azdır. G~en sene ğa başlamıştır ltibeler, sa"lam olmak için kazık ve at_.>~,,amı~. fakat akşama doı:r.u ol- fiye kalemi teşekkül ehni~tir. nunların muhakemesinin hafi olarak yaralandığını kabul etmek zaruri bu· 
, J 1'ıil lllahsuı k b Banka. mahsulünü depolara gonde 5 ustur 

\,·ı ton k 1 var en u d 0 · beton üzerine inşa edilecektir. Kazık m , . ·.. .. . EYTAM DAiRESiNiN TEFTIŞl devamı.nı icap ettirm.elctedir. Sac_it 15 lunduğunu söyledi. • 1 tiıt 1 Odur F k t b recek olan müstahsiller en 4 gıin Emınonu merke k' d O 
· l)'ı) ıinlerı . · a a una için icar almıyacagı gibi satılan malı çakma işi bir haftaya kadar bitectk, . . . zı: va a an sonra Adliye müfettişleri dünden itiba- yaşını _ıkma_ı etme1'!'ş bulu':'dugun: Halbuki ıküdar tabibi adli81 En-
İ'ut~~~edir nıu: •eneden sene- sulden de yüzde bir komisyon ala- müteakiben kulübelerin inşasına ba§- fır~r eden katılı takip ve dün ak~am ren Eytam dairesini teftişe başlamış- dan muddeı umumı muavıru Cenul ver bey verdiği raporda makttlli.Hl al-

•~ ••n •acatırnız !anacaktır. Kulübelerin kış gelmeden ıhtıfagahında yakalannya muvaffak !ardır. Teftişatın on gün kadar bite- B."!uhakemenin yeni ~nun~ tevfıka!l mış old~ğu cerihadan vefat ettiğini 
' •don •ld0 k Çok iyidir. Ge- caktır. evci ikmallerin, r..ılısılmaktadır. olmuştur. ce<n tahmin olunmairtadır . hafı olarak devamını ıstedı. Heyelı kaydediyorcJu. 
· Ço ;,,: stok kalmış- Bankanın bu teşebbüsiı. müstait- r ·• I I Katil Ha'lana yardım eden Efe b- ·~ hakime bu talebi kabul ederek salo- Muhakelıe her iki doktorun mu-

~ ıyeste !ut"- siller tarafından büyük bir sevinçle BEYOCLU Bc.ı..c.ıJfYE RE SL G Mehmet ve Arap Mehmet:,diin.J>dli- Hll.ALIAHMERIN B LOSU nu tahliye ettirdi. Dün bu dava ot- vacehesi için '-••ka bir tüne bırakıl-
nu, b' ~• serg· · · · k karşılanmı•tır Ankara Emanet muavinlig'ine ta- n · 1 d" M' dd . . ~ ~ 

ıh. tr file' ısıne ıttıra • • yeye vert mış er ır. \İ "' umumı- Hilaliahmer Istanbul merkezinin rafında Kara gümrük serkomiseri dı. 
:<"lı~i lr Yokt ADANADA UCUZLUK yin edilen B~yog-lu bclcdiye reisi Ha- I'k hk'k · · ld Yen; ur. b k b 1 . , İ ı to ı ata v••ıyet e~ııştır. yazlık balosu bu akşam Büyükada'da Hikmet B. dinlendi. Gelıniyen bazı BiR MOHTELISIN MUHA-

u.._ r, 1;:;
0 

lllalısulün ku .J Adana sebze piyasasmt oradaki u- Z'lm eye Ba ırköy e edıye reisı h- ·-
rı1u'. 'J~: on beş gün ka~~ahe: cuzluğa miilal olmak üzre neşrediyo- san bey vekalet edecektir. OTOMOBiL FACIASI Yatklüpte veril~ "" şahitlerin celbi zımnında 25 Eylül KEMESi 

·•h: eldeıtıazııa çok iyi bır tüttin 1 ruz: .. TERKOS ABONE ÜCRETLERİ• Pedik.te şoför Salih meşgul iken USKODAR iSKELESiNiN Çarşanba gününe talik edildi. Kule kapı idare! huausiye tahsıl 
~· e i. C<lılecektir. Domat~s okkası uç kuruş. Bamya NE ZAMAN ARTACAK? muavini Besim ot•Jmobili hareket et- TAMiRi KADIKOY CiNAYETi DAVAS1 1 memurluğu esnasındaki ihtil•smdan 

• .,._ı_ntıban1e Tu··rk tu"tun" cülı"ı-, 200 dane•~. S kuruş. Armut okkası 15 Terkos •irketi müdürü M. Kastel- tirmiştir. Geçen sene ha !ayan tlsk"da ·,_ Taşla kendisini kovalıyan Onni~il dolayı mevkufen muhakeme edilmek-
" lıı h~k· ldıırıtarla d . kuruş. Ü zum okkası 10 kuruş, Şefta-ı no Ankaradan avdet etmiştir M Kas Otomobil Lu esnada sokakta cvna- kelesinin tamiri hi; •türlü bite~e:.:k- öldüren Anadolu demir yo~ları •sabık 1 t~ oları Sadık efendinin mubalı:eme
t 'dünı 1ıtıiyetine d vunl'.~ )~a-~- 1i okkası 5 kuruş, Patlıcan 25 danesİ,teJno yeni proj~ tatbik cdildlği ·tak- yaıı Arnavut Bonuşun kızı Aliyeye tedir. İskele Eyl.'.ıl nihayetinde küsat memu~ların?an ~~rr~ beyın muha-ı•ıne dun de dev~~ olunmuştur. Bazr 
ui<:oi. ogru ı er ıgı- 5 kuruş. Patates okkası 7 :5 kurnş. dirde ~ehrin su ihtiyacının ne suretle çarpmıştır. Şoför güya çocuğu ecza- edilebilecektir. . k.emesıne dun db;~ı.n;;. c~~a m~keı;;.e-, ş~hıtler ~e:emı~tı. :unların celbi i-

"l AL\R MUDORO Hlyar S danesı 5 kuruş, İncır okkası temin edileceğini vekalete izah etmiş- neye götürmek için otomobile alm:. Şirketler komiserliği kış mevsimi sındc devam e ı ı. a ayı mıitea ı> çın yevmı ara tali olundu. 
, 'at.,, GELDi 5 kuruş, Kavun 3,5 kuruş. Karpuz tir. ve Aliye yara•fan miiteessiren öl: baslamadan evci iskelenin bitirilmesi Denizde Snor 
,, "• eJc.l•eti yeri' b" . okkası 2,5 kuruş, Nar okkası 5 kurc~ Vekalet emanetin de mütaliiasını müştür. ni 'sirkete bildirmiştir. Y 
~ı,ı ııgo ı ve ecne ı şır So kk 7 s k S k k ' · · Ş f" d • b" 1 b B h h " F Q b. <talar ın' d" .. H' . van o asr ' uruş. armısa o aldıktan sonra proıenın bazı noktala- o or e çocugu ır tar aya ıraka- RESSAMLARA a ri ma sulat B t k 
C~tlırı,.t-Y dun Ankaruduru ha?"~ kası 60 kuruş, A.yva okkası 10 kuruş nnda tadilat vapacak büteakiben ye- rak kaçmrştır. Jandarma mea'cleye • • 8 J mi 
'-ı tr a an şe rımı- y ·ı b'b 80 d · 5 k F , • · t . . Türk güzel san'atlar birliğinden: ---- -------"'"' llhlit ~ . eşı ı er anesı ··- u __ ruş. asu- ni şartlar: ihti•ıa eden mukavelename vaz ıye etmtjtır. 

,,. l •alı 1 kk 30 k B 1 kk ........ = Galatasaray resim sergisine işti- 19"-, V"" 1928 senelerı"n Beş mal' yapmak •. "•'n ı-ıı;t·1~n lı sın bey şehrimizdeki {sa: 3~ ~~uş.ktodgru ce o ası nin imzası için terkos.müdürünü An- MEZARLIKTA BiR ÇOCUGUN rak edenlerin 31 Ağustos ile 1 ve 2 '"' "' T T 
'il •d· alilarınr 1 uruş an sa ı ma a ır. karaya davet ed ·cektır BAŞINDAN '"-EÇEN MACERA de ne kadar balık Yunanı'stana mı ·~ <eı, . n muame atını ANTREPO BUHRANI '. . · . . - Eylül günlerinde 2 den S e kadar e-n '"'"•goı Ve bıtbaııaa sigorta iş Mukavele mucıbınce şırket bır çek Evvelki gece jandarnıalar, Topka- serlerini behemehal almaları rica olıı-

uıı "ı.. olacaktır. · Antrepo buhranı ile yakından ala- yeni masraf ihtiyar edeceğinden su pı mezarlıkları arasında vücudunda tutuldu? gidecek ? 
Mlıı.oEN KA kadar olan Halk fırkası dun antrepo- abone ücretleri tezyit edilecektir. Ye- bereler, çürükler olan l 7 - 18 yaşla- nur. 

,. ~n b GE LMEDI MBIYO cularla hammalların ~urahhaslar~nı :lİ şebekenin derhal inşaatana ba~la- rında bir çocu~u baygın bir halde bul TA yy ARE MOHENDlSLlGl Balıkhane tarafından tanzim edilen 
,1° ~ti <)rsaya hm· . top!aıı_ıış ve ~mlemışt;ır: _Neticede ı~- nacaktır. . .. -,.~rdır. iMTiHANI istatistiğe göre 1927. 1928 seneleri 

Son gelen Atina gazetelerinde o
kunduğuna göre İstanbul mıntakası
nın maruf takımlarından İstanbul ,_ '1ı ~Q llıenı;,. 1-r ~.'rden hıç kam- zarı bır komısyon teşkilile meselenın Bunun irin M. Kastelno itilafna- mahsulatı bahriyemiz şunlardır: il -....SQ '" • · ualbuk' ık· dalı lı b. k 'k' • Çıplak bir vaziyette bulunan bu Tayyare cemiyeti tarafından Av- . h 

1 ~n in ,.tn İngiliz gel ı. ~e ı .. a esas. ır surette tet ı ı takar- me imza edilir edilmez Parise gide- çocuk eczahane ye götürülmüş, ayıl- rupada tayyare mühendisliği tahsili- 1928 senesi denız ma sulatı: 9 bin kincisi Fenerbahçe takımı, A.tina'dalri 
.s t1 k6l ı~ liras l mış . rur etmıştır. . cek. Paristen kafi miktarda mühen- tılmış, fakat ismini bile söyli.,eıniye- ne gönderilecek 15 efendi geçenlerde 392 kap midye, istiridye. 1,n0,8521 (Enosis Konstantinopl) klübüne m\l-

4.tt ai"~rnı 1 
015,75 acılıjlll .. * Kanlı~ lı:omur depoları - Yeni dis getirecek ve uU mühendisler şelı- cek bir halde olduğu için de~hal te- imtihan edilmişlerdi. Evrakı imtiha- çift palamut ve torik, 77,751 adet is- raccat ederek yeni futbol mevsinıin-

I 9 12.~ ta Ştır. gumrük tanfelerınde ecnebi kömürle- remaneti fen Mühendislerinin n,.are davisi temin edilmek üzre zabıta ta- niye tetkik edilmiş ve Cumarte.;i gü- takoz ve 4,672,400 lı:ilo muhtelif ba- de Yunanistan futbolcuları ile temas 
h 'le.o"· "•Altın 887 de ka- ri.ne ağır resimler konulduğundan ti altında inşaata başlayacaklardır. babetine sevkedilmiştir. nü A.nkaraya gönderilmesi takarrür !ıklar t'.'şlril et~ektedir. Bu denizı' e~ek arz~su':'da bulu?duğunu bildıc 
~ fı1bı·ıı. bır~.ç _,ayda_nberi şehrimize ~nebi Yeni inş.ıat hir sene içinde tamamla- Bu çocuğun mezarlıklar arasında etmiştir. mahsulatından, muzayedede satılan- ınış ve Atına ıle Se!Anık'te beş müaa-l;i,, aneı1 koı alanlUJa teftiıi _ komuru getırılmektedır. Gelen komur nacaktır. geçirdiği esrarenaiz macera ög"rcnil- . !arın kıymeti, bir sene zarfında 1 mili baka yapmak istediğini ilave t1:mış-

~ .. _ lcfo;. za Yağı çıkaran fab- !erin ekserisini Rus kömürleri teşkil I -- ._____ . h ~ ZiRAAT BANKASININ SENE- yon 867 bin 6 yüz lira tutmu;, bu tir. Atina gazetelerinin yazdığına na-
"' ""111 ""' •t~ekt k d' ı ET BBA ODALARI mernış. üviyeti de tespit olunma- LIK iÇTiMAI ·k d ı· · 1ı F balı · · · ,~ P·t· ... edir Kim" t etme te ır. Kanlıca ve Kuruçeşme 1 mı tar an 224,341 ıra resım a n- zaran ener çe nın tekliflerı çok 

·~·.1~ 1,vla hile karı' ti ıldı".' a; depoları Rus kömürlerile dolmuştur. Teşrini evelde Etibba odaları teş- mrştrr. Çocuk zabıta tababeti tarafın- Ziraat bankasının senelik umumi mıştır. müsait olduğundan Teşrinievvele doğ' 
• Ş ilr •C anıaşıiacaı.şt r B gı,;: Son günlerde Rusyadan altı bin ton kili lazımdır. Sıhhiye vekaletinden bu dan tıbbı adliye gönderilmi§tir. içtimaı yakında Ankarada aktedile- 1927 senesinde mahsulatı bahriye, ru Fenerbahçe takumrun Yunanistan 
~·ot; ""'net; kolz ır .• un 11 kömur gelmiş, Kanlıca depolarına talı hususta gelmesine intizar olunan e- SiLAH ATANLAR TUTULDU cektir. Vilayet namına içtimaa işti- 1928 seneninkine nisbeten daha faz- seyahatına çıkabileceği muhak!Gtk ad 
:'\ "'ıltııa•ına .. a yagı ~- !iye edilmiştir . mirde. intihap hakkında tafsilat ve- Evvelki gece sabaha karşı Zeyrek rak edecek murahhaslar bir kaç güne la idi. 1927 senesi mahsulatı bahri- dedilmektedir. Proiya gazetesi Fe-
,,~~n, · ll'lusaade etmıre Bu suretle Kanlıca tamamile hır rilecektir. İntihap Türk ocağında ya- caddesinde bir el silfilı atığı iddia o- kadar cemiyeti belediye ve vilayet yesinin kıymeti 2,089,348 lira tutu- nerbahçenin Yunanistan seyahati mti 

Ya '
1
'• ııiçı,. y v kömür deposu ve Zonguldak havasm pılacak, bilihare Etibba odası merke- lunan küçük Mehmet ve refikı Naz- meclisleri tarafından intihap oluna- yor ve bundan 249,964 lira reı;im a- nasebetile bu takımımızdan sitayı·oıc 

" e•lo agsız Buse e - · "tt"h dilın k ·· b" b" ' · .:_ "'<·y . n Peyniri . - n dakı komür ocaklarından farksız ol- zı 1 ı az e e uzre ır ına teda- mi tutulmuş. sil.ihlan da musadara caklardır. lınıyordu. bahsetmekte ve ecnebi talamlarla 
\ F•yn;~1' Ç•karan erın hepsi y~ğ muştur. rik olunacaktır. edilmi~tir. FAHRi BEY NEREDE? 1928 senesinde Romanya, Bulga- yaptığı temaslarda bir çok muvaffa-

~ lıın• l3P1 lacagıll'l:ndı;a sa~ıp- * Buraada ipekçiliğin terakkisi - ARABi VE f.;.üSjNIN YERiNE HAFiZE HAN iMi TEHDiT Posta ve telgraf mildiri umumi- riatan ve Yunaniııtana 933,544 kilo !ayetler elde etmiş olduğunu da ıik-
t al .t"• l>e• "r••nıa1cta::;a a yagmı Bundan dört sene evel Bursa tezgah- YENi DERSLER Dün Nakilbentte Abdurrahman E- si Fahri bey şark vilayetlerinde yeni balık ihraç edilmiştir. reyleme::-kt_edir_·_ . ....., ____ _ 
1S1 '"1 '"•· Ynırierin eski~·- ·b· lannda yalnız ipekli krepdöşin yapıl- Mekteplerde Arap ve Acemceniu fendi Hafize hanımla kavga etmiş ve harflerin tatbiki münasebetile yaptığı VAPUR NAVLONLARI BÜYÜKDERE İSKELESi PiS 

~ ıı;ltı. D~tı" ı gı 1 

sa- makta iken bu gün krepdamur ve kaldırılması Maarif Emanetine teb- Hafize hanımı tabanca ile tehdit et- tetkik seyahatinden sonra A.danaya iNiYOR Şirketihayriye iskelelerinin ve bıl 
•ı \ ~r lab '•ker fabrika krep maroken envaının de imaline !iğ edilmişti. Bu derslerin yerine Av- tikten sonra da firar etmiştir. gitmiştir. Fahri bey Adanadan Kon- Seyrisefainle vapurcular araıı.ında· haaaa Büyükdere iskelesinin pek pıa 

raaı 1 • tııt Lb;q~::·· dünden ·;tiba Alp~!- ba§lanmıştı:lıin·. Bursa Ticaret Odasmrn rupa tarihi edebiyatına ve ecnebi Ii- =-· ya ve İzmir tarikile ıehrimize gelec~k ki rekabet elin dCYam edip gitmekte- olduğu yapılan teftişat neticesinde 
DO 'ılır •aç . '9tır. U re? a- resmi vesaı e nazaran 1926 sene- sanına dair fazla dersler konacaktır. KAP~LI ÇARŞIDA YANGIN tir. dir. anlqılmııtır. 
ıJ~ ~~ ltUn '<>nra J:~~r ~e ya~h:o t~zjihlıuvarken 1929 Arapça ve Farisi okutan muallim Evvelki gece aaat birde Kapalı çar ESIRMECE DERNE,.I Seyrisefain Hopaya kadar ton ba- Şirketler komiaerliği bir raporla 

{ '<n• T - emmuz yetin e miktac 296 !erden ehliyeti olanlar diğer derslerin şıda 47 numaralr koltukçu Faik efen MAMO' 'Ti .... fiil• eıya navlonunu iki liraya kadar şirntin n ... arı dikkatini celbetmiş-
..,erf- ·~•u· •akyada adede imalit miktarı da 100 bin met- muallimliklerine tayin edilecekler, eh dinin dıikkinında yangın çı"-·· ise ....,.. indirıni bu ·· · ı da t" ' ı oı~ ı>ancar malısu -k 1928 . d 520 b" d _. ... ~ Galatasaray lisesinde ll/8;n2n ş nun uzerıne vapurcu ar ır. 

ı .._ ~•Uftur A.l • re 1 en senesın e ın met- liyetaiz olanların ise vazifelerine nı·- e yalnız kullanılmış bir yorganın u- 7 7 fiatlarl · ·"-'·! dir · --------------•<!"" ~n · Pullu .,.ker bati" im b b "k yerli malları sergiıine i•tirak e"-n ın-"""9 er · •ct•-·. e daha f la ,... reye g O Uf ve u sene u mı • hayet verilecektir. cu yandığı halde ıöndürillmüştür. • uc Halbuki di- t ftan ihtilif h 1 • d 
•tır. az teker is- tarın 800,000 metceye ibllğı ınemuı Türk hanımları Eairgeme dernep tq- . _ g~~ •~a ın a Maarif Eminliğın en: 

ı'lı·rıo.'el bulutUDUftUt. FECİ ŞEY ! · BOTON TALEBELER hir ettiği mamülatıru Aksaray civa lıne dogru henuz bir barelı:et yoktur. Lise Orta ve Muallim mekt~ 
sil".'. • • * ALINACAK rında Yusuf Paşada Türk hanımlar~ bekyap~c~ Seyriaefainin davetini pleri EylUl mezuniyet imtihan-

·re l ~ SıcakililJ bir Maarif vekaleti, liselere kaydedil- Esirğeme deneğindc satıyor. Cuma- eme te ır er. olarına 15 Ey!Ulde başlanacağc 
Şıı Jllv:•' ~t\ <ı.aınb~o B 

281819 9 
mek için nekadar müracaat vaki olur- dan mada hergün saat (9) dan (S)e ilan olunur. •· 

ef. 1'1ı IS1'J •' 0FSB81 2 hademe Öldü! sa reddedilmemesini, icap ederee li•e- kadar müracaat edilebilir. İZMİR CADDELERİ ASFALTLA 
litl ' ( , d•hııı ICRA2:LAıt TAHViLAT !erde yeniden şubeler açdmasını Ma- ANKARANIN İMARI DÖŞENECEK ---· 

a)f~ ıı~~~.~dc ı ,;;;, -oo AHdol•} 1, T. 40,- Eve iki geceki yag·mur arif Emanetine bildirmiştir. Ankara İmar müdürlüğü meclisi İzmir büyük caddelerinin asfaltla daha on sene devam edecek olari as-

~ -... , 1"1• ' 5050 D. T. l.ıı. ı:ı:.. 40,46,-- ve du"'nku·· hava DAROLFONUNDA TENKIHAT idaresi reisi Bolu • meb'usıt Falih Rıf. kaplanması için Belediye, Amerikalı falt yollar, halen yapmakta olduğu-
y bı"r asfalt mu"'tehassıaı ile kat'i surette muz kaldırım yolların .. ·n •ok dah 

StN Yakında Darülfünunda bazı tadilat kı bey, Profösör cYansen> in muavi- h N k ..., % a 
• (! ı.....~tıı t:'l'LER i~el şlrlıeU 4,65,00 Evvelki gece şimşekler çaktı, gök ve ıslahat yapılacak ve bir kaç kürsü ni olarak Ankarada kalan mimar ve anlatmıştır. Bu müte a88ıs, ewyor ucuz olacaktır. 

,,,.ıefl,V l ~ d e.Uı1t ıırtoeı 4 80,00 gürüldedı. Fakat çok az yağmur yağ- Iagv· edilecektir. h' .. ah belediyesinin asfalt yollar mühendisi Bir tecrübe olmak üzre yapılacak 
...- •" •ıııı ıı Rıb11m Şkbıl. 6 75 d şe ır mut aasısı Mösyö •Orley> ile Mister Karson'dur. asfalt yollar. Kemer caddest"le Kemer 1 f oJ ' l:ı. •ıy 1 Jotı 7s 1 ı. Tadilat bu sene bidayetinde ola- beraber bir iki gün için şehrimize 

1 Jİ~ • S · Ş 111 80 H Plfa u ... flrtttl Bu >ebeple dün havada mudhiş k h Mütehassıs, İzmir'in yollarını muh köprüsü arası, Kavaflar Ç<ll'flll civa-
st t" ~ ~ Şı,~~·a 71> 00 bir yağmur sıkıntısı da vardr. ca , er fakülteden dört müderris ve gelmiştir. telif derecelere ayırmıştır. Asfaltla rmdaki cadde ve Gazi bulvarının bir 

,,.e :1 -· 00~ ki d ya muallim kadro harici kalacaktır. Burada imar işleri hakkında Da- kaplanacak yollar, en çok ;•!ek olan kısmıdır. 
;jıııl''.e"'• ıı,}bo .\. -.,... ÇEKi.ili. Sıca arın evamı bazı kımselerin Darülfünun emaneti muhtelif kür- biliye Vekili Şükrü Kaya Beyle dün ""' 

.,eri / İ~'"'•• ; ~ 00 sıhhatı üzerinde de fena bir tesir yap- süler hakkında her fakülte reisinden teınaş etmişlerdir. yollardır. Bunun için bu kısım yol- Amerikalı İzmire geldiğini haber 
'ı ti • <\_ ı, ·• 45 Loedıa 1011 '°°'' Ne~• o.47 •.•• - maktadır !ardan geçen vesaiti nakliyenin sikle- alan Ankara ve Iatanbul Şehremanet Ş •J• IY ııı,,, · · • -•v'• ~·'" · raporlar istemiştir. -

ı.ııJJ"ıı· ~.'.( 1 ... ~,1 .. ,
0 

.'" ,. !14.SO Paıı. ııı 17,00 Atlu şı, H6.()!) Hatta lıoroa komiserlig' inde hade- ALMAN VE ITAL YAN ti, bir sene zarfında yaptıkları devir !eri İzmir belediyesine mu·· rac••tla .o· , .,. , Tadilat daha ;,İyade Edebiyat ve 1 1 h b" -
·ıııl' Ai •ıo• $. 28 OfJ Cen•ne t 47,25 Roma 09 ıı,oo melerden Zeki Efendi sıcaklardan ba- Hukuk fakültelerinde ofacaktrr. SEF RLER ve sair ususat tes ıt edilnıiştir. kendisinin Ankara ve Istanbula t7.a-

ıı ı • ıı,~ ıı:. .. Ş. 
28 

2:; Rukrııı Y4 87.SO Aınıtordam ı 18,75 yılmış ve ölmüştür. - -~ - İtalya sefiri Mösyö Orsini Barone, Mütehassısın verdiği rapora naza- ~nı rica etmişlerdir. Buna ragmen 
r ~.<. .ıo Bnık••I .ı 42..>0 Solya 65 75.00 Dün hava mutehavvil rüzgarlı i- YOKLAMAYA BAŞLANACAK Alman sefiri Mösyö Nodolny bugün ran, en az on sene dayanmak ve on- mutehassıs evvela lzmirin yollarını 

r p1t' [ 
1
: 75 Prı~ 16 oıı,os l\erlla ı 'l'l,75 di. Ancak daim~ değiştigi cihetle ha- Ma2~ oüz lanhrının yok!amasına l ailelerile beraber memleketlerine gi· dan sonra da hasıl olması muht<-mcl yapacak ve baiehu baskı vllayetl re , °" Viya., J ~8.M va yakıcı ve lıuıultıcıydı Eylılld• başn;ıcaktır. de~eklerdir. bulunan cüz! bir aşınmanın tamiril•. O'ideeekti• 
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Y~ u artan para ......,l"Y '" etiA lı:lişedc ensemden öptü. lronulınıışnır. TaJjn••rm ""'""'- ~ in.., (malı elif b' ·' -agzının euyun~ ba.ş~a. ·alıanı ., ..... tliklerinx L-..1-- .,..:: perdiı" ". .,.... .,,...._ 114 yangın mu•...,. t e ltJ bYI - hdııMl Us , ~ 
lama Gene lrilininb ....._ - aıeyi ır;örmclt ilRrc o.lre 785 yavarlak demir (ti! ıajm) 

yız. mz Fl!Llt:ll. - Şadi! · • Diye haylmdmı. fea ~luğıma ·e ıeW tdr- 5 -Kaynat ~ mıılı:ı.faza cöz!Qii (neWI) &- 927 t•ı!' + .ı.ııt 17Jf.. 
ILXı.ılill - 1ıı • Sahahıı lraf§J. ..,_...: 20 jiilr:tt kıl dal.ere J.amaa wdlbwwwwft aıırt •• ~.. ·~ 
11111.,. lllhllllR - Ne nr, ne yok? Diye sor- cektcri Hacın 7•5 lıı ~O. ~ı ııgııt (tablosile birlikte) ' W....&ımduı lıııttı.ı.k .....r..~ 

A d l do de teminat &kçaflıl de daire -.ez- ~ santim yöb~"""~de (""' adec maıılTdllı lMn ecı..n. Hayar _ na o u.. · . .._....1."'-- ~-- "> - Hiç! Dedim. nesın~ r~--- sonra m!Jne- s • p.par içlıı cleıalr tun ·~ • fi)lj : Buı enabDfa ..,......M 
16 ncı baft- üçüncüliiğiiıau Fcy- .,,,,;,, 

ziati lisnlndt!l 92 Alımet Haldn B. Şadi bey beni ensuı.deıı öptü! kasa güw.i olan 22 9 929 P..ur 20 • çekmece kilidi 4Cl allRı& l:iltdııma gaip cı:da I'-: 
kazanllllfb. Bu yuı şudm: Diyenı~.dim ya? giiııii ~ U şe kadar Eııcümeftt '»1 • &i\mla.t lr-ııtı tl!Wl (901 tlnıf) 70 ........,,.., lıilball ..-.ı-~ 

·0n altmc:• lıaftanm eıı mühim • • • ıa6ncutlan il.in oluııar. fil • bpu JllY1 .._ N MI' ad:.lırdiı' 'F 1ıJ. 
havadiııi, Anadola ac ah.:.tmclan :ı.v- 27 ,.. ... ~ <"'->......:. 31 • IUiW1 lllasyoa G.mpn. ı...ıı.. ...,.da 140 numerolu ıwa~-
det eden Düifiye Vdrili Şilri Jta., .aamw • • ~ ._.._ • • • öttı•• ••• (aut 14 • U) ~ lmvftt 'ff llllMı tısla ·-·· ~ , 
ya Beyfendinin gazeteni&c valri. oı..o bey ıttfadr. Bu akşmı babwrı Şııiııı = actz1 ; Sobe ,.. blori- s ıı,; ıtııol Jıııyıta pa-. en. mil ıh dev.chr. M hıaıtbıol sekfdıd ._ . ....., ~ 
beyanatıd1T. aornurtarak anneme ~ ferlerde yalrmak IPı ._ cıla 2 ipek iı.ok bakır lıol>ln acil 0,65 m1ııi) --=d rık ilk.,._ t...w iıldlall,.... ~ 

Vekil bey mcıNeketin bu tar.ılın- uzattı. i86,S Ton kok lil 119 lı:&pab zarflı ao • puaıık lzolai. • • (mulıleHf) -- t:ıi nm• Umaııııl Olll.,. fa te 81 • ı• """',tJ'.. 
da yollama, _,.. tt iesihm- pelr - Oku ı Dedi miinW&aya bJWUflın; Tallpln!ıa 5e() • wt ( ) depolan BomOlld Wırdııla "Ne- a flllıati • ı ı ..... ., 
mükemmel oı.tat- - riıalinin yuı... İhsan Cehti ı-:, "flu tı .-.. pnı;;ııııe .ı.uıl iı;in w p. ıc- a&ı c!amguuı --~ as..... ae-· ....,., , ._.._. .. _ . clau ...a.nıııı. ""ttncti aab ~ 
ııck duysuJarle l+ui,vet J&'Me i- • ";°:T ! e h:yC. miltfiirl~ pfmdcri ~Uif meimp- 1 • (b<ır\-faı U- YC kant.ali& ıaeclenl""""' .....,.. 1ve-'.,.,.., , _._ v;r-• .._, 
inlemekte bulundoğuını .Oylüywiac. tıarmı .ıa Ilı.ak &ini olaa 18/9j9119 1 ,. ..... ıic:llai ıı... lkr _..._ ele Ttfe.. ldıle llltabul tıor.mııfa ~ 

Hüldiamtia ricali. m=':btia her 28 T.._11: .- Ahmet Cehti ~ gilDii Mil ıs ,. bdlr 1 liard ı.- ıekl em ·-1' eaa ~ ctııa Mllplajııtıo _.... J 
•alını dolqıualı: milldia dertlerini Adadan iniyar. & giııı vedaa aıeıık6r môdflr~e vımıeleri 1 • lıalnılı:• ıicant fon: kanbul i8. ~ iltn cıı...ı.. 
ı'{nlcdikçe ve icap eden çuder \'e tet geldi Annem kaı. .. ı c~--" • • • ~ Yeniko··y da;.....,ın· ı-: 
birltt hqbadnlıçl ebali lıiıttıalıi HU. • • • ~ ....,.... ' u"""" ll':ll 

=~~ =.:i>~ .. ~ ;.·~ 30 T• mı .... Annem.._.. • ~:.~ ~!""ı::'; Istanbul gümrükleri baş müdürlüğünden M~~ 1nı1 ~.:. ':: 
cüyle -.aul olıar, -:rıt.., ntaı. it ma : 11-.fi oı.a 111111 lira ibulııdaı b- Gümıiilt lu-"' &obMm<lati 9 adet Bıoaiil p ..... 1ı1ıy. ~ cııiıl6ecclı*. Yeni meballe t 
tc böyloce temiıo olunur. Vdıillcriıt - Yemelııen monra 1ıi1:az: g~ __.. ..ı: llllılik ada • -- lulfteli- TlllpitıdD 1-ıı..l gilmrilldeD lıııt ~ -- lıCflf w tlll"'R n.,t • ~- • 
scyahallar ~., Cwıılwri,.,c ,.... ··--t:- 1 D-->= ..-- r- - -~-'--• ılı_.., 3 ..a.;ı ....., Sıelı. ..._6 Sarıyer madta .., .,.... " kiımctiae mahn•tnr. Diicr Dnir>cr- ru~ · """ • 111.IJŞIDf. ıı:ırfbr ~:yttthtrı 21 inci ca- giirop __.,ıa yap ,.... e,- .,.,, •- ,..ı 14 ı:e ieıniut · llilJül.ıkrc 4 Çarşadıa • 
de Bitli&. Erzırmn ~ bir - . Ydim.~Pen m Y• odaya nutcsi .ıat 14 ıc ıçdacakcıı. Talip _:Ole blrllht awkib baf llliidOrlillı:ımi bımlsyoııa mllrcaadan. KMçhwwa T.-..hlye 5 Perşembe • 

zırm &ittiğini aala ümit dmaD.. gırenı:ae açrldııea ıı-- olanluın meılftr günde Daire eııcil- o,..ı ı D . ıı L' 1 u d ... Yeırilıöy 7 Cumırte.ı • 

th~.:~~ ıı::cı!:riA ~ 111~';! :~~ mctıesi var- ;1:~:;: .. :.;: ~~C:.:. ıea •t 1 &llllr J& ıifl YI UD1D arı WUDli i arcsiımsn; =.,. .: ::- : 
muhtel ııı.terdikleri •e uydmckı!den 74 ton sürşoför yağı kapelıjvakkat teminatlarmı aym triin. 
vekayiin tetlıirleri saye.iade a.,;; ,._ mış · . Dıu91'11Cda _.dlalllltllıdeıt: .. - Boyuılröy R•F•f' JI Çaqaıba • 
ı ndığ- mercilttiııi inududddan bi Bnm bwıa ehemımyet 9Cr-- D:ırillaczeye bir ftftde ınakwd zarfla münakasaya lronabmış- de saat 15,30 a.kadar Ummni il Hlıım li PafWWWbt _ 

menııkan rivayet edilmelttıe6. medi. cllf bin adet umıma II.a Dört bin tur. müdürlük k,I mine venndcri Bebelı. 14 Cumaıtai • 
E&kiler timi!ri ricalin yaptrtuu yap- - Olar a!. Bekir adam. Münakasa 18/9J929 Çarşam- lamndrr. Ama.vııılıöy · 15 Pua • 
r'.1 . olııalıudı millet. zeki w blıiliJ'e- Annem bu filrinl• ~di . kilo ~ ıereyatm tapab ııarf ır<a- bil - .. 16 da Anka.rad ~• 

01 
daha eft! a.t . olurdtt. ~ .._~ li!l~ m!lnakualan M n\61 929 il"' gamı saat a Talipler mün•b• prtname- Kmaçqme 16 Pazan.uı " ... .,..:, 

Memleketimizde ~k ;::... dıw - .. Beraber yaşıyorlannl§. ~eıııbe r;ünü icra ve tekili zarflıın Devlet Demiryolları İdaresin- leıini iki lira mukabilinde An- Deiıe muhiıi dalıiliııdd:I BeyıF, esler ..,. merkeplerin baWI& ~ 
alirettc blrUaeü awı tenW,.. Ben böyle ada'N lua vennc:m. ııaat u:ıJjjııu ..... knr Taliplerin de yapılacaktır. karada, Malzeme dairesinden nçhlle ıaalı.U.rde ihtiyar bey'dls odıılaıı iiııilDde om. ı.,- Z 
tti<am~.'-* ~ w1f1ıe • • • • . ....ı.: ,.cıı mcııt bnıt .-U. il.., nhya i§tink edecek- Iın-baMa Hayclarp9şa ımCa- (Rııam• -r-i }ıpt:.cU&ıı. Salılplerhılı tıayvuı-a. _.,-

'"" meli ... 1 O A tos . - Oldu. 1ldıaal *c;daiwle Daiilacm milncaa ılm.. Jo:in teklif ve mu- z:asmdan tedarik ectelıilirler. aUi mi< tirde hakı.ntıd& ı•11-1ci kaııai • ifa edi IMrıı 

•• Mllllpt. ,. .,,., ..... : 15 o- da aawcıilık. nn ~ - bir vatan Uvası Jdunıda ye. de ..... lkmıt... )ıgyaldağu bir mekWpl Biliro- si parayla?. ~ 1 
letiuln ır.a- cıhlp dii!ınana aldiiiü-1 lıiMlii ......,,, . Dedim. Ccvahlmı beia•ı+ ram ki bana lmacmr. Palıtat • dıi:fcı;lıır da hiç cı' ,. ~ 

A Go 1 karşı koJ'dalll ,.ert Niçia, & . . • . . • · . . • · • eli. Katbnnı ptta· ..n ııcrt ·• yapeynn? Sewiycwamt O- lıiJiyorl Ya •eı Mt : ~ 
miniçin? .. V.._iciıımi?. Ya- Bi1ıııt • , ' .. ta• ileri- ııime mim: • ııe1lda dola ~ lmlıi ili- .Ua : ae da sılsl· -
lan! Türk nıhri 1 + wt.tnı ı.. c:awljet pAt•ıma yam- - Ne?.... cimlelldimt Nenıve '"!mm cı..lblbıım da wfeııhcı+"..:-11 

Et m L- tlııtü, mecıma bir ihtiz z .~ •ıı.ı.rpttik. TeliqiiyJim- Bir mı!•i- .. Bir miralay. Nereyi ..... = •·::·•·•ıh' z '' ·-..... ··-~ 
~ .._ _.. Ve•• B .... Ttdr '·111 lmn. öliim çukalln, lremjk im- Teraziye gelmiyen iki lıaı L Oodaa lturtüit ,..mrt H •• 1'* ait Beja ... wr 1111·-~ 

. __,_ •ıOJ bi• ± içiDJran-lelerii!edıolll hrt•wve .. Giildünı,ıskayagetinlim: w .... .Wartlk!ıcaimutta.Os.Cılsan!t>ll.ı •ı'ı '* ..... ~• 
Dedi. Fakat daym• t ııa-J İhcita Zllmiıiir" f-aeMs mel etmit *ıtaJaı:! Hangi tap.. toprağm kaaa lııma emip doya- - Öyle değil mi kumenda-~ me.el.~ yok. Fa~t ~Bu perendebu ~ clil'.jjf 

tendi: lft dHi ağzının içinde zmı1a df5a.. iü JılPP • .... ,. lıir ..... n•lııiı aa ı.+ı 'eri. B ada biramı? ••. Ym g lipnez... !nanmak guç. Yalnız guç deg.~ ~ gö.s _Jmpacak ,, ~f" 
- Hıuum •• Hanım! ••• jdü: ~ ~ lı• "il o ePa-- tqc·iliı~ üstlae çıkbk. daliz.. Dedim. Ses çıkannııdı, sö.zii :k:.:ı::·mi~ =:iir·:: !;'i";:1 .. ~ .. .;.ali li~f.' 
Hamm inleyen lıir ..- - Y.-ep beai itlılli el iır.*ı tinin w tıuı)UI 1 :t'er de akp,..ı acyrettik. değiştirdi ve ... baa llOtlar · • • - • · =oca _...._ r,Jjjl 

kabele etti: diba · bıı*lirı &1... kal'1f topa'* I»+~,. ili bir Gurup o lı8ıbır hazin kil ][g... drrdıl KlBDM!dan elbette dinle- tayı halletmek IJzmı. Nedenıyın mal,~ r--· ~ 
_,. . • Mclunedtn deııw • llkım mand- *9 alev birlııiriae lat- mez. Hi bir mü!irım llÖl:Ü d" yazmıyor?.. Yunuyor ma • buk.... Neli v.,.. flfll":...ı; 

- Ne var?. Gcac ne iniyor- '9e ···Elini gırtlağma gec&<- lıııı.- is ve rwgiıoıi ttg yor.- . .. . .ç m- Yaır:amıyor mu?. Çok mimkiiıı 1 ımahtanm eıirvlan-':. ,.ı'-
un?.. leli. pmnwklanıu bil bir deri bir n- ._ __ ,..,... ~ı ·• Ne ~.~ rmgı aöke. f'U -.e. leoır ~?. Kıı1ak1ar t8§ olur da ki yaamasın. Öyle ye o beli bir dilim etaneii ~lit ~ 
Kı;ırka luıdıa kemik.,_ ..- - ,_ -- mır- ....,..,._ blktr baktı: gene dınlenmez kad ~~ 
- Su! : ldarnarlan"""7~ .&Vidan morarım olacak? .. Kendi aldmm riizgt- - Ha12n bU bu mubarebele- Fakat kull:.Dd bey dikk t• m evdeyken ne - ~br?: ·ık?y.ve her ıeye k~hi ..-..-

• • uzerinde OOfattmb. rma öre devlet uaulasmı • • ' an a • Nasıl yazılır? Kı:rcaa;aa kim bı- yı cıyerc baktJr1r 5~ 
Diyebildi. Daha aBrn, dııba Fakat ııılrmak, iyice ııılmııek, bo . g · bil' p ':"1: re Yeti.pıMdllı • • • • 8:" a.... or-== N••~ rel- lir ne haldedir?. Hele kim bilir

1 
Hüsnii efendi! t!AJJ 

"Tat bir ses bu yalvarışı Çlk-ığıılmak için de kuvvet İllteycll"I.. :'n ~= bi::ra =:. kanmDedi. ~Yallı Ttldı: ve... onwı dik. Pesdela. t:Aner~aebaı~ o il:ıtiyar ve hMta baba ne çile
1 z 11 adalll! Nesi ~;ıı 

ağza tıkadı: Yok ki... . . da iri mıll ce+her. Bu ne ft yarm yem r .,_., fuya- çekiyor? .. Eğer Hamra ve onunl . 9
"'.' ~ para mı." 1fl 

- Cehennemin dibine! 1 • • • • cuk~ kanında ~m bu- müthiı ~tur. O ası1 ~ ~- cak. Tü~ mill.et~in barlıi. Ha- vereceği bir bardak stit te olma- yı eksık~? •. J{angi biri~ .,ı 
- Harum ı 11- her fınatta d-.... ·~-- lan bir zafer çeJcnci lı:o.ymak medarı ile bu makGa talih. Hiç ;,at laarlıi. Buna dikkat! sa muhakkak ki di"-' ıslatmak refah ~: . ;_;..,~" bU ,_(J'o-,JJ1 

. . . cnauıo: . . . ) .....__ ı... bi "birl . v- .,...., ıauı kadın .,..ın u .. •-- ~..a 
- Sus Allah ..._,,,~- · lbir ı..-~ satır ılive eli ordu· ~~n ~· · · ..- ..., mu, bunun te n enne yakışmıyor .• .,. 15 

__..t için bir yı&dum 1111 bile bulmak- · · "'7 dıktafl s<P."':~ 
· • ~ versııı. --. e Y • ıçın mı harbe gitdliı:?. :e-ıı a· T abl Bal!rım .. .. . saıtı kaptır . ~ 

saatta su olur m11? .•. Uy-~ 12 Şubat 1911. . • • ölü: ? . mesı, ıcaz., r uıı • ' H~ya m~ktup yazdım SIDD kıvrana kıvrana olup gı- fi.kir İzan tedb•~ .Y, 
u kaçırıyorsun!.. 1 Kamka'c ••• Kıımk•t 1~.mıask ~ :~- ..._ ~- ioaıra dil bu lll'ZI!· ~· 9Yan. _hid~et, sevgi ... deri Hoş o bir bardak südü de d~ek i- dc~ııı:oJ 

ır er ~-· _.. - ua81me inam da ,. gm- ütün bu hislenn ağdalaşıp bulmak mesele. Neyle? .. Han-, Bl'I-.._ __________________________________ ~~~~~~~~~~--~~~~~~~-
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DOÇ kamyonunun her parçası, azami surette dayana
ea.k şekilde imal edilmiştir. 

En fena yollar, arızalı yokuşlar, DOÇ un mebzul kuv
Vetve saglamlığını isbat ettiği sahalardır. Frenlerde in
kişaf eden beyğir kuvveti 60 tır. Buna rağmen benzin 
sarfiyatı, hayret edilecek derecede cüz'idir. 

Sür'at bu boyda bir kamyondan ümit edilmiyecek de
.,ecede fazla dır. Akse la töre ayağınızın hafif bir teması, 
koca kamyonu tenezzüh otomobili hafifliğiyle ileri süre
cektir. Kamyonda sürat ne olacak demeyiniz: Fazla sür' 
a.t fazla sefer yapmak imkanı ve binnetice fazla kar 
demektir. 

Nakliyecilik yapmak istiyorsanız, bunun karlı bir şe
~ekil almasının yalnız DOÇ kamyoniyle mümkün olaca-
9ını unut~ayınız. 

Türkiye için Umumi vekili: 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyotlu lstlklll caddesi No 168 
Telefon Beyotlu 742-743 Telgraf: Tatko 1 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayazpaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyotlu 1755 

Taşra acantalıkları • • 
Ankı.ra; Zabıtçı zade vo terlld 
lzmlr; Mahmut Colalettln Bey 
l{ayserl; Mubaddlszade Alim Bey 
Adana; Muharrem Hilmi Boy 
Oazlayıntap; Ollzel beyzade Has&n bey 
Trabzon; Hacı Abbas ve mabdumlan 

·~AKiNiST MUA 'TİNİ ARANIYOR~ 
rıı,,1 . •thiye civarında Göcek hıvıllsindekl maden teslsaıımızda Dizel 

•>titr' d . her ın e ıstlhdım edilmek ilzere meleke ve tecrübe sahibi ve 
y ru h·Jsusta tmnlyetll Tilı1c tabiiyetini haiz makinist muavini an
lar t:; '.\lınnnto bilmek şarttır. Ancak mükemmel vesikayı haiz olan• 

A. C~h edilecektir. 
llıura IA<adarlnrın her gün ögleden sonra saat dörtt şirketimizce 

caatları ildn olunur. 

1 Cenubi Anadolu Maden Türk Anonim Şirketi 
~- Ilı- 4 • Vakıf Han, 4. kat No 28·29 ~-----.... ·------------..;;====== 
»7l Satılık bir bahçe ile bir kagir hane 

l!ıl~ks;111 lık bir bahçe ile ,ı odalık bir kAgir hane kurtuluşta 2200 
• \' t r. Adresıın: lleyo;!;lıında l'aogaltı caddesinde 118 No lsıavrl 

Dlyarbeldr ; Plrlnççlzade Sıtla Nedim ve 
Edip Boyler 

Bursa; Nasuhi Esat Bey 
Samsun; Esat efendi zade Seyit Bilal Bey 
Glreson; lamall zade Vahit vo şllreka.ı 
Isparta; intibah flrkotl 
Malatya: Badılı zade Tabir Bey 

.... • • lalıt~llar cenıiJeün~cn ••• • 
i (Istanbul Balıkçıları) namı verilecek tayyareye at tıkma merasimi 

30 Aıtustos 1929 Cuma günil üç buçukta Yeşllköy Tayyare karır
gibında pek parlak bir surette yapılacağından umum esnafımızın bu 

.. şerefli merasimde hazır bulunmaları rica olunur ·~~HH~• 

~vtal fünuın ınü~ürlülün~en : 
Dördüncü V akır han kaloriferle- teai pnü saat 15 te ihalesi icra edi

rinde ihrak olunmak üzere lüzumu leceğinden talip olanların teraiti an
olan 400 Ton yıkanmış maden kömÜ· lamak üzere her gÜn levazım idaresi .. 
rü kapalı zarf uıulile münakaaayR ne ihale günüde idare Encümenine 
vazedilerek Eylülün 14 üncii Cumar• müracaatları. 

Merkez Acentası; Galatı köprü 
qaıında ııey 'ğlu 236l Şube 
ıcentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbul 2740 

izmir sür'at post as' 
( Külceınal ) vapuru 30 

Ağustos Cuma 1-1,30 da Galat 
rıhtımından hareketle Cuma 
tesl sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrd~n hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestr.a ve cazbant mevcuttur 

Antalya postası 
(ANKARA ) vapuru 1 

Eylul Pazar günü saat 
!Oda Galata rıhtımından 

hareketle lzmir Güllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalya)' 
gidecek ve dönlişte mezkur 
iskelelerle . birlikte Dalyan, 
:\larmaris , Sakız, Çanakkalei 
Gelibolu ya ujtrayarnk ı:elccektır 

Enılak ve EJtanı ~ankası lstan~ul su~esi nıü~ 
~üriJetin~en 

Kiralı)( J~ı ı ılct k 
Esas Nosu Mevkii llcdcli icarı SC'l~VİSİ 

Lira 
73 Kandilli Vaniköy caddesinde 17 Notu 36 

ma oda dükkAn 
92 Büyükadada topuz sokağında 3 Nolu hane 240 

BalAde muharrer emlak bllmüzaycde icar cdilcceğimlcn taliplerin 

ihalenin muayyen olduğu 519/ 929 tarihine müsadif Pcr~embe giınll 
saat on altıda şubemize müracaatlarL 

ın~aat nıüteabbitlerine 
Zonıut~ak Jüksek manen ınühennis ıneklebi nıüoüri

Jelinoen; 
Keşif bedeli 49 bin küsur liradan ibaret olan 

mektep n1üşten1elatından maden işletn1e enisti
tüsünün üst katiyle bakiyei aksamının inşası 

Trabzon ikinci oo:tası kapalı zarf usuıae bir ay müddette münakasaya 
[IZMIR]vapuru 29 Ağustos konulmuştur. Proje, keşif ve şeraiti anlamak 

perşembe akşamı Galata rıhtı· isteyenler lstanbulda şehremaneti civarında 
ınından hareketle Zonguldak Istandul maden mühendisliğine ve Zonguldakta 
lnebolu Sinop Samsun Cnyc 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon mektep müdüriyetine müracaat edebilirler. 
Rlzeye gidecek ve Of Trab- Kapalı zarflar Eylulün 7 inci günü saat t6 da 
zon Polathane Glreson Ordu 

1 Fatsa Samsun Sinop lneboluyal Zongulbak maden idaresinde açılacagından ilk 
t.:ğrayarak gelecektir. teminatı havi kapalı zarflar daha evvel 

1 Karabiğa hattının perşembe 1 mektep müdüriyetine vasıl olmalıdır· 
postalan 29 Ağustos tarihinden ------------------------

~i:~;:·::~:ç:;ı;;:;:·. Mülkiye Mektebi kayt 
ve biraderleri vapuru ve kabul şartları 

Muntazam Bartın Ekspresi 

Tavil zade Mülkiye mektebi müdürlüğunden~ 
VAPURU 1- Mülkiye mektebine talebe kaydına Eylülün birinci günil 

29 Ağustos başlanacak ve yirmi ikinci günü akşamı nihayet verilecektir. 
perşembe ak- 2 - Kabul olunacak talebenin istidasına rapten A. hüviyet 
şamı Sirkeci cüzdanını B. tam devreli lise şehadetname veya tastiknamesi 

rıhtımından hareketle mutat ni D. Sıhhat ve aşı raporunu C. Uç adet fotoğrafuu R. Mektep-
İskeleleriııe uğradıktan sonra te nümunesi mevcut taahhüt ve kefalet senedini (katibi adilden 
Bartın ve Cide iskelelerine musaddak olarak Cumartesi , pazartesi, perıenbe günleri saat 
azimet ve avdet edecektir. ondan on altıya kadar mektep idaresine tevdi etmesi ve hariçte 
Muntazam Ayvalık Ekspresi bulunanların göndermesi 13.zımdır. 

Selamet vapuru ka:ın-0:!:~ ufak ve yirmi beşten biiyük olanlar mektebe 

her perşembe akşamı Sirkeci 4 - Taliplerin adedi muayyen miktardan futa olursa Eylü-
rıhtımından haraketle mutat tün yinni üçüncü günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
iskelelerine uğradıktan sonra 5 - Kaydolunan efendiler her halde Eyliilünyinni ikinci 
cuma günu Edremit ve Ayva- günü akşamı bizzat mektepte isbatı vücut etmelidirler. 
lığa muvasalat ve pazar günü 
Ayvalıktan hareketle pazartesi 
Iscanbula avdet edecektir . 

NAiM VAPURLARI 
ZMİR-MERSİN postası 

ADANA vapuru 29 
ağustos 

PERŞEM!:JE gii•ü akşamı 
sirkeci rlhtımından hareketle 
( Çanakkale., lzmlr, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, An
talyL Alüye ve Merslne uğ

rayacaktır. Fazla tafsllAt için 
Galatada Site Fransez hanında 
12 numarada acentellltfne mü
racaat Tel. Beyoğlu I04 I 

SADIK ZADE BiRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

Firuz an 
~aty~1 Pazartesi 
gOnn akşamı Slrkcl nbtı· 

mından hareketle (Zongul· 
dak, lnebola, Sinop, Samsun, 
Ordu, Glresop, Trabzon, ve 
Rize iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon:lstanbul 2134 

Afyon hapishane mubayaa ko
misyonundan : 

Afyonkarahisar hapishanesinin t 
eylül 929 tarihinden itibaren 31 ma
yıs 930 tarihine kadar ekmek ihtiyacı 

olan beheri üçyüz dirhem itibarile 
dü7. harman tabir edilen undan günde 
asgari JSO azam( 400 adet ekmek 
mubayaası 10 ağustos 929 tarihinden 
itibaren 31 ağustos saat 15 te ihalesi 
yıpılma<ına ve bedeli muhammen! 
J 20001lra itibarile 20 giln milddctle 
ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 1/0 7,5 liralık teminat 
muvakkate mektuplarilt 10 ağustos 
929 tarihinden itibaren ve şeraiti 

anlamak lstiyenlerin mezkur komis
yona mnracaat etmeleri llAn olunur. 

Doğramacılara ilan 
Zonguldak . Jiibel ınadea ınii~eodisi meklebi 11idDriJtliadt1: 
6 adet kitaphane dolabı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Resim ye şeraiti Şehremaneti civarında maden mühendisllğindcdlr. 
ihale gilnil 10-9-929 dur. 

Nafia vekaletinden: 

Ser~esl nın~en~is ve metıe,ıen mezun len nıenıurlarına 
Şose ve köprüler ve Sular umum müdürlüklerinin merkez ve 

vil!yetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak 

üzre en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve Uyakatta 
mühendis ve fen memurlarına lhtlya1,'lın1Z vardır. 

Aıtnstos nihayetine kadar müracaat edecekler tesblt olunarak 
mevcut şartnamelerlıniz dairesinde kendilerine tekllfatta bulunaca
ğız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun oldukları mek
teplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek Naha veklleti miıs

teşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl veya 
musaddak suretleri veklletçe tetkik olunacaktır. 

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlaraynl 
şartlarla kabul ve tetkik olunur. -

Ankara Posla ıe Telıral Umum ınü~~rlütün~en : 
Posta işleri müdüriyetinde Taliplerin kuvvetli fransızça hi-

35 lira asıl maaşlı bir mümeyi- lmesi şarttır. Musabakada , kn
zlik münhaldir. Barem kanunu ananlar :ırasında hulı:~ me zu.ı-

- . ları tercıh olunur. Talip olanla-
mucibınce mesken bedelıyle be- mı 31 ağustos cumartesi g<ınü 
raber bu maaşın mecmuu 113 öğleden evel Istanbulda Yeni 
lira tutar. Bu memuriyete bil- postahanede posta işleri mildir 
müsabaka münasibi alınacaktır. muavinliğine müracaatları. 

Eğer traş olduğunuz' 
bı Çak keskin ise - asude 
bir surette traş olabılir
siniz. 

Gillcue bıçakları Shcfficld çe. 
lltinden mamO.t, keskin yo.zlo ve 
~k utlımdır, 

Yola çıkmazdan evvel bunlar• 
da!l .bir paket almanızı derhanr 
cdınız. • 

Gillette 

Türkiye İş Bankası Umu

mi Müdürlüğünden: 
Tilrkiye İş Bankasının Edremit ıu 

besi binasının inşaatı münakasaya 
vezedilmiştir. münakasaya iştirak et
mek istiyenler şartname mukavelen~ 
me suretini ve nam fre pilcinlarını ha 
nkamızın Ankaradaki Umum müdür 
luğune müracaatla 20 lira mukabilin
de alabilirler. Teklifnameler muteber 
bir bankadan alınacak ve inşaatın ba
liğ olacağı mıktann 15%y nisbetinde 
bir kefalet mektubu ile beraber önü
müzdeki 10-9-29 salı günü öğleden 
evvel Umum müdürlüğümüze tev<ii 
edilmit olmalıdır. 

Müteahhitler tekliflerinde inşadtı 

asgari ne kadar müddet za. fında va
pacaklarını vazıhan dercodc.:d;lcr 
Müddet itibariyle en kısa teklifte bu
lunanlar şayanı tercih olacaktır. 

Umum mudürlügümüz bir güna f 
at kaydı gözetmeksizin dilediği müt, 
ahhide ihalede serbestir. 
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1 
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Darlllfllnun talim taburnoaao aevreyl ikmal eden ele!!Gllerlo aon teıttşı dOn yapılmışnr • .-:camimizde devreyi ikmal eden efencıner 
zabltlerlyle beraber görülmektedir. 

'Olln lstanbul ıpor fedoruyonu futbol hey'etı içtima edertk 
ı Tayyare bayramında yapılacak maçlar" teablt etmlttir. 

1 sıııı • 

1 
Atvada ilk mektebin reınc 

merasimi yapılmıştır-

! 

1 
1 

1 
YOIGTLANDER 

ticarethanesinin yeni otomatik 
fotoıtraf maklnası 

BUyUk bir sUr'at va sühuletle idare olunan 
bu m :tklna bUtUn mUptedllerln kullanmaları 
laztmgelen bJr maklnadır. 

bir kere batJmakla " BESSA,, hazır olur. 
i kinci kere basmakla çıkaracağınız grup 
veya manzara tespit edllml' otur. OçUncU 
kere basmakla resim film Uzerlnd çıkar. 

·, İşte kolaylık ve sür'at 
"bassa,, Voıgllander 1:7,7 
anastlgmat ile mUcallllaz 
pek dakik hakiki bir Votgt
lander İnaklnaaıdır. 
Fotoğraf maklnaları satan 

bütün mağazalarda bulunua ti.lıli.ıi~~~...__.., 

•• 
ı. DE HllZIMSIZUK~RI 
. LiKLER , GAZLE~I 

Ş jşı<l 1'1 EKŞİLİK ve YAN!"1AIAl{INDA 
<SODO-uASTRIN) · 

-Mz.astahzarıPEK TEô/RLİDİR 

MüZMiN YARALAR 
"-(~~\~l"R.lNTANl! CIBANLlfRo 

Si t<ATRiN ır )! 
merhemi pek tesi r lidir . S il umum eczanelerde 

t Nişantaş Karakol karşiS!iH ~ ~9 

:Leyli ve F . L" • taı11 1 
• nehari eyzıye ısesı devreli ' 'K di'· ( ~ ayıt tcı; l•I \ e yeni kaı H 0!\'U"'< llSi CumartcSf, pazartesi, ( 
} Per,cmlıe ı:unleri ıt f(I - f() ya karlar ~ 

Telefon B<:)·oğlu : 4039 =ec.c.( 
..,. AT YARIŞLARI~ 

50 8 •29 Cunıa günU Veli efendide 
Karncabey hııyvanları:ıın i~tirakile 

T • 1 E 
1\1 OTOR[Ell TEZGAIILARl 

Veresiye size takdim eder 
Beyoğlu Tünel meydanı nı etro Han - lstanbul Beyazıt - Elektrik evi 

Deniz satınalma komisyonundan: 
7000 kilo sade yağ 29 Ağustas l 929 Pe~embe saat 14 ıe pazarlıkla ihalesi 
1 6000 ,, pirinç ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, 
12000 ,, şeker ,, ,, ,, ,, ., 15,5 da 
35000 ayak amerikan vidalası 31 Ağustos 929 Cumartesi saat J 4 de pzarlıkla 

3000 metre mavi dimi ,, ., ., ,, ,, 1 5 ., ,, 
l 300 patiska ., ,, ., ,, ,, ,, ,, ,, 

Deniz kun etleri ıh ti yacı için balada muharrer erzak ve malzemeye kapalı zari usulile vuku bulan 
teklillrr gali görülmüş olmakla hizalarında muharrer gün ve saat pazarlıkla ihaleleri icra edilcı:ekdr 
~artnamelerini görmek isteyenlerin her gün vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saat Kasım 
paşar.la deniz satın alma komisyonuna muracaatları. ____ ..., ___________________ ... 

111111111..,. Zafer bayramı münasebetiyle ~ııı111111 
30 Ağustos yarınl<i Cunıa günü Taksimde kain 

-- '' p AN ORAMA,, ve ''KE)TF 
'' --= aile bahçeleri şalran~ ve d~lferlp bir manzara arzedeceklerdlr. 

:: M uhte,em tezyinat va s ancak lar la tezyin edileceği g ibi e lek tr ik § = ziyaları, dalgalar ı içi :tde y l!zecekler dir. 

~ MAKSiM in Habeş orkestrası ----
:: ile beraber Uç tUr lU orkestra sabaha kadar icray ı terennüm -
:= ed ecekler dir . . _ 

- .,. N umerolar .. Havai. Fişenkleri~S ürpr izler <tJI 

Eııılak ve eJtaın ~ankası ıstan~nl ~u~esin~en 
Pazarlıkla satılık emlak 

F..sas Nosı !\levkil ve nevi 
24 Şi~lide izzet p ,a ı,:iftliiii arazisi dahlınde 7 Nolı tuğla fırını 

Bedeli 
3000 

79 Kadıköyünde Ra-impa~a mahallesinde atik f S mükerrer numaralı arsa 1500 
700 

600 

106 Büyükadada nizamda 5 numaralı 2800 ar~ın bağ 
l l 8 llı.iyükadada Ebe mevklinde 11 numaralı 3 l 9 arşın bahçe 
151 il yı..knı]ada n·1. nıda atı" '2~ ccJıt J-t numaralı ma oda dlıkkdn ve bahçe 2000 
Baladc mt.harrcr emUk bedeli peşin veya muka. aten tesviye edilmek şartilc ve p~zarlıkla satılaca-

ı ~ın dan ıalipl "' ~ubcmizc muracaatları. ' 
- - - - - - .. ----------------------

An bar tamiri llazinc rr. . ıı~~~N mezbut on bir 
çeki meşe c dunun un beher çekisi 

T i'ıt ii il i nh [.sarı ll lll ll 111 ~ 1 d. d Pll: ı ~~~u~e2~;;~u~:ş ~:~;,~klm~·.ı~;:~I· 
İdareye ait toptaşı anbannda mevcut keşifnarnesi mucibince 

!:azı tamirat pazarlık suretile icra ettirilecektir. Talip olanların 

1 l:e~ifna.me.~·i .~lmak üzre her gün müracaatları ve 31-8-929 cu
martesı gunu saat on buçukta Galatada mübayaat komisyonun
da bulunmalarL 

üzerinden 1519;929 pazar günli ihale 
edilmek uzre miiıayede}e çıkanl
mıştır, taliplerin ı eni kapı c.ıman 

idaresic.e ve ""'mi ihalede defter· 
darlık binasındaki ihale komisyonun 
mliracaaıları i!An cılunur. 

~aın~un ziraat ban~asın~an: F-~ 
Samsunda münfesih Kefe:; zade merhum hacı l\lehmct ,. ınah· 

dumlan şirlıetine alı olup bankamıza merhun bulunan takriben (21 :J, 
iki bin yüz yetmiş üç denkte (89590, seksen dokuz bin beş yuı 
doksan kilo cins ve nevi atide muharrer ttitünler Samsun hukuk ın_ah· 
!: f' -nesin<len istihsal olunan karar üzerine bankamızca satılmasına. Izıil 
v-.ilrıi; vo 21 ağustos 929 tarihinde ihale olunacağı il~n edilıni;lii 
~ ,.,•, i·,,,,,m üzerine müzayede mtidded 21 eylıll 929 tarihine kadır 

9 
tere•iıt •oılrrişıir. Talip olanlar yüzde on nisbetinde pey akç•larını ',jJ 
bu nblıttte reminat mektuplarını hamilen her gün ziraat bankasın 
müteştkkil ~atış heyetinr müracaatlan ilAn olunur. 

7723 196 Çarşamba ıemlz işlenmiş 
9114 229 ~başı bağlı 

D) ll047 285 
!3604 343 
64!12 159 

14371 333 
: 'l(jl) 56 
'.'0;15 37 
~755 74 
981 26 

1231 29 
15499 325 
3538 81 

. ,, . 
Samsun temiz köy denğl 

• • • 
~ • • 

Samsun çarşanba 

• • • 
• • • 
• • • 
" • • Pastal 

E)pasıal 

F) 
G) 
B) 

~yelpaze 
G) 

G.G pastal 
K. 

K.G.G 

BUYijK TAllARE PiYlNGOSO 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCl KEŞİDE 11 EYLÜLDBDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

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

ve 10;000 ,, Bir nıük~f~t 
Bu keşldede cem'an " 3,900 ~ numJra Jı:azanacakur 

Devlel Deın iryo ll arı ve Limanları umumi rnaresin~!lıi 
.Vlünakasası fesholunan beş adet devvar köprü veni den kaP"1; ı o dJ 

münıkasaya konmııştur. Münaka<a lO Teşrinievel perşembe günü saa . 
Ankarada Devlet Demiryolları itlare;inde yapılacaktır. reıııinl\ 

Münakasaya iştirak edeceklei!n .ekli! mektuplarını '° muva~kat .,,ıııcıcr 
lannı aynı günde saat 15,30 a kadar llmum! müdıirlük kaleının• ' 1 
IA1Jmdır. r.1•ııc'n 

Talipler münaka5a şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankar~da. ., 
dalresinder, lsıanbulda Haydarpaşa ma~azasındaR tedarik edebıllrl~ " 1 

Devlet ~emir yoıları ve liınanları--nınuıni i~are~!~~!~;~ 
98 kalem ilaç kapalı zarfla mUnaka tlarmı aynr günde saat 1 ~· .,erdl 

saya konulmuştur. Münakasa 12 ey Umumi ırilidürlülı: Jı:aleaıuıe ;ııl 
lül 929 perşembe günü saat 16 da An ri lazı:mdır. .. . arto•"'el'~ııl 
kara Devlet Demiryolları İdaresinde Talıpler munakasa \ ada. ~,ı 

ıla ktı iki lira mukabilinde An •1~a J{•>' ~iU 
yap .. ca r. . . . zeme dairesinden, Istanb•\ ed• 

Munakasaya ıştırak edeceklerın tek paşa mağazasından tedarı 
lif mektuplarını ve muvaakat temina rler. / -----

Deniz satınalıııa koınisyonun~an 
25 kalem Elektirlk malzemesi kapalı 

Ey!Cıl 1929 Pcr~cmbe gunil saat J 4 te : 
zarfla ihalei 

·~ 
katlft"'1 ' 

f.y'ôl 
O 

,n • • 
8000 kilo kalay kapalı zarfla ihalci kat'iyc>i 14 

Cumartesi günlı saat ı 4 te : 1 ıl 
Deniz Fabrikalan ihtiyacı için balade muharrer nıalzernc 

rında yazılı gün ye saatte ihaleleri icra edilecektlr. k ,,ıe)'•~ 
Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve yerme ~una 1-

erin yevmi ihalede tayin edilen saaıte Ka<ımpa~nJa Dcnıı 6 
__.,/ 

ma komisyonuna mUracaatları . -~ 
MESUL MÜDÜR BüRHAN'E'f 


