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tedbirler 

Evlerin cephesi 

Bütün cephe manzara 
ları kontrola tabi 

olacaktır 

alınacak .. 

Tevhit komisyonuna riyaset eden 
Muhittin Beg 

Bir idare 
Vilayetle Emanetin 

tevhidi 
Bazı memuriyetler 

ilga edilecek 
Vilayetle Emanetin tevhidini ttt· 

kik eden komisyon, dün Vilayette 
Vali Vekili Muhiddin Beyin riya,e
tinde toplanmıştır. 

Tail encümenin bazırlamıt olduğu 
raporlar tetkik edilmiştir. Encümen 
heaabat üzerinde çalısmı~tr. 
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ır HARiÇTEN ALDJGIMIZ HABERLER 11 
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-::-Jj Son Haberler -.::c:: ; ~j 
Yeni layihalar hazırlanıyor 1 

Cemiyeti Akvam, geçen haf- e göre, konferansı ink:rtaa uğ
taki icmalimizde etraflıca izah ratmak için bu şirketler tarafın
ettiğimiz nutuklardan sonra bir dan kendisine bir vazife veril
takım Encümenlere ayrıldı ve miş, bu vazifeyi muvaffakıyetle 
heyeti umumiye içtimaına niha- yaptığı için bir miktar ücret al
yet verildi.Bu encümenler şimdi mrş, fakat fabrikalar vadedilen 

Rusgada Atina mektubu 

MUALLAK İŞLER 
lsviçrede 

Gümrükler 

ANKARA, 19 (Telefon) - Maliye Vekaletince gürnri.il> ;;:t 8 
meld.tr umumiyesi hakkında yeni bir rehberle asker! ve_ ııııf 
harcırahı, müzayede ve münakasalar, Devlet hizmetindeki[ ıO 
tu ücretlerin maaşa kalbi için yeni birer kanun Iayihasr 

13 

lanmaktadrı. • 

Ankara Maarı/iı~'J;~su ikmal edildi 'l'urı 
ı aıo~ n~ın 

heyeti umumiyetle mevzubahso- ücretin hepsini vermediklerin- y H i · · ·· 
ıan bir takım hukuk!, siyasi, ik- den dava ediyormuş. Sui istimal failleri unan ariciye ki üç senelik mutare-

iki idam 

tl.sadi ve içtimai meseleler ile Shearer'in dava~ı Amerika'- ld b ke yapılacak mı? 
v şı"ddetl cezalandırı ı nazırının eyanatı .... meşgul olmaktadırlar. Encümen nın siyasi tarihinde sık sık tesa- CENEVRE, 18. A. A. - Buyuk 

içtimalarrnın daha bir ay devam düf edilen büyük rezaletlerden MOSKOVA. 18. A. A .- Gizli ATİNA, 14 (Milliyet) - Cemi- meclisin ikinci komisyonu, iktısadi 
edeceği anlaşılmaktadır. birini daha meydana atmıştır. surette faaliyette bnlunan ispekila- yeti Akvam içti?''":"da bulunmak üz- meseleler hakkında M. Breitscheid 

ANKARA, 19 (Telefon) - Anakara merkez maarif ka ~ d11t. 
ikmal edilmiştir. Bu seneki muallim kadrosu 100 den 133 e

9
\ ı.._: 

karılmıştır. Yeniden Cebecide ve Çankayada ilk mektepler 3 eıjj~ 
~ ~. 

1~ t ' 
ANKARA HAYVAN sıı:R0ıı;ı •bı Cemiyeti Akvam misakını Bütün Amerika şimdi bu mcse- törler teşkilatına mensup azadan ıki- r~ _Cenevreye gıt°':'ş olan Yunan ha- m kaleme aldığı mazbatayı kabul et-

si idama ve yirmisi nefiy.e v~ya m~ ncıye naZ1~I M. Mihalakopulos Atına miştir. yakında meclise bir ~tik 
Kellogg misakile telif için teş- le ile meşguldür. telif hapıs cezalarına mahkum edil- g~zetderının orada bulunan muha- mütarekesi hakkında mühim bır karar 
kil edilen Encümenin müspet Ava giden avlanır derler.She- miştir. bırlenne bazı beyanatta bnlunrouş- sureti verilecektir. Bu takrir gümrük 
neticeye doğru gittiği bildirili- arer fabrikaları dava ederken MOSKOVA, 18. A. A. - Tas '!-- tur. . . . . tarifelerinin iki ve yahut üç sene 
yor. Geçen hafta da izah etmek kendisi de kanuru takibat kar§ı- jansı bildiriyor: Çita §~rinde~ bil- Yunanıstaru~ beynelmilel va~ıyetı müddetle artınlmamasrm teklif et
istedig~ imiz veçhile, encümenin smda kalmıştır. Amerika Reisi- dirildiğine göre Manı;unde Ç_m kı- h~~-kı~da ~- Miha_lakopulosun soyle- mektedir. . 

Tıp kongresi 
Mesaisine nihayet 

-.1erdi 

ANKARA, 19 (Telefon): cıı" t..._ 
van sergisi kayıt muame ]es~ ı~ n et 
akşamına kadar temdit edild1d0~0 lıı~a 
at sergisinin açılmasından tJl" '\i~ 
sergi ile fazla alakadr oltıJl~ı~ i . o 
Şimdiye kadar yüz hayvan Jıl 1 1lıı h M taatI bir Sovyet keşşaf mevzııne ~: df '!' sozlen na~ledıy~rum. Yunan ha- 1930 senesinde toplanacak mesaı 

tetkik ettiği mesele şudur: Ce- cum uru r. Hoover neşrettiği teş açtn1şlardcr. Çinliler, bu mevkıı ncıye nazırı. dıyor ki: . konferansı, kömür ve kömür made':'- ANKARA, 19 (Telefon) lundu. Cumartesi günü haY"3° ilıı. 
muayenelerine başlanackt<I· t.ııı, 

miyeti Akvam misakı harbi hu- bir beyannamede Shearer'in id- işgale çalışmışlarsa da Ruslara ge- - Yunanıstan komşularıle mual- !erine ait meselelerin hepsini tetkik 
kukl bir vaziyet olarak telakki diasnu uzun uzadıya izah ettik- len imdat kuvveti mütearrizleri püs la!<ta kalmış olan m_esaili hal~etr;neğe decektir. Şeker meselesi hakkında 
etmektedir. ten sonra kendisini "hüki\me- kürtmüştür. Pogranichnaya ve Bla- ugraşıyor. Bu mesail halledıldıkten bir konferans toplanılıp toplanılımy-

Tıp kongresi saat 1 7 de mesaisi
ne nihayet verdi. Gelecek kon
grenin yine Ankarada toplan
masını ve şehir ve köylerdeki 
6 yaşındaki çocukların gıda me
selesi ile meşgul olunması, Ra
şetik ve kemik hastalıkları hak
kında tetkikat yapılması takar
riir etti. 

* * * l ~ 
Daıgalı borçlar 

1
, ilııi 

Hatta bazı şerait altında harp tin ecnebi devletlerle anla;,:ma- govesch - tchensk mıntakalarmda so~ra Yunanistan bütün komşularile acağma daha sonra karar verilecek
ilaru devletler irin bir borçtur. snu işkfil,, etmek cürmüyle itti- Sovyet köylerile karakolları bomhar- mısaklar ak~ede'.'ek ve Balkanlar~a tir. Fransa ve İngilterede dahil ol-

ANKARA, 19 (Telefon) - J)~ ıy, 
k ...-ısr~.. .''' 1 h borçlar tasfiyei düyun O•~ ~' • 

" dıman edilmiştir. sulhun takviyesıne çahşacaktrr. Eger duğu halde bir çok devletlerin mü-
Halbuki harp Kellogg misakile ham etmektedir. Sonra beyne!- • b~ mesai ümit ettiğimiz gibi neticele · messilleri ihtiyari maddei yarın me-
ilga edilmiştir. Her iki misaki milel itimatsızlık ve kin hisleri- Jngi/terede nırse Balkanlarda Lokarnoya benze- rasimi mahsusa ile imza edeckler-
da imza etmiş olan devletler ni tenmiye ettiğini, bu muzir te- yen fakat temamile onun ayni olmı- dir. 
bunu telif etmek mecburiyetini sirlerden Amerikayı kurtarmak ŞI• DDETLİ YAXMUR yan bir sulh vaziyeti tesis edilmiş o- ROMANY ADAKl MACARLAR 

· · dli N il d l l U lacaktrr. CENEVRE, 18. A. A. - Akvam 
hissetmişlerdir. ıçın a ye azrrr e er ıa te- Bu Balkan sulhu için bir kaç dev- cemiyeti meclisi, yarrn öğleden son-

Diğer taraftan tecavüze ma- masa başladığım söylemekte- Bir çok yerler SU Jetle aktedilmiş misak değil bir birin ra toplanacaktır. Hakkı hıyar sahi-
ruz kalan devlete mali muave- dir. d den ayrı olarak ikişer ikişer Balkan bi Macarlar meselesi hakkında maz-
nette bulunmak meselesini tet- Beynelmilel hayatta o kadar altında kal l devletleri arasında aktedilmiş misak- bata muharrirliğine intihap edilmiş 
kik eden encümen bu işi tehir intirikalar çevriliyor ki, bu ne- LONDRA, 18. A. A. - Bugün !ar aktedilecektir. Bu misakların her olan M. Henderson bu hususta ba-

Londra havalisinden az çok uzak bir biri Balkan sulhunun zencirini teşkil zı izahat verecektir. M. Henderson 
etmiştir. Vaktile Finlandya ta- vi rezaletlerin ne kadarı doğru çok yerlere gayet ~iddetli- yağmur edeceklerdir. un iki tarafa doğrudan doğruya uz-
rafından ortaya atılan bu teklif ne kadarı propaganda olduğu- !ar yağmıştır. Hemen bir aydan be- Yunanistarun bu sulhperverane si- !aşmaya ı;ahşmalan tavsiyesinde bu
son heyeti umumiye içtimamda nu tayin etmek müşküldür. Slıe- ri devam eden kuraklık bu suretle yaseti müspet neticeler hasıl etmiş- Junacağı söyleniyor. Emnü selamet 
İngiliz Hariciye nazın Hender- arer'in Cenevre kongresini inkr- nihayet bulmuştur. Bir çok yerler tir. Şimdiye kadar Balkanlarda iki ve tahdidi teslihat komisyonu mali 
son tarafından da kabul edilmiş- taa uğratmak hususundaki faali su altında kaltn1ş ve fırtına esnasın- devletle misak aktettik. 1928 senesin yardrm projesini yeniden tetkik edil
ti· Teklifin mahiyeti şu idi: Ce- yeti belki bu tetkikat neticesin- da birkaç kişi yıldırım isabetile te- de Romanya ile bir misak aktedilmiş mek üzre bir hakem heyetine havale 

* * * 
YILDIRIM İSABETİ 

ANKARA, 19 (Telefon) - Elma
lıda Mimar Sinanm eserlerinden kıy 
metli bir camiye yıldırun düşmüş 
minaresinin ve camiin bir kısmı 1ıa
rap olmuştur. 

şimdiye kadar yüz elli evrııJ~ıl 
rinde kararını vermiştir. 'f b'~ 
bulunursa tediye edileceklerııı 
b kesilecektir. 

• ~ * 

daı 
c iı 
Ze~ 

Belçika Krah . ı.ı kr, 
ll•' d ANVERS, 19. A. A. - 11 t, l:ı 

gün eve! Brükselden müfar•!Jııf , . 
miş olan Belçika k:ıralmm 1 Jıl t> O, 
seyaba ta çıktığı bildiriliyor . 1' iil1 "'Vı 
İtalya kralı ile Krahçasına .. "'a ~ ~ 
ohnas• ihtimal dahilinde görül Y 

• * • BlR YANGIN .:ı~' 
PİRİNÇ MÜTEHASSISI Dün gece saat yarrnmda Y"~: 

ANKARA, 19 (Telefon) _İtalyan de bir ahırdan yangın çıkm.IŞ ~ IJ 
pirinç mütehassrsı Mösyö (Koniyen ı ahır tamarnile yandıktan son!• 
dro) tetkikat için Maraş'a gitti. müştür. 

h · d l kt Faka Sh lef olmuştur. tir. etmiştir. M. Politisin teklifi üzerine 
miyet azasından her angisi bır e an aşılaca ır. t eare- BAHRi KONFERANS Yugoslavya ile münasebatnnız ka- meclis azası mfiliye ve emnü selfunet B h • k f ~t 
tecavüz karşısında kalacak o- r'in Mac Donald Amerikaya se- PARİS, 19. A. A. - Pöti Parizi- nşıktı. Pangalos :.amanmda aktedil- komitelerinin gelecek sene büyük a fl Üfi erans . ·t 
lursa, bu azaya yardmı etmek yahat ederken ortaya atılması yen gazetesi Fransa, Japonya ve İ- miş olan itiHifnamelerin Yunan mec- meclise verilmek üzre kat'! bir me- dil1 
Jiğer aza üzerine bir borç ola- da hayli manidardır. Bir kaç talyanın M. Mac Donald ın davetini tisi meb'usanınca reddedilmesi üzeri- tin kaleme almalanru istemiştir. Bu LONDRA, 19. A. A. - Nevyorktan Daily Maile bil ,, lt;ı 
caktı. hafta eve! izah etmiştik: kabul etmeleri hemen muhakkak ol- ne bu münasebat daha müşkül bir suretle bu proje gelecek seneye te- yor: Bahri .konferansa iştirak için şimdiden Fransa, İta_!~ 0 <I!)~ 

b .. 1 Am ·k 'd b" b"" ""k d duğunu yazıyor. Ancak, gene mez- safhaya girmiştir. Fakat iki tarafın hir edilmiştir. Lord Cecil tarafından J h '"k" 1 · d l ·· d "ld""" daıf ~1 Bu meselenin har ı ı ga me- en a a ır uyu oııaıı- kfır gazeteye nazaran resmi müzake hüsnü niyeti sayesinde münasebat verilip M. Masili tarafından da tas- aponya u urnet erıne avetname er gon en ıgıne 'f eıi' 
selesine bağlı olması lazımdır. ma bir de tahdidi teslihat taraf- re 1921 ve 1922 de Vashington da zemini düzeltilerek mucibi memnuni- vip edilen ve meclis ile hakem emnü dradan verilen haberler mevsimsiz ve yanlış olarak tavsı. •i 
Çünkü malfundur ki Cemiyet tarları vardır· Bunlar birbirile derpiş edilen meselelere, yani büyük yet neticeler elde edilmiştir. selamet komitelerinin harbi imkan- mektedir. Hariciye nazrrr M. Stimson Müttehidei Ame~ ıİ 
misakma göre, tecavüze maruz mücadele halindedirler. Shearer harp gemileriyle tayyare gemileri- * * * siz bir hale getirecek çare ve tedbir- bu hususta ilk teşebbüste bulunmak vazifesini İngiltereye 1< 

kalan bir aza, diğer azanın as- büyük donanma taraftarlarının ne taallük edecektir. ITALYA - YUNANiSTAN Ieri göstermek üzre 1926 tarihli mu ve tevdi edeceğini ve konferansın içtimaı ancak İngiltet1~ kerl yardnnmı davet edebilir. gizli ve hasis propagandalarını TAMiRAT BANKASI iÇiN. Yunan hariciye nazın bundan son- ahededen mülhem umumi bir muka- Amerika arasında muallak bulunan fenn1 bazi mes•eJe ti'' ~ 
b . ·ı "b' C . t" b" d ıf tı"l .. PARİS, 18. A. A. - Beynelmılel ra İtalya ve Yunanistan arasında.ki vele projesi tanzimine davet eden hallinden ve Macdonald ile Hoover arasında vuku bulac-". ı• ._, Har ın ı gası prensı ı emıye ı yapan ır a anı s a e, pSLKO- k · kil" il - k h k "" "" ban aya aıt teş .. t e ugraşaca e münasebattan bahsetmiş ve demiştir arar sureti projesi komisyonca ka- jJll l\;ı 

Akvam misakma tatbik edile- loji bir ande ortaya atılıyor: yetin 23 Eylülde toplanmıya~ağı te- ki: bul edilmiştir. lakatlar akabinde kat'i şeklini alacak olan itilafnamenin t 1 

cek olursa, harp yerine başka - Ben, diyor, fabrikalardan yit olunmuyor. Evvelce verılen ha- _ Oniki ada meselesi İtalya_ Yu- TAHTIDI TESLIHAT MESELESi sından sonra mevzuzu bahis olabileceğini söylemiştir. t;. 
bir sanksiyon (kuvvei teyidi ye) para aldım. Büyük donaruna herler hilafına olarak komite _bir müd nan dostluğuna bir mani teşkil et- CENEVRE, 18. A. A. - Altıncı \bıı, 
aramak lazımdır. Bu sanksiyon propagandası yaptım. det sonra cereyan edecek muzaker~- mez. Fakat bu iki devlet arasındaki komisyon esaret ve manda meselele- Sovyet hükumetinin cevabı. 11' ,ht 
da mali yardım olabilir. Fakat Acaba bu adam büyu"'k donan l~rin yapılacağı yen tayın etınek_ı- münasebat iyi oldukça bundan Oni- rinin müzakeresini bitirmiştir. Fran- MOSKOVA 18 A A T . b'ld' . N nktıl ·~. 

çın Bmxelles de toplanmıyacaktır: kiada için fayda hasıl olur. İtalya- sız murahhasları mandaların muvak- A . . ' .. . ·. : - as ajansı ı ırıyor: a ıf ıı-. 
gariptir ki Cemiyeti Akvam mi- ma taraftarlarının sabık propa- Zira ıçtimam vuku bulacagı şehrı Yunan münasebatı fena olursa bunun kat bir mahiyeti haiz olmadığını ve , ki\metının 9 eylül tarıhli beyanatına ve yalıırz müdiri urt1 ,ı . ~I 
sakının harbi ilga şeklinde ta- gandacısı mı; yoksa küçük do- bankanot ihracına mezun müessese- Onikiada üzerindeki neticesi de fena ancak alakadar milletler Iayıkı veç- tayini teklifine Sovyet hükfunetinin verdiği cevap Almarı)'S Ç ıı, 
dili müsait surette karşılanmış nanma taraftarlarının lahik pro !erin müdürleri t.,;pit edecektir. olut. Diğer taraftan İtalya da Yuna- hile yetiştirildikten sonra nihayet bu faretine tebliğ edilmiştir. Bu cevapta Nankin hükfunetinill. if .ita 
olmakla beraber mali yardım e- pagandacısı mı? İNGİLİZ GEMİSİNE ATEŞ!..: nistanla olan saıninıi roiinasebatının lacağmı ispat etmişlerdir. Teslihatın şark demiryollarma Sovyet mildir tayini hususundaki ken~1 ~- .ti. 
sası ayni surette mukabele gör- Bakalım Amerika' da başlıyan PARİS,_ 19· A. _A. -:: Beynelmılel eğer Onikiadadaki ehali müsterih ya- tahdidi meselesine tahsis ettiği bir yanatmdan rüc'at ettig"i bildirilmektedir. Halbuki mezkli'.,,

1 bankaya ~ıt teş~il~tla ugr~şacak olan şadığı takdirde bir kat daha kuvvet- makal~de E~transijan _ gazetesi, di- il" 
memiştir. dikkate şayan tahkikat bu sua- komıte ~glebı ihtımale gore gelecek leneceğini hiç şüphesiz takdir etmek- yor kı: Denızlerde saglam temeller yanatm tazammun ettiği muvafakatin dahi ancak gerek 111 ıf 

* * * limize bir cevap verebilecek mi? haft~ Vıesbaden şehrmde toplana- tedir.• üzerine kurulmuş olan ve bütün dü- ve gerek müdiri saninin Sovyet tebaasından bulunan kiıtlS~Jı! 
Cemiyetin sıklet merkezi La A. Ş. caktır. * * * nyaya meşru ve kat'! olarak kahnl den tayinleri takdirinde bir manası olabilir. Bu tayinlerin~- 1ı 

C , . 'k 1 .... HALİFAX, (Yeni İskoçya),19 A.A. ettirilmek istenen Anglo - Sakson hinde karar vermiş olmakla Nankin hükfuneti bizzat keJI". 1 e~.~ 
Hay'den enevre ye ıntı a et- Avrupa mektubu Mahut (İ'Matone) vakasmı andı- TORKIE-YUNAN tefevvuku hakin bulunuyor. Fakat bliJı 
tiği gibi, şimdi de Washington'- ran yeni bir hadise olmuştur. Motör MONASEBATI karada İngiltere tefrika çıkararak hü kE!lerini geri almış olduğı,ı gibi ihtilafın hallini de te rı~' 
a doğru ağırlaşacak Cihan efka- Bir gazeteci mil- lü Shovnee gemisinin kaptanı bura- Yunan hariçiye nazırı M. Miha- küm sürmesini temin edecek bir a- koymuş oluyor. 13 Eylül tarihli mytemmim teklifinde ııf 
rı umurniyesi M·ac Donald'ın bir ya gelerek Amerikan sahil muhafız- lakopulos diğer komşu devletlerle o- narşi usulünü arzu etmektedir. Fi- kın hüki\meti yalnız müdiri saninin Sovyet tebaası olarak ~r 
hafta sonra Washington'a ya- yoner Olduktan l~rırun haber vermeksizin gemi üze- lan münasebattan bahsederken sunla- k_rimizi_ ~çıkça sö:rliyelim: E'.~n~ se- nini ileri şünnekle Pekin ve Mukden mukaveleleri hilafrıışjf 
pacağı seyahat ile meşguldur. nne ateş açtıklarından ve bazı _ha~- n söylemiştir: lamet_ ıçınde teshhatın tahdıdını me reket etmiş oluyor. Nankin hükfuneti müşterek beyanatı~ ( 

Sonra nede karar rata sebep olduklarından bahs ile sı- D'" k nl 1 11 k mnunıyetle kabul ederiz Fakat A- · · l · · · ·· dd ... d "h ·1•f..., ıl1 Seyahatin istihtaf ettig" i gaye , · - ıger omş arımız a mua a - . . .. .. · . • zası ıçın e zem şeraı tı esasıyeyu re ettıgın en ı tı a .... kayette bulun'!>uştur. . li . b 1 vrupa ıçın her turlu sulh temmatrnm . . . . . . 
malfiındur: k Jd ? ta kalan mesaile ge nce, un arla 0 - d k Ik · ·h . dekı mes'ulıyetlerı kendısıne racı bulunmuş olmaktadır. 1 1 .ıta..mer•kada lan meseleler, siyasi misaklar aktine orta a~ a . ma~ını ıstı taf eden bır 

İngiltere ile Amerika arasın- •• müsait olacak surette henüz halledil- komedıye hıç bır vakit maruz kala- İ "lt d k .. • ti 1 
da deniz silfilılarmm tahdidi i- Paristen yazılıyor : Bir kaç gün M. Hooverin nutku memiştir mayız. ngı er e omunıs er . ır 
c;in Londra'da başlıyan müza- evvel, başlarında, Holanda - Fransa NUYORK, 19. A. A. _ Tesliha- Türkiye ile, bir seneden fazladır, AUrpnni~C;aıad.a LONDRA, 19. A. A. - Amerikanın Karolin eyaletinde~~~ t, 
kereyi intaç etmek. İngiltere ve bankası bulunan mali bir şirket Hari- tın tahdidi hakkında cümhur riyase- müzakerede bulunuyoruz. Maattees- lik ve kumaş fabrikaları amelesini greve teşvik eden yeril 0~ b, 
Amerl"ka arasındaki noktaı" na- ciye nezaretine merbut gazetelerden ti dairesinde büyük bir nutuk söy- stil istediğimiz gibi doğrudan doğru- Nadir.Han kuvvetle-· ... t t kilAtınm k . k ... t ~• tht !arı t afıP f l., 

" T " . . 26 mil F ya bir itilaf husnle gelemedi. Bz is- i i f.'f. k • ti munıs eş a mer ezı omunıs aıe ar ar ' t 
f kını b .. un1 d k emps gazetesını_ . yon ra_ - !iyen reisicümhur M. Hoover, bu hu- r n n muva a ıye d" . l b h d'l . . M ,_,,_ kilA larl ı, ' zar ar u sut ar a ço k 1mı L-kin ter beynelmilel Divanı adalet, isterse •• ınamıt e er ava e ı mıştır. ez ... uı teş at mensup ,. ~. 

Ş k 0 . a ~a?n. a ş~. .a g~~ete.nın susta açılan müzakerelerin muvaffa- Ş 
defalar izah ettik. imdiye a- sıyaı:ı ıst_ikam.et:' ~tıyen degışmıye- kiyetle neticelenmesinin hemen he- İsviçre reisi devleti gibi bey- LONDRA 18. Simladan hildiril- kalanarak çırıl çıplak bir halde köyden köye dolaştırıJınl'. JI l., 
dar bir kaç konferansın içtima- ce~: Çunkü sıyası kısmının baş mu men herkes tarafından arzu edildi- nelmilel bir şöhret ve nüfuza malik diğine göre ceneral Nadir hanın kuv- nihayet bh- ormana götürülerek kendilerinden geçinceye 1'$ Sı 
ma sebep olan noktai nazar far- harrırı, Ed~~r Roells, yıne bu kısmın ğini söylemiştir. birinin, hatta Muhtelit mübadele ko- vetleri Kandahan işgal etmiştir. döyülmüşlerdir. • · ~.' 
kr şudur: başr;nulıarrm _ola_rak kalıyor. Roells, FRANSA _ CENUBi AMERiKA misyonunun hakemliğine müracaat Bu işgal üzerine kral Habibullah 

Pans_g~et~cilen arasında eı_ı enter~ SANTİYAGO, 19. A. A. _ Fran teklifinde bnlunduk. Türkiye tarafın Nadir hana mütareke teklif etmiştir. !'!!lll!""'lll!""'lll!""'lll!""'lll!""'lll!""'lll!""'!!!'!'lll!""'lll!""'llllllllllll!""'lll!""'lll!""'lll!""'lllllllllııııııııılll!""'lll!""'lll!""'lll!""'lll!""'lll!""'!i!!!!!!!!'!~ 
Amerika büyük kıta gemi in- b t tı B u b dan bunun kabulu iki devlet arasın- Nadir hanrm bu teklifr kabul et- . san. ır ıp r. unun zun ır sergu- sa postasını götüren tayyare, yedi ı1 

şasmr istemektedir. Diğer taraf- zeştı, Bonlvard romanlarına. mevzu gün yirmi üç saat içinde Santiyago, dairi mesailin tanzimi isin bir azimet miyeceği zannaolunmaktadır. E k fU •• d •• ı ·· • • deı• 
tan, açık denizlerde üssübahri- olacak kadar e_nteresan 'bır hayatı şehri ile Fransa arasında irtibat te- noktası olacaktır. Ç~nkü bu ibtila- . K~bi!de yeniden idarei ürfiye ilan V a ffi Uffi ffi U Uf uğun 
Ieri olan İngiltere, daha küçük vardrr. Ebeveynı Holanda II olan Ro sis etmiştir. fatın hakem vasrtasile halli tarafey- edılmıştır. ~ 
kıta gemi inşasına taraftardır. ells evvela kendisini ilme vakfetmek ~siyasi bir it.ilaf aktetınelerini t~ MARTINlK ADASINDA Guraba hastanesine alınacak beşinci çarşamba günü saı'Ji 
Başlıca ihtilaf onar bin tonluk istemişti 20 yaşında, yalmz Sorbon CENUBi AMERIKADA Y AGMUR hil edece~tır. ~ bu, sur~tte d~ iki y ANAl{DAÖ eczayı tıbbiye ve katkütün mü beşte pazarlıkla ihalesi ict9 ef ı, 

değil, Berlin ve Roterdam darülfünu GUATEMALA, 18. A. A.- Ye- memleketin iktisadı ve tıcar! muna- PORT DE FRANCE 19. A. A. _ • ~· d . ,__,_....n 1 ı ı 1 
kruvazör inşası etrafında idi. nlanndan da Doktor unvanmı aldı. di gün ardı arası kesilmeksizin ya- sebatının inkişafı müsait bir safhaya Rasataneden verilen m:Uümata naza- nakasal:rrnı1 df? tlaraliphlerdd~araf1• mık- le~egın ke!1dt~dp o~;JP \ 
Amerika bunların inşasnu isti- Llikin bir gün Paris'in Latin mahalle ğan-yağınurlar ekinleri pek büyük girecektir.> ran Mont _ Pele volkanmm fealiyeti dan ven en ıat a ı ay mu mez ur a ı are ene.....- / ı, 
yor, İngiltere razı olmuyor. sindeki kahvelerin birinde , babasın- hasara uğratmış, demiryolları ve di- * * * azalmaktadır. Bununla beraber hava görülmediğinden eylülün yirmi müracaatları. ___...-:-4 ~ 

İngiltere'den gelen haberlere dan kendisine , miras olarak bir Sirk ğer yollar ehemmiyetli surette bo- YUNAN şeraiti 1902 senesinde Saint _ Pierre Y [
7
] alı . d k b" .. d. . tiJ!Je, \, 

göre, bu iki noktai nazarı telifi- kalan, bir mektep arkadaşına rastladı znlmuş, münakalat muvakkaten dur- BU~~ASEBATI şehrini tahrip etmiş olan felaketin oz~atta numar )aD arma me te 1 mu ırıye 19ı~ ~ 
· b" dım wı~.0 B Müstakbel filim • arkadaşının ricası muştur. . . vuk~. b~lduğu zamandakinin aynidir. Mektebi.ı:niiin 6 Teşrinievvel 929 tarihinden 1 TeşrinieV'"l'e 1 ~ 

çın ır a a~trr. U an- üzerine , Sirk müdürlüğünü deruhte FRANSADA BUGDAY BUHRANI Yunan hancıye nıı.zrr.ı hundan son Mulki ve askeri me~_urlar ahalinin tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan asgari (35 000) ıf- JI 1 
!aşmaya göre, Amerika bu ge- ederek kısa bir zaman zarfında bir PARİS, 18. A. A. - Buğday müs- ra Bnlgar-Yunan munasehatından volkan mmtakası haricıne çıkması i- . . . ' . . hiPe , 
milerden 18 tanesine sahip ola- çok paralar kazandılar. Cenubi Afri- tahsillerinden bir çoğu çiftçi fırkası- bahsetmiş ve demiştir ki: çin her türlü nakil vasrtalarmı hazır (50:>0~) kilo ekmek 1~/9~9~9 tanhindeı;ı .6/~0/9~9 t~ Ufl~I 1 
cak. İngiltere ise 15 tane ile ik- ka'da Boer'ler muharebesi ba§ladrğı nm delfiletile ticaret borsasında to- - Bulgaristanla cereyan eden mü bnlundurmaktadir. dar munakasaya vazedilmıştır. Ekmek bınncı nevı fabrika ··ı;$oı 
tifa edecektir. Fakat buna mu- zaman Roells, Sirk, için adam bnl- planmışlar ve müstahsillerin hukuk zakera~~ bir.takım.~şhası ?~u_ııi- iSPANYADA PAMUK dan imal edilecektir. İhale 6/Teşrinievvel/929 tarihine fll:ıı_,ıııl' 
kabil İngiliz donanması Ameri- mak maksadiyle Transuval'a gitti. ve menafiini müdafaa etmek üzre ha yeye aıt iktı":'di m~~ halli ı~- KON~Sl Pazar günü saat onda Yozgat Jandarma mektebinde icra~~~ 
ka donanmasından ( 50) ton Orada Boer'lerin Reisicumhuru Ohm zı teshilat yapılmasını istemişlerdir. dır. Bu m~ hal1edi~~kten :'?n b": B~RSÖLON, 19. A. A. _ Bey- caktır. Ekmeğin bedeli muhammini üzerinden %7,5 t~ı'I' Krüger ile tamştı. Reisicumhur onu· Bu içtimada bnlunanlar buğday fia- dostluk mısakı mümkün olahilir. İki nelmilel pamuk kongresi dün açıl- kk . . akt hükfun ve w: ır 
kadar daha fazla olacaktır. Ka- katibi hususi olarak ah koydu. Çünkü tlarınm tenezzülü aleyhinde protes- memleketin ticari münasebatıru teş- mıştrr. Kongreye 500 abha - mu va ata ıçın ya n en etçe muteber eshaın ;rf 
bul edilen müsavat esası bu su- Reis, İnğilizler tarafından tazyik edi- toda bulunmuşlardcr. hil için Bnlgar ve Yunan şimendifer- tirak etmektedir. mur • ış- lat veya banka mektubu ita olunacaktır. Münakasa kapalı~ ~,ıP 
retle temin edilecektir. Bunun !e? Boer Cumhuriyetine para bulmak • . . !erinin iltisakıru temin ciheti nıüm- RADOSTA ASARl A T1KA s~lü ile icra kılınacaktır. Pey süreceklerin ticaret odası vesı1'aı f1 

d d • ld ıçın Avrupa'ya seyahat etmek niyetin iyonlar kazandı. Lakin hu servetınde kün olacaktır.> RADOS, 19 (A.A.) _ Rados ada- hamil olmaları mecburidir. Talip olanlarm mektebe müraell 
~e ereceye kadar ogru o ~- de idi. Krüger'in Avrupa seyahati bü temamile israf edilmesi çok sürmedi. * * * smda 18 mezar zahire çıkanimrştrr. şartnameyi almaları ilfuı olunur / 
gu ancak Mac Donald Amen- yük bir muvaffakiyetle neticelendi' Roella için artık ciddi ve daimi bir Bunlarm içinde yimıi kadarı büyük • ;::::? 
ka'ya gittikten sonra anlaşıla- Roells de bu suretle milyonlar aldı. vazife bnlınak zamanı gelmijtİ. Niha ARNAVUT • YUNAN bir ehemmiyeti h . 1 k .. 143 n lf H lr d n' 
caktır. * * * ~~ ~~1~:~ ~0:~ 1;'.:~~;; ~~!;ı:r~ ~:~: ~:7;~~1!'::~:.:~hizbn;~~~ ra ~~:~u~a~i~~a:~:::Us:: vazo ~~u;.n.d~::=LE:e arü ÜDUD UıUk JakölfBSİ UDIUIDİ kilipliliDu~~· ~ 

Fakat bu aralık Amerika'da satın ahnağa, borsa sptekülasyonlarr- ~eş~~r.~azete~in hadric!dırsiyaseRt sull·tü- bahsetmiştir: umlann BÜKREŞ, 18. A. A.- Tiyatro ve Darülfünun Diyanı karile~ilan Fakölte divanhanes~ıı·ıı ıJ 
na kanşmağa başladı. srafta her kesi . ennı 1 a~~ e er_ı a am · oe s , - Arnavutluktaki R vazi- musiki münakkitleri kongresi 1930 - ...:rtl ı· 

Mac Donald'm vazifesini teshil geride bıraktı. Çin'de asar• atika sa- sıyasette guzel hır_ fr"!< kad~ eyi bir yeti Cemiyeti akvamda bulunan ııaIA- da Prağda, 1931 de Viyanada, 1932 Hukuk fakültesi tarafından bu lik edilmiştir. Şehri caıv~ı ~ 
edecek bir iskanda! olmuştur. tın alıyor, Petresborg'dan husus! ber ~ş~ı~ da ehemmıy~~ oldugunu pek hiyattar komisyon tarafından tetkik senesinde ise Lizbonda toplanacak- sene Avrupaya gönderilece bir inci gününe kadar aıüraell 
Mr. Shearer namında bir Ame- berler getirtiyor, İngiltereden beygir ala bılıy~rdu .. ~oells ın kıyme~~ ye- edilmektedir. . . . . tir. talebeye ait şeraiti göstere bul olunacaktır. ıeı"r 
rikalı, Amerikanın Bethlehem Hindistan'dan mücevherat satın ah- mek tanfelerı ile 1nlu hır kütupha- Arnavutluktaki kilise meselesı o t ef 

yor. Bu suretle dört sene geçti La- nesi dünyaca meşb •rdur. O; Ondör- memleketin dahili bir meselesi oldu- Arnavut - Yunan misakının akti ko- Satılık ırıaa oda ve bodrum dükkinl sa~ş komisyonuna müraca: ~ 
Steel ve Newport News gibi si- kin bir gün Roells arkadaşlarına bir düncü L':'is z~~anından kalma bir ğu için biz resmen buna karışamayız. laylaşacak_tır. Fatihte Dülgerzade mahallesinde le~. _ _.......-;µ 
lah fabrikaları aleyhine 250,000 mektup yazarak bütün servetini israf mutf~k !<!tabı ıçın 100,000 altın frank Ancak bu meselenin Yunan efkarı u- Yl).Ilaru~tan komşularile siyasi mi- büY_iik karaman ve nalbant sokağında SATILIK OTO'"ÜfJJ 
dolarlık bir da11a açmıştır. Btı ettiğini ve tekrar zengin olursa mey- vermış hır merakiıdır. Roells akşam mumiyesi üzerinde aksi tesir hasıl et saklar akti arzusundadır. Lakin bu cedit 34 No. lu maa oda ve bodrum ı~.ı . bır 
adam, Cenevre'de akdedilen dana çıkmak üzere, şimdilik ortadan yemeğine davet ettiği siyasil~re Y'.'1- tiğini de saklayamayız. Bu Arnavut- husu~ta acele e_!memektedir. Çünkü dükk~ be~eli 4 ~tte ödenmek _ü- 512 modelli tamamen yeDI çııi 
tahdid! teslihat konferansını bu <;ekileceğini bildirdi. İlk sene Roells nız Cenubi Fransa yemeklen yedir- Yunan münasebatınm inkişafında bir bu mısakları saglam esaslar üzerine zere 2000 lira bedeli muhammen ile k T d Fl 010111obill ,. 
· k l f · k • yapyalnız yaşadı. Ayda 25 Frank'a miş. mania teşkil etmiştir. Kilise meaele- istinat ettirmek için bir takun ibtilM 9-10-929 tarihine müsadif çarşamba •ç'. . orpe_ 0 ~ık fjat ro~'rı 

şır et er men aatma ın ıtaa ug bir oda tuttu ve gazeteciliğe başladı. İşte Roells bu suretle gazeteciler sinin halli vaziyeti temamile diğiştir- lan ortadan kaldırmak lizım geldiği günü saat 15 te müzayedesi mukar- ~usaıı şeraıtle satı 1 ur. kOıtl'11 

ratmrş olmak hizmetini gördü- Bunun üzerine bir iliinat dairesi kur- arasında şöhret kazanan pek entere- miş olacak iki memleket arasında sa- kanaatındaı!ır. Akııi takdirde yapıla- rerdir. taliplerin yüzde 7-50 hesahile zıyle lsıanbul 176 posta 
ğünü iddia etmektedir. Shearer du. Krsa bir zaman zarfında gene mi san bir tiptir. mimiyeti iade edecektir. Bu suretle cak misaklar manasrz kalır.> teminlit makbuzlarile emvali metruke müracaat olunmasL · 



s 

--= · ::;55~~~~~15ii:5~--~~~~~~==~1lı"~nı~a~h~k~e~ın~el~e~r~d~e~:"""'"'""~:--§.,konomi ".. t RLERİ -- .-l MİLLİYETİN ŞEH R HABE - ... Böyle koca olur mu? 
.. ~arlamentola~ k?ngre- ~ ,,. "Başka kadınlarla düşüp 
sınde rationalısatıon Mllteferrllı H. Edipler Emanette kalkıyor, bana bakmıyor ... ,, 

1 Si ' · ı rı Belediye meclisi mese e .. Yalova nın ma n·· .h t ·d e un nı aye ı ar lhl d k ı Bil.yllk otelin inşaatı . . . amur a par yapı -
lür~Yenin iştirak ettiği Berlin pa,rlamentolar ~on~resinin. e- bitmeJı Üzredir heyetl intihap edıldl ması tehir edildi 
u~ık ruznarnesinden birini teşkil eden rationalisatıon nedir? . 

1 
. • Glli:el san'atlar .,ırliği edebiyat Cemiyeti belediye dün birinci reis 

1 · Yalova kaplıcaları Seynse aının şubesinde dün intihap yapılmı§tır· ;ekili Sadettin Ferit beyin riyasetin-
!di.._ Fabrika birlikleri fabrikaların maliyet fiatlerini mükaye- emrine verilmi§tir. Sadullah B. bura- Geçen haltalardalı:i içtimalard e toplandı. Sirkecide buı emlakin 
lor, Yüksek maliyet fiatli fabrikaları pervasız kapatıyo~, yal sı ile de meşgul olacaktır. ekseriyet olmadığı cihetle azaya b ıtiınlaki hakkındaki tezkere okuna-
i.bç~ nıaliyet fiatli fabrikaları bırakıyor. Son yıllarda bınler· İnp ve imar fealiyeti ilerilemekte- rer birer davetiyeler gönderilmişti. ak bütçe encümenine havale edildi. 
"' tıka ka k dir. Eskiden kalan sıcak su ha~- Dünkü içtimada 28 aza gelıniştiı ıundan sonra Beşiktaşta lblamurda t..._ l{ pandı. Muttasıl da kapanıyor, kapanıyor'. .apa_ruyor. lan çok eski bir tarzimimaride, bas.ıt Halbuki birliğini azası 140 kadardı ,arlı: ittihaz edilecek mahal hakkın-

' .alan fabrikalarda, makinalarm it bölümü kabiliyetı mem tertibatlı, kupbeli bir takım yerlerdı. Dün gelenler arasında Necip Asın aki Emanet tezkeresi okundu. Bu 
'u., tnıi.yor. İhtira yapmak için laboratuvarlar açıldı. Bu labo- İmar faaliyetinden sonra bu ckupbelı İsmail Mliştak, İzzet Melih, Abdul ezkerede mezkilr mahallin 55 bin lı:li 
·~:!arda rnakinanm yenileri bile keskin te~it ~a-~d~~in?e~ hamamlar> büsbütün asri ckaplıca- !ah Cevdet beyler, Nezihe Muhiddir. .ur arşından ibaret ağaçlık bir yer 
i.;. · Son anasırına kadar tahlil olunan her ı_ş ~olum~ vfilıi- lan haline getirilecektir. Şiikflfe Nihal, Halide Nusret hanım ,Jduğu ve 88.hiplerile görüşülerek bu 
.•Yt ayrı aki kazanan htı mutehas Vaktiyle Yalovanın sularından is- lar vardı. asının (15) bin liraya satılmasına 1'1tııı • . m na çıkıyor. Milyon 1 ra - tifadeye geİenler çadırlarda yatmağa Evelki içtimada kongra riyasetin :ıuvalakat ettikleri bildiriliyordu. "nıe:x1 ~§ı ne? mecbur oluyorlardı. Bundan takri- intihap olunan Hliseyin R~~~ Be)_' iTiRAZLAR BAŞLADI 
l i enın Verdiği randman memnun etınekten uzaktır. Sekiz ben yarım asır kadar evel Yalo~a. su· kong~ayı a~tı. Konı;ra __ k~tıbı Hah Tezkere okunduktan sonra azadan 
tUıı~ten Çok daha fazla randman çekmek için aınele_nin iş ı nın ehemmiyetini anlayan hın bu Fahn Bey ıdare heyetı ıntıhabı yap. smail Sıtla bey söz alarak dedi ki: 
·1.,1' hareketi deftere geçerek hesap olunuyor: Dakika v.e a~ büyük bir bina inııa ettirmiş. İş- lacağını, fakat daha evci bir takrir o - Evci emirde Emanetin burasını 

:ıa ber boş geçmemeli deniyor, tekamül demek ınsarun. maki- ~a ~ di 60 odalı mükemmel bir otel duğunu söyledi. Takrir okundu. Bun .için almak istediğini anlayamadım. 
enz b k h:ı~: getirilmek için çalışan yer bu da geçen kon.ı::a karan ile' ihdas e<t. Jurası parka elvirişli bir yer değil-:ıı, llıatne~~si demektir deniyor. Fabrika. 1_11uhase. esı • re· eski binadır.Bu büyük binada o ~~dıır miş ol~n. han~ıye ve dahilıye encu ir. Bir kere şehre uzaktır. İkincisi 

dan b ulun ( di arıya akıtılması) usullenrun tenkıt v«: ısla- tadilat yapılmıştır ki adeta yenı ın§a menlcrın~n luzums~ı.~.;una meb c set, set bir yerdir. Binaenaleyh 
İçin~setmiyeceğiz. Y a1ruz diyeceğiz, modern sanayı teh- edilmiş denilebilir. Bina kısım kısım ilgaları, ıdare heye~ azasının beş!c vvela böyle lüzumsuz bir yerin sa-

Ztka_ e. Muttasıl masraf, masraf, masraf... . . d · lere ayrılmıştır. Her kısımda sı- yedıye çıkarılma$ı, ıki de yed,k az. ın ahnması seb~bini anlayalım. Ge
:ı r.2'1 tembel bırakmamak, son haddine kad.ar ı§leter.e.k, cı- a~:e soğuk kaplıca suyunu havi intihabı teklif olunuyordu. en celsede 500 lira için haklı bir mü 
ı. ""'ilbct b 1 d ~a yo dairesi vardır. İsmail Müşt.ılc Bey, söz aldı. Bu ıakaıa olmuştu. Bir taraftan 500 li-
< dtınek alanvcıiığında zafer kurşunl~rı:ı:u tam ı~a ~t e. g~n e~- an BÜYÜK GAZiNO gibi tadilat yapmanın niza~namc t ayı ararken diğer taraftan 15 binli-
. ~f ~ Ye.ni cereyandan, her ıstıhsal mılletı şıkayetçı- . . dilatı demek olacagını, bugunku ko ayı sokağa atmayalım. 
baş~~nalisation, fabrika kapatınak, birbirimizi ifna etınek- Otelin gazino kısmı .ola~ vası bır gra ruznamesinin ise yalnız intihab Neticede bu hususta makamında 

lı:,\>cJ n~ye yaradı, itilaf edelim diyorlar. salonu vardır. Burada hır tıyatro sah ait olduğunu söyledi. nutaleasrnın alınmasına lüzum gös-
J,_ -d~ tıhan ticaret odası kongresinin bu mesele hakkında nesi ve sinema tertibatı Y:'pıla~aktır. Refik Ahmet B. takrlri11 reye ko .erilerek bu baptaki müzakere gele-·i:'.% ıgı · · · d ki Otel cıvannda vücude getmlınış olan masında israr etti. ·ek celseye bırakıldı. "<ICıla? itilaf zeminini, parlamentolar kongresın e po- park çoktan bitmiştir. lnııaat pek ya- Kazım Nami Bey, edipler arasınd' GAZ DEPOLARI 

bakaıını bulacaklar mı? kında bitecektir. Yalova kaplıcaları'.'.· tcsanütten bahis bir nutuk söyledi. Çubuklu gaz depoları için 28 bin 
N. dan istifade için memleketin her k_o· Münakaşa uzadt. lira tahsisatı munzamma verilmesi 

Kadına bakarken ilk nazarda şunu düşünebilirsiniz: Cami yı
:almrşsa da mihrap yerinde .. , Güzelliği henüz harabe haline gel-
memiş. 

Erkeğe bakarken de: 
- Yazık ••. diyeceksiniz, zavallı vaktinden evel ihtiyarlamış. 

Halbuki kazın ayağı öyle değil. Bu sefer de çok defa olduğu gibi 
magdur olan erkek değil kadındır. Fakat kendisine sorarsanız a· 
sıl bedbaht, asıl zavallı kendisidir. 

Diyor ki: 
- Efendim, bu kadın beni yedi bitirdi. 15 senedenberi ayn ya

şıyoruz. Nikahlı karı kocanın on beş sene ayn yaşaması ne de
mektir, tasavvur buyurulsun. 

- Demek ayrısınız ...• 
- Topu topu bir sene beraber yaşadık. Ondan sonra o başını 

alıp Taksime gitti. Ben kaldım Topkapıda. . . Kadın olaydı da 
evini bırakmıyaydı. Şimdi de kalkmış benden nafaka istiyor. 

Kadın atıldı: 

- Hayır, dedi, nafakayı çocuk için istiyorum. Ben asıl boşan
mağa geldim. 

-1stidamzda boşanmaktan bahsetmiyorsunuz ya . .• 
-Yazmağa unutmuşlar. Yoksa asıl mesele o! ..• Ömrüm hep 

bu adamla geçecek değil ya. . . Her kadın gibi benim de bir ko
caya ihtiyacım var. İhtiyarlıktan sonra neye yarar evlerunek .. 

- Peki ama boşanmak istemenizdeki sebep? 
- Sebep şu efendim. Başka kadınlarla düşüp kalkıyor, şurada 

burada dolaşıyor· Bana bakmıyor, çocuğuna bakmıyor. Böyle 
koca olur mu hiç? 
Kadmcağzın bu talebi kayda geçti. 
Evrakı mahkemeye verildi. Mahkeme heyeti umumiyesinde 

tetkik edilecek. 

* * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

• • • şesinden en kısa yollardan oraya gıt- Takrir madde madde reye kondu. akkındaki tezkere okunarak bunun A b O -G1'r1'.rrh.. 1K t BERLERİ mek mümkün olacaktır. Yalova kap· İkinci maddede İsmail Müştak Bey "in de makamın mutalaası alınmak ra acı nniğin ölümü anlaşılmadı. 
U!~UN TISADı HA :.ı lıcaları için muhtelif risaleler bastın- takririn madde madde reye konması- uzre gelecek celseye tehir edildi. Mahkemede iki doktor dinlendi 

b )aralı: neşredilecektir. Bu suretle su- nın usule muvafık olmadığını, evve- ADALAR MUHASEBECiSi .. .. . .. C.t fa d larrn faydası baklanda icap ed:n nıa- la takririn bugün müzakere edilip c;· Hasta bulunan Adalar belediye alı K.adıkoyundc ke~~~s~?ı ~Jla ko- kararlattınldı. Nail B. lıluğlada ol . n ınanı nasıl tayin edilecek? Bunun lumat verilerek seyyah celbedil~ce~; dilrniyeceğinin reye konmasını teklı! muhasebecisi Şahap beyin tedavisi i- v l'.an arabacı Onrugı olduren Şark duğundan tebligat yapılamamı9tı. 
il'• U tir. Daha şimdiden, Avrup~dakı ~ır etti. çin kendisine 1,000 lira verilmesi de~ yolları me~ur~'.'rından Ferruh Tebligat icrası için mahkeme 20 teş-

1 ~haylQı ıayvan borsası tetkikat yapıyor çok seyahet acentaları, Tünng klube Takrir bu şekilde reye kondu. Mü- hakkındaki teklif reddedildi. Davet !>"YıD ı_xı~ake.me~ı dun Ağırcezada rinievele talık olundu. 
d il borsa müracaat ederek y alova hakkında zakeresi tehir olundu. Bundan sonra vuku unda toplanılmak üzre celseye ıc.ra edıldı. Dunku mu~akcmcd~,. ölü- ALiYE H. iN MUHAKEMESi 
.'tten be· L"_ tarafından uzun ınıttir. Altın 918•5• Liret 

8
•
81 kuruş malfunat istemişlerdir. intihaba geçildi. Neticede: nihayet verildi. yü_muayene eden_üıkudar ta~ıhı ad.· Yarın öğleden sonra Ağırccza mah 

1 haLL rı ,,..}'Van randnıan me- ta lı:apanmı•tır. N" llsı En er B .. ı.:t 1 k d nl di lı: . d Ü kild t """'da ' G1 1 AT YARIŞLARI Hüseyin Rahmi Bey, Şülı:Ufe _ı- ŞEHRiN TEMIZLICI iÇiN v .. · ~.. 0 .ara .ı_ en · e.meaın e • . ardar.da Herant Be il llıxıiıtir. Yllpılan tetkilı:at ne- ZIRAA T S~R S N.E f'.'A YE! E B ı d - ı ay.,anda İngiltere Zıraa_t cemıy:_tı .. kra.~ye- .. d"" tt Sıpahi Oca· hal Halide Nusret hanımlar ve Relık Şehremaneti ~--nizlik işlerinde kul nver . o umun enn ve cıger ere 1 yın kızı madam Manruğl yaralayan 
~ lıa.y. ran.ı_n yani et verimi si tarafından hazıranda butün dunya Bugun saat on. ~: ':ı; ayırında Ah;,,et Halit Fahri beyler yeni idare )anılmak üzre yeniden iki kamyon al- kadar uzanan bir yaradan ileri geldi- Şakir pqa zade Aliye h•nnnm muha 

tr dtti ., "'1 ~tUldiktcn bağırsak, traktör ve alatı ziraiye labrikalan- ğı tarafından Velli k en ç heyeti azalığına intihap olundular. mıştrr. ğini ve fazla lı:an gelıneainin ölümü lı:emeıi yapılacaktır. 
1\ •t llıi~reai çıktıktan sonra nın iıtiralı: edeceği O~lort .. da;ülfü- at yarışları yapı aca tır. Yeni idare heyeti Cumhuriyet VEREM'iflNEKLER tacil ettiğini söyledi. Bundan sonra GÜMROK MEMURLARJ 
~ha drr. Bu et timdiye ka nununda açılacak sergıye T~kiye ~- DENiZ YARIŞLARI TEHiR Halk Fıd~klası t~:rozetleri arasından in Veremli ineklerin imhasına devam Dr. ŞBü.krükB: dinllendiak". ~iıl".~. B.kalEn- Ag"ırcez~~~ı:ta ithaJ•t 
b'ettr.•~ ~lı:letinin niıtı litı ziraiye fabrikalarının da ıştıraki- EDiLDi tıhap e ı mış ı . • • dil ektedir Şimdi e kadar imha o- ver .ın a sıne o ar o umun p .. .. . • "11\dıııan idi. nin temini için Ticaret Odasına mil- . . d İdare hc}eti de reis ve umumı kM ; m ·. . kly · mikt 150 sektesinden olduğunu, pıçak yarası- gwnruiü memurlarmdaa IMan, ~ ~ tt>eı ı İstanb~I De'.'.izç~ık Hey.~tın. en: tibi intihap edecektir. t~:ıan veremli ıne erın arı nın tesiri olmadığını iddia etti. İki rahim. ve Seyfettin el. !erin muhake-'ı.n 1ıa~•ai halı:kında tetkl· racaat edilmiştir. Görülen )uzum uzerıne bugunkil Bey yı bulmuştur. - . doktor milvacehe edildi. Her ikisi de melen yapıldı. Davanın sebebi fU idi: ı,;,~ hCl!len bonuı meclisi Oda alAtı ziraiye labrilı:alarnnızın d · lan 27 9 929 cuma 1 1 E HAVA GAZI un1 A · ~'<in '""drna · · Mı. koz enız yanş . . : - KAND LL D fikirlerinde israr etti. Bunu mütea- mazn ar vrupadan bır ttlccara ı:• lıııi e 17

• bun . n uaullinün bu sergiye iştiraklcriru terrune ~- günütıe tehir edilmıştır. öteden beri Kandillide bava gazi lap binbaşı Cclfil B. dinlendi. Maz- len ipekli kumaı denklerini açmı9lar 
· t ~ıı ve ub~ 'Çin miltchassr.ı- pcaktir. bul dı" d "k' et olurunakta e · · t tala lı: k lıj ....-ar Ve . ır 1'tboratuvar teş- LiMAN KOMiSYONU HA yy AN SERGISl uruna gın. an şı ay . . nun vekilleri, doktorların iddalarırun v ye~e çımen ?• 1 oy":ra o Jtr lar•f l"lnif gibidir. Ticaret Odası tarafından teşkil e- .. d"" . ti tara- idi. Emanet şırketler komısen gaz daha salahiyetli bir makamda tetkı- suretle ihraç etıni.§ler. Meselenın da-,ırı. ~ t;ın b İstanbul Ba:rt~r muld unyehrunız" . de • • bulunup bulunmadığını tetkik için kı·,ıı· ı'ste· ı 1·ı.-r. ·.ı'ahk me b 1 talebı· red ha ziyade tenviri ve gümrük idare· • 1.,., •ti •.• u huıuıta kasap- dilen antrepo ve liman komisyonu ya fında 20 t şrınıevve e şe Uı A ı • '/ -' " • ., •· tele 1 n e . . I kt" ç f er K.ındılliye bır (monometre) koydur- detti ve şahitlerin celbi için muhake- sine tebligat ifası için bqka güne bı· lt;ı '°l"lılıtı P er cemiyetinin nn ilk içtimaıru yapacaktir. Komisy- bir hayvan sergısı açı aca ır. k ldı 
'lir ~Plar f llJtur. on reisi Hamdi B. hasta olduğundan ' .. -- >ncı:tur. meyi 2 Teşrinievcle bıraktı. ra 1 • 

· Ceıep{rketi raporunu ver- komisiyon azau aralarında bir reis Malul gaziler Biri yUzUnden diğeri de HALİÇTEKi FENER MEYDANI cHAREKET> iN MUHAKEMESi T~RKLüCO TA~KIR DAVASI 
'' ... er ce-'yeu· de bnaun·· ın· tihap edeceklerdir Halı"rteki Fener meydanının del- - . . . .. Bırkaç sene cvel Şışanc yokuşun--<, '"•reı, ~ ._ . Dünkü nli•bamızda matbaamıza 1 d d lık, f d t im t cAl•v yagınuru> ısirnli şıırdcn do- da yahudi matmazel Eliza Niyeg" onun b • fıltirıerini bildirecek- ESNAF BANKASI • b k kalçasından yara an 1 ter ar tara ın an sa ı asına e- 1 .. dd . umili"k 1 hind "<>t~ E af banka 1 daha . gelen maltıl gazilerin ziraat an a- .. d"Jın . .. . ti d 1 ayı mu eı um çe a ey e cenaze merasiminde çıkan gürültli-~ llıtc)' sn sının esna a zı- d" · ti · ait para K şebbusl ke 1 esıduzbe~ı~ehtil':~1anek e tıc müheyyiç neşriyat davaıı açılıru§ o- de Tilrklilg" il tahkir eden yahudilc-1 bit' bir iç~ıi ~mba günü fev- yade yardım etmeıi için bazı tasav- sında ke~ ~ ~<;=~:kien~:ıe lerini v~ Kumkapıda Gemlikli Ali ile a- terhdar ı ar~sın ad ır ı baalkaçıaı~dı" şye. lan cHareket> gazetesinin muhak.,,. rin muhakemesine dlin birinci ceza-, il()~., llıa Yaparak bu husus- vurlar vardır. Elyevm bankaya esna- nın taksımı ıçın f h ,P ti ·n de vaklı Ali, Ali ağanın dükkanında kav Şc remanetı, mey anın - . d"" d d 1 d B . 

e• lıu.ı~A h crceelı:tir fın ulak hisselerle lı:ayt olunması dü- bu meyanda tas ıye ey e ~ı .. gaya tutuşmuşlar. tini iddia etmiş, burasının hiç bir su- ~~·~e . un e. e.".:~ o un u. u şı- da devam olundu. Bu davaya ait ev-
i·. L•~ ~.\ INGtLl.Z LiRASI .. ··ım .._.. d" Bank .. takbel bu mesele ile alakadar olmadıgını so- Uç Aliler birbirile kavga ederken 1 - ·ıeriye sürmüş ınn ıktibas edildıgı cHalka doğru> rak Temyiz mahlı:cmeııinden nakııen -.., ıunu e .. ,e ır. anın mus . k B mesele retle satı amayacagını ı a sah"bi Rı p 1 t Mahlı: km A ( 'Sılıp 

100
diin borsada 1011 Jı:u şekli hakkında bir proje bÜırlanı- ylediklcrinı aly~ınıştıil • tas~iye hey'e Ali ağa yüzünden Kavaklı Ali bıçak- tü. İş mahkemeye düşmüş ve nihayet m~cmNu ilBiruBn 

1 
ı li za otla ve gelmimahkştir. . ~e u~i . Ata 

.ı 8,l kuru ta ka baklanda m w gaz er . . . la kalçasından yaralaruruŞ carib Ali ahke e mahallinde tahkikat yap- şaır a ey ere tep gat yap ması ceza eıneaının yeti dahl· 
il' 1 pan- yor. ti reisi Şaban paııa bir muharrırunı- de kaçmıştır. m - :.rar vermişti •. Geçen Pazar için muhakeme geçen celsede tehir linde olduğuna karar vererelı: davayı 
if ze ıu izahatı vermiştir:.. . 5 --ı ~?g.~ Fe erde tahkikat yapılmış el- edilmişti. Rıza Polat beye ahiren tcb salahiyetli mahkemeye gönderıneai 1 
1 lata .. bu/ • • • - Bizim bankada böY!.• hır .para- BAYRAGIMIZA }{AKARET fu ıa:: bit dinlenilmiştir Şahit- ligat yapılıruştı. Fakat mahkemeye çin evrakı müddei ıımumilife iade 

cı Hayvan Borsası19/9/929 dan haberimiz yoktur. Boyle hır pa- EDEN BiR KÜSTAH ı':.~ ~~ras~ öteden beri me~dan o- gelmediğinden gıyaben muhakemesi etti. 
rayı da taksim ve tevzie memur de- !arak kullanıldığını, denizden dolma 

"'-· ğiliz. ' . Dolapdere de Yunanlı K~o bele- olmayıp, bilakis meydanın bir mmı- Gümrükte ""11 ...... Et tı ı t bey eti muame- diye merkezinde asılı bayrağımıza ha f"\• ..,. ar ııa t an Y alruz muavene nın deniz tarafından yenildig" ini söy· " \.ol"~' Cinai "'lo ftatı ta ı·ye ederek mev· karet ettig" inden baklanda lhımgelen • '"lll "' !itını ve pazarı s ı !emişlerdir. . . -'I ~ Adet itil• llyt Aıgaıl Azami cut eşyayı nakte tahvil ile .bankaya muamele yapılm ,tır. -· İdari teşkilat ~~ uıaıı U&Dll K. K. yatırmak vazil~ile mükellelız. PAY MAHALLİ DÜZELİYOR 
~t os24 u 33 ~n:ıt 39 oo 60 06 M. OLBERTO y ANGIN BAŞLANGICI Hayvan borsasının işgal ettiği Ka- Gümrüklerde yeni bazı ldarl tct-

)<J ~-..' 212 81 84 Dalıç 00 00 00 oo Terkos şirketi idaresi erkanından Beşiktaş ta fırıncı Hilmi B.in fı- raağaçtaki pay mahalli islah edilme- kilit yapılacaktır. ı• t'll ıa:ıı 17 ıs Kuramı 00 00 00 00 M. Olberto tetkikat için dlin Bursa- rınında baca tutuımasından yangın ktedir. BEYOCLU DAIREl Bu tefki.tata nazaran evelce mit> t} ~.,... 30 80 ao Kuza 49 14 54 60 . • çıkmışsa da söndürülmliştlir. Borsanın şahil kısmına rıhtım ya· BELEDiYESiNDE dlirlülı: ve ya baş mlidürlilkle idare e< e"' "' 381 23 !fi Keçi 19 50 46 14 ya gitıruştır. pılmaktadır. Bu nhtımm lizerine A- dilen yerlerde bir de bat memur ve 

ı'/' 

,_. 
1~1 n 16 Karayaka •ıaariffe BiR SABUKALI y AKALAN Dl vrupada olduğu gibi hayvanların lı:o- Dün Beyoğlu dairei belediyesinde muavinlik ihdas edilecektir. 

~ 247 ıo n Sıltr t9 64 31 ııo ı,ı, I" )aylıkla nakli için vinçler lı:onacaktir. nikahlan !ayılan çiftler gunlardır: . Bu memuriyetler için. yapılacalı 
03 12 ıs Dana 23 40 23 40 Kız lisesi Kasımpaşada helvacı Hüseyin "" Pay mahallinin içerisi de parke ile Hediye H., kahveci Ahmet Ef.; ımtebanda muvaffak olabilenler mu. 
il 08 ıo Manda 19 SO 42 90 fendinin düklı:arundan sabıkalı Mus- döşenmektedir. Kadin H., seyyar Avram Ef.; Mary- ayene mcmurlulı:lanna tayin edilseelr 

• • • 
ve Zahire Borsası 19191929 
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Nakiye Hanım nıildilr oldu tala helva tabaklarını aşırırken yaka Satıcı ve alıcıların muamelelen ı- am H., komisyoncu Reşit Ef.; Marya tir. 
Istanbul !az lisesi mlidlirü Sabri lanmıştır. çin de bir paviyon yapılmaktadır. H., kunduracı Leonida El.; Mes'ude 

B. terficn Sivas maarif eıninliği~e '!e KIZIL TOPRAKTA iNTiHAR Mezbaha dahilinde yapılan yeni H., elektirikçi İsmail El.; Neama H., MACAR KONSOLOSU 

Y
erine Nalaya hanım tayin edılmış- ddi . . d satış mahallinin de üç aya kadar bit bammal Merkad El.; Maryam H., Macar konsolosu Baron Erden diln 

Kızıltoprakta Hayrc n ıs~ın e mesi muhtemeldir. hademe Minas El., Furtuna H., bas-
tir. bir genç evinin kuy~suna atil~r~ macı Morduhay El.; Fatma H., elek- Peşteden geldi._. ___ _ 

KIZ MUALLiM MEKTEBiNDE meçhul bir sebepten ıntıhar etmıştır. memlekette tirikçi İsmail Refet Ef.; Saadet H., 
Kız muallim mektebi müdlirü Nıı- katip Halil El.; Ester H., şoför Mu-

ri Beyin yerine tayin ~dil~n.~~nya ~r BiR GENÇ KIZ TABANCA NIŞA~LISINI YARALAYAN KIZ zafler Ef.; Hatçe H., esnaf İbrahim 
kek muallim mcktebı muduril Halıt iLE iNTiHAR ETTi İzmırde Karşıyakada Zafer soka- Ef . Dencoli H komisyoncu Jlleh-
Ziya B. §ehrimize gelmiş ve dünden Fatihte oturan Fahriye hanım ni- ğmda oturan Muharrem .efendinin m~; El.; Mary;:U H., Rençber Ardaş 
itibaren vazileıine batlamıştır. şanlısile kavga etmeıinden. mütee".8ir kızı S~laka. hanmı .•~eke nışa~lısı o- Ef.; Anik H., bademe Andon El.; 

=- olarak intihara karar verrruı ve eline lan Huseyın elcndiyı tabanca ile ya- Hlirınüz H., vatman Ali El. 
BİÇKİ YURDUNDA geçen bir tabanca il~ kc?dini &01 m.,,. ralamıs ve yakalanmıştır. 

Divanyolu kadnlar Biçki yurdun- mesi Uzerinde ümitsız bır halde ya- IZMIR MINTAKASINDAKI BEYAZIT BELEDiYESiNDE 

ATLETİZM 
BİRİNCİLİKLEERl 

Iatanbul Mıntakası Atletizm hc
yetind, · 
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~~ da yapılan imti":"~ar muvaffalı:ı- ralamıştrr. YABANI DOMUZLAR Beyazıt dairesinde evlenenlerin ea-°' yetle neticelcrunıştır. İzmir ıruntakasındaki yabani do- amisi şunlardır: oc::: Genç kızlarımızın imal ettikle~i MEYHANECi BiR BAHRiYELiYi muzlar baklanda tic_~r~ ~dasına bir Sellhattin bey .Makbule H. Mus-

1. 1929 Istanbul Atletimı oirinci
liği müsabakaları 27 EylflJ Cuma 
Kadıköy, 29 EyUU 929 Pazar Tak
sim atadyomu ve 4 Teıırinievv~ 1 Cu
ma Kadı lı:öy sahalarında icra c d i lt · 
cektir. 

~ -· . 
' 

ısoo.oo 
ı_,,oo 

1860,oo 

ıo 

5 
ll8 

4 
l8 

Faniye 
Mcıcinıtlt 
Nobııt 

BOrtlce 
llabl 

00,0() 
-Pli 
18,00 
00,00 

-,OO elbiseler ve bu meyanda İsmet Faık y ARALADI müracaat olmuı ve oldurulecek do- tala Arif B. ile Müazzez H. Mehmet 
hanımın lı:adın ve erkek elbiseleri Kadıköyilnde Bosnalı Fevzinin ~uzlann e_tle~d.c~ ve derilerinden Nebil B. ile Mükaddcr H. ' Ali el. ilft lt50,00 
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87,SO 
a150 
40,-
4,60.00 

• l!0,00 
16 71 

Nı"J'Oıt 
Atlu 
l\omı 

Amltcrclam 
lolya 
BcrllJı 

0,41 09.87 
87 ıı..oo 
09 18,SO 
19 10,75 
66 llVO 

1 OJ,00 

takdirlerle karJılarunıştır. ha . Bahriyeli Hasan o-ide- ıstı!ade edilmeaı ıçın ne yapılmalı: ili- Fatma Şeher H. Mehmet ef. ile Nü 
mey nesıne .. - idi.. ruJm • ve konserve lab ' relı: Jı:av a a hqlaıruf ve neticede me zun ge !l~ 60 us . . . riye H. ANKARADA İLK 

MEKTEPLER 
ANKARA, 19 • Ankara ilk mck· 

tepleri S Te§rinievveldc açılacaktır. 

.g/ . Huanı büyük bir ka- rikası tesısıne_de~alet edilmeıı rıca ~- FATİH BELEDİYESİNDE 
ybanecı evzı dilmiştir. lzmır tıcaret odası, hu mu- . . . · 
ına ile yaralamıştır. li . lı: f" tı" Al Fatih_ daırcsınde evlenenlenn eaa· racaat zenne ey ıye manyaya .. 

Mecruhun yarası ağırdır. yazmış ve bu ite sermaye lı:oyup bir mısı §~dur:. H C al B 
DARULFÜNUNDA 

İMTİHANLAR ŞOPHE ÜZERiNE 
))ilnden itibaren Darülflinunda Haydarda sebzeçi Mehmedin dün 

imtihanlara batlanınıftrr. dükkiruna hrrsız girmiş, 30 lirasını 
Liselerin ilanal imtihanları da ya· çalmı§tır. Şliphe üzerine biri tutul-

pılınaktadır. mu§tur. 

TAHSiL MEMURLARI KENDİNİ ASAN KADIN 
ANKARA 19. A. A. - Maliye Taksimde Viktorya namında bir 

veldleti tah.iı memurlarının ve talı- kadın diln sabah kendini asmak su
sildarlann v~eler~e. ve t~ıil mu- retile if).tihar ctmi7tir. 
amelelerine aıt yem hır talımatııame MATBUAT SERGISl 
ha.ıırlarunaktadır. Kolonyada bu senede matbu_a~ 

IRAK MALiYE NAZiRi sergisi açıJacalı:Ur. Kolo?ya. scrg_'.51 

Şehrimizde bulunan İrak ınfillye komiserliği matbuat cemıyetınc mu
nazın Ganima B. bugün İraka hare- racaat ederek Tilrk matbuatı hakkın· 
ket edecektir da malflmat istemektedir 

· . . . Ruhı B. ıle Nezaket . em . 
konseı::ve labnkaaı tesıs etmek ıau- ile Sabiha H., Mehmet ef. ile Ziııan 
ye~e?n. al~k~dara!'la temas etmele- H. Cemil ef. ile Halide H., İslam a
rinı bıldırmıştır. Tıcaret odasının yaz • .1 F tma H. Salih ef. ile Mline' •.. b 1 •. gaıea • 
dıgına ."!u~ det cb~vakp ge ecegı1 vbe'kaya- ver H., Ali ef. ile Sıdılı:a H., Hüseyir 
kında ı.zmır e . ır onserve a n BI B. ile Şiiküfc H., Haydar B. ile Hay. 
vücude geleccğı kuvvetle zannolunu- · H Recep eI ile Cevriye H 
yor. 

ELAZIDE iSKAN 
Ekilecek arazinin yokluğundan 

<!olayı sıkıntı çeke?. De~li!_erin E
laziz viliyeti dahılinde ııkanlarına 
baslarumıtrr. 

· Şimdiye kadar iskan mıntakasına 
(97 ı) aile gelmiş ve iskan edilmiştir. 
Bunlara çift hayvanatı ve tohumluk 
verildi~i gibi yeni evler de yapılmış-
tır. 

nye ., ., · 
Halit ef., ile Suat H., Avram cf,. il: 
Raşel H. 

YALOVA KAPLICALARI 
POST ASI 

Posta idaresi yeni tc~kil edilen 
(Yalova hamamları) post müdüıi· 
yeti unvanını Dahiliye .• k.iletinin 
emri üzerine (Yalova kaplıcaları) 
müdüriyetine tahvil etmiştir. 

2. Müsabakalara mlittefik lı:llipleı 
ve bunların müseccel idmancıları İf"' 
tirak edebilir. 

3. Bazı ko§ularda d&ni final yap
malı: icap edene eeçmelerl &ünli ya
pılacalrtır. 

4. BUttln müaabalı:alarda birinciye 
5, ikinciye 4, üçlincüye 3, dördüncü
ye 2, beginciye 1 puvan nrilecektir. 

5. Mlisabalı:alann birinci, ikinci. 
üçüncüsüne Istanbul 929 (koşu, at
lama veya atma) birinci, ılı: inci, ü
çlincüsü unvanile birer madılye ve
rilecektir. 

6. Bu müsabılıalardan aonra atlet· 
ler fİmdiye kadar qıandıklar dere
celere göre sınıflara taksim edileielı: 
tir. 

7. Müsabakalara İ§tir&k edecek 
klüplcr Mıntaka Atletimı Heyetin
den alacalı:ları eoami cetvelini·23 Ey· 
lül 929 Pazartesi akşamına kadar 
Heyetimize göndermeleri lizımdır. 

8. Müsabaka saatleri hi!ahara ilin 
edilecektir. 
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• 
BugUn Cazip ve •evlmli i.kAye. oma. .. ., ~.i.za.h~ --, < 

• 
MELEK SiNHMlSINDl Lora Laplante ~ 

~------ RUS O İL BERİ dahiyane san'atını izhar etılğt 
her hisse ona taksim olunmuş ve buısede şimdilik atıldrr. Fikrimce: Bul tora ve ~olo"ro" 

. 

hisseler pek az zamanda beheri"700" madenin istikbalde itler iken en zi- K • • ~ H • " E Mümessllesl 
Jrangı tecavüz etmiştir. 1913 senesin- yade helini bükeçek noktası ılakliye u tUK IK. AY ESTER RALSTON 

A~RJ. l·~·pr5 ı ''llLLIYtT.TlR de Balye şirketı bütün teaisatını ta- mes'elesi olacaktır. , .. , ~ 1 pek nefis eserini 
2U fal Ol 1 Q29 marniyle amorti etmiş, yalnn alel'u- Demir madenlerimiz-Ordu ıehrinin lllveten· l{alo valede balık M t ~~ 

_B_U_G.;....Ü_:'-_'.-1'.-rr_C_'_H_A_. _V_A_..., su! 1 lira tesisat bedeli bırakmıştır. bir battı mlistakım ile 35kil.mtr. cenu 1 kaovmlaeydoi.r •• Son derece gülünçlü a~·ı· sı·ııaınasın 
~ ı l.'I.. Dört buçuk milyon Frank olan ser- bunda ve 12 saat mesafede Funda-

maye 1904 de 6 milyon, 1913 de 8 cık demir madeni çok eski zaman- y ı j deıl 

L Dün hararet azam! 16 asgari 12 milyona iblağ edilmiştir. Bu müddet lardan beri gayri muntazam olarak iş a an se~reımek üzre cuma tatiliniı 
ercce ıdi.llugün rüzg~r poyraz esecek zarfında her sene yüzde 12,5 dan !emiştir, Bu madende ilk dafa fenni ı Lısııfade eımelı ınız. t" 
"' hav• kısmen bulutlu olacıkur. %35 şe kadar kar vermiştir. Bu da tetkikat yapan Loriyom şirketinin Görünüşte sert bir adam gi- na tecavüz ediyorsunuz. 1 Kızıl Kad J ı • ~ 
-------------· ehemmiyetli kSrdır .. Evet, madenle- maden mühendişlerinden P. Roncan bi dururdu amma, fevkalade iyi - Neler söylüyorsunuz?... 1 n sı· LVER KİN.G in 
FELEK rin en büyük hususiyeti, zarar tehli- dır. Bu mühendisin fikrine göre ma- kalpli idi. Karısı öldükten son- Siz ki, mahallenizde ki ihtiya- LYA de PUTTI ı 

kesinin çok ve büyük olduğu gibi kil.- den aşğari bir kaç milyon tondur. h unu 

~=~~:~7t~~:::!fii~!i~~ii~E ~:n~n!!J~~~~i~i~~tı:~si~: ~i~~!~:~i~::t~:;7;;~e~l~ ::y~~:~~~~:~:~ına göz yu- ışeı·•nı K·ru•tff

0

A"Mn !~ 15 DAKiKADA YENi 
DUNYAYA! 

Anlaşılan artık işler son de
rece sür'atle gidiyor. Bir gaze
teye nazaran bir alim Amerika
ya 15 dakikada gitmenin yolu
nu bulmuş. Bu alim icat ettiği 
b;r mermi ile yolcu sevkedecek-

ve her hisse on senede yüze iki yüz çin iki milyon altın Frank sermaye- çük bir kırtasiye dükkanı vardı.! Mehti bey anlattı. Haticenin • • 80 R R 
yirmi k.ir birakrnıştır. İşte size Bal ye nin kiifi olduğu kanaatindedir. Bu Babadan kalan bu dükkan onu 1 teyzesi haykrrdr. TU RK filminde görmek üzro bu gıi" 
şirketinin on senelik bir kir cetveli: şirketin iki numune üzerine yapdığı ı 

Altın Türk lirası Senesinde tahlinin esaslı noktası berveçhi ati· pek ala geçindirip gidiyordu. 1 - Yalan ... Bütün bunlar ya-
76. 114 1903 dir: Bir sabah, Mehti beyin dük- lan ... Şimdi sizin hakkınızda SPO 

121. 545 1904 2 numaralı tahlil 1 numaralı tahlil kanına genç bir kız girdi. söylediği sözlerin de yalan ol- R 
128. 669 1905 8.08 5.84 Fe _ Satıcılık etmek için bir duğunu anlıyorum. İhtiyar de-
158 665 1906 58 80 62 48 Mm d' •· d d b' · · 

Et Hl MBI J~ 
gitmekte kusur etme ·iniı. 
Birinci matine saat 1 J re · A · d · B'ı· · ·· kız anyormuşsunuz efendim ıgı a am, 90 yaşın a ır pm-161. 416 1907 yazma ma em • d ıye ser mu- · 

118. 246 1908 hendislerinden Kokinonun tekikine - Evet. pon, aynı zamanda da yatalak ... 
97. 376 1909 nazaran mahalli mezkurde takriben - Bendeniz talibim .... İs- Genç dediği, 12 yaşında bir Ç0-

115. 638 1910 300,000 ton cevher görülmektedir. mim Haticedir. İhtiyar teyzem cuk .•. Bu kızda yalan söyle-
127. 85Z 1911 F~kat cevh~rin temadı ettiği m~t: den başka kimsem yoktur. mc:k bir illettir. 

m•t· 

MiLLiYETiN EGLENCELEJll 
Lakin efendim! Bu icat yeni 

değildir. öteden beri bir mermi 
ile yolcu göndermek usulü ma
lum idi, yalnız, yolcular öteki 
Dü.-yaya gönderilirdi. Şimdi bu 
yolculuk yeni Dünyaya da teş
mil edilmiş. Bir de öteki Dün
yaya gönderilen yolcular daha 
çabuk gideı·di, yeni mermi 15 
dakikada götürecekmiş. Bunu 
bir eseri tarakki diye telakki E:t· 
meli miyiz? 

193. 262 1912 '." ·t •. Takrıb n % 55 ~a~ızı hadıdı ? Öbür işinden de bu yüzden 
206. 577 1913 ile % 1, % 2 bakırı ibtıva etmek- - Kaç yaşındasınız. ktı s· . . . .. l d' •. , 

Fakat gunu iUlve edeyim ki maden 1 tc<lir. Demirde bakır bulunması hiç- - Yirmi. çı · ızı~ ı~m soy C ıgı za-
1892 den 1900 senesine kadar hisse- te iyi olmadığından bu madene bazı Mehti bey içinden: "On se- ~an evv~la. m.~n~adm. 1'.'akat ı 
d.arlarına hiç bir temettü verememiş- ~ütahassıslar Şapo dü !'er olduğuna kiz görünüyor." diye düşündü oy,~e samımı soylu yordu kı: 
tır. hukmetmekte ve derınliklerde daha k . tt. Eh., belki de sahidir" deyip 

Balye şirketi sermayesini 30 J:Iazi- f~zla ~akıra tesadüf edileceği kanaa· ve lZI angaje e ı. geldim ... Uslu, sessiz bir kız; ı, 
ran 1921 senesi içtimaında 30 ~yon tındedırler. . .. . * * .* alnız b k M h k-
franga ve son günlerde 60 mılyona Papas madem · İskenderon korfe- Mehtı bey yenı memurundan Y u. ~suru var. · · u a . 5 
iblağ etmiştir. Buna rağmen son za- z'.nde §İmal sahilinde gaye.t. zengin pek memnundu. Vazifeşinas, k.a~ ~endısıne tasallut ed~n bı
~anlarda Balye zararına i~le~e.kte- b~r .maden olup % 60 demm muht~: sessiz bir kızdı. Gün geçtikçe, rını ıc:ıt e.der ..... İş~e geldı. . . ASLAN SUDU! 

Yine sarhoşluk vak'aları art
tı. Gün geçmiyor ki gazeteler 
sarhoşluk yüzünden çıkmıt bir 
kaç vak'a yazmasınlar ... 

dır. Bu, bazılarınca, Balyenın ıhtıyar- vıdır. Bu maden 1910 senesınde mu H . . . d Hatıce ıçen s-ırdı. Teyzesmı 
lamasına hamledilmekte isede 1913 hendis F. Raouzaud tarafından tet- atıceye emnıyetı artıyor u. ·· ·· f ll d , . . . . * * * gorunce a a a ı. senesine kadar iyi netice veren bu kık edılmıştır. 
madenin harbin tesiriyle birdenbire SADREDDİN ENVER Bir gün Haticeyi pek mah- - Ahlaksız kız. . Gene baş-
ihtiyarlaması elbette kabul edilemez. yeni neşriyat zun, kederli, dertli gördü. ladm mı? 
Harp bu madenin dahilindeki cevheri - Nen var kızını? Mehti bey sordu: 
ne azaltabilir, nede fazlalaştırabilir. Alfabe ve Gramer Ha ticenin gözleri yaşlandı, 
Madende zuhur eden geçen seneki -önüne baktı: - Evladını, neden yalan söy-

Bu gQnkQ yeni 
bllmecemla 

SOLDAN SAÖA: 

DGnlı:G bllmeceaıtılll 
halledllmlf ~ekil 

9 - Hakimin işi (8) 

Rakı o rakı t Adamlar o adam 
br! Halbuki evciden sarho~lar 
bıraz daha uslu idiler. Acaba 
"Nakabili setrü ihfa,. tabirinin 
t-!iikki şekli değişti de biraz da
l: ziyade mi serbest gezıyor
lar? 

müessif yangın bu mervi ihtiyarlığa Yazan: /brahlm f'Vecml ledin? 
çok büyük amil oldu. Bunuhlabera- - Hiç efendim. B"lm 1 - Etrafı kuşatmak (8) 
ber fikrimce madende cevher kalına- Sevinçle aldığımız haberlere göre - Benden memnun değil - ı em.·· 3 - Trabzon uşağı (3) Rak· 

YUKARDAN AŞAÔİ 1 

1 - Düşünce (8) 
Yeni yazı islerinin en •alı•kan iimil- Kendı"ne nazarı dı'kkatı" k (3) dığı iddiası su götürür ve ciddi tetki- 1 . d 1, kad j da misin kızın. • • - am 3 - Saçma (7) 

LiRA EKSPERLER! 

ke muhtaçtır. .erın _en ° an ~azı ar aş arımız n _ Sı"zden çok memnunum e- celbettirmek için ... Haydi kalk 4 - Yemin (3) . 
lbrahım Necmı bey bu sene mektep- "d 5 H lk (3) N d (2) 

Balye şirketi altı mıntıkadan çalış- ler için bir seri eser vücuda getir- fendim. gı elim ... Her halde artık onu - u ı a 
4 - Nida (2) (91 
5 - Uykusuz gece geçirme+) 
6 - Binin aksi (2) Çe11ik ( 

Tramvay tirketi biletçilere e· 
mir vermiş: 

d d •. 1 . 6 - Naklet (5) rruştır. İsimleri srra ile şunlardır:Arı, miştir. _Şu halde?... ~anınız a tutmazsınız egı mı 7 _Tahmin ( 3) Cet (3) 
Karaca, Sarısu, Orta, Köybaşı mağa- Bu eserler İlkmektepler ve Millet _ Hiç efendim. ehti bey?... 

8 
D d .. ( ) 

raları. Bunların içinde Kocamağara mektepleri için yazılmış bir alfabe i- T - B . l' - ua an sonra son soz 4 
iki yüz elli metre derinliğe inmekte le İlkmekteplerin 4 cü ve 5 ci sınıf- * * * - utacagnn. • · elkı ış ahı 

7 - Şuk (4) Katre (4) 
9 - Karşilikli konuşma ~ 

- Kirli ve pis liraları alma
yın! ıdı. !arı için "Küçük Türkçe Gramer" Nihayet bir gün ısrar etti, kı- hal eder ... 

Balye tesisat itibariyle asridir, de- atlı iki cilt Gramerden, Liseler Orta- zı söyletti.. . . . Teyzesi teşekkür edip gitti. Onlar da liranın üzerinde u
fak bir leke gördüler mi derhal 
reddediyorlar, müşteri israr e
diyor ve araba duruyor. 

nebilir: 2000 beygirlik bir santrala, mektepler ve Hayat mektepleri için Mahallelerınde hır ıhtıyar bey- H t" d"'kk. d d l 
saatta 30 • 40 ton yıkayabilen bir La- de "Türkçe Gramer" namı altında, 1 b" • 1 d B a ıce, u an a o aşıyor-. f h' · G .. d 40 e, genç ır og an var ı. una d 
verıye ve ırına sa ıptır. un e • biri 6 cı ve diğeri 7 ci ve 8 ci sınıf- takıliyorlar, bunu takıp ediyor- u. . . 

Şirketin emrini mimakasa et
mek istemiyorum, lakin bi~ tra
mvay biletçisinin Devlet parası
nın geçenle geçmezini seçmcğe 
salahiyeti olduğunu da zannet
mek hiç istemiyorum· Yeni baş
lıyan bu işe bir şekil verilse fe. 
na olmıyacak! 

45 ton külçe kurşun istihsal oluna- !ara mahsus diğer iki ciltten mürek M h b k k b k 
bilir. keı>tir. lar, rahat vermiyorlardı. 

1 
e. tı eı. ond~şm~ • ır .. a

1
ç 

Bal:re, ihracatını atla müteharrik İbrahim Necmi eyin kaleme al- İhtiyar adam biraz paralı ol- sua sorm": ıst~ ~: an . goz e 
dekoville palamutluğa oradan (evvel- dığı bu eserler yeni inkiliip zihniyeti duğundan teyzesi göz yiınu- baktı. :1fatıce gozı,ıne, artık ma-
ce arabalarla) son senelerde yapılan altında dilimize ait kaidelerin aldığı d A ' l b" sum hır çocuk görünmüyordu. 
7 5 santimlik bir hatla Akçay iskele- en son şekli göstermektedir Maarif yor u. ..mma, O namus u .~r Bu kızda esrarlı bir hal vardı ... 
sine indirmektedir. Vekaletinin tasdikine iktiran ederek kızdı. Boyle rezaletlere mu- İ 'kb ld k k d K k ·· ·· · d d d' stı a en or uyor u. or -Balyeden sonra hali faaliyete geç- Kanaat kutupanesı tarafından basıl- saa e e emcz ı. k f k H . d 1 • · ı b ı · · d uyor a at atıce en ayn -mekte olan (Bulgar dagı) mademne mış o an u eser erın yem sene er- * * * .' . 
geçebiliriz, bu madenin imtiyazını s~eri. için pek faydalı olacağı şüphe- mak ıstemıyordu. 

FELEK iki sene eve! iş bankasile müştereken sızdır. Mehti bey müteessir oldu. Nakleden 
(Metal Bank) almış, bundan sonra Bu. kıymetli seriyi bütün Türkçe Bu genç kızı himaye etmeli i- SELAMİ İZZET 
madende mütaaddit hey'eti fenniye- n;ıuallimlerine hassaten tavsiye ede- di. Bu gün kızın teyzesine git-
ler tarafından tetkikatta bulunulmuş, rız. mesi meseleyi anlatması o ih-

ME:\JU:KETl\JIZ~: NASIL f k t t ı B k k k f ••• • ...................... , ' ' a ~- ~ me a an P•. ço masra . •.Y- i 'fİYATRO ti yar adama çıkışması o genç P.\RA GiREBiLiR ledıgı halde, muhtelıf ••bap tesırile .. . . • , 
. . . bilahare çalışmaktan ferağat etmiş- v Külhan beyını paylaması la-

l 
Kurklşun madkenlerımız-d Zengınk tir, bu esbabın başlıcaları meyanında : SINE;f,ILAR zını değil miydi?.·· 

opra arımız urıun ma enını pe 1 h' · d 1 d 1 .......... •· •••~••••... • • • • f çok ihtiva etmektedir. Mesela Badya a ey ımız e y~pı an propagan a ar Kadıköy Hilal Tlyatrogunda Bunl~r ıçını yıyor akat ne 
B 1 d • G.. .. h k.. Akd _ vardır. Mamafi, son zamanlarda, İn- yapacagına karar veremiyor-

u gakr agıd. umubş acı 0 .Y· ag, giliz Amerikan ve Almanlardan mü- Komı"k Cevdet ı~ey ' Dene ma enlerı unun bır kaç nu- k•kil b' . k (M 1 B k) ~ du. 'di M d ı · h · d teşe ır şır et eta an ın munesı r. a en erın epsı e ta- hi 1 · • im h 1. f ı· Tem ·illeri Paz:c; Akşamı Bü•ük * * * r•hen az ok ı 1 1 . sse enm a ış ve a ı aa ıyete geç- , · ç ça ışmış o up e yevm ış- · tı' ·k · r k r ı d B .. ··k Hatice, her gün ag"layarak lenmekte olan Balyeden madası atı- rruş r. . ı ramıye ı omet ı • per '• uyu 
ld .,. d. b 1 .. d . 

1 
kt Anamur kurşun maderunde elyevm varyete Dans; T•.~anni ve s3irc d~rt yanıyor. Bu iki erkeğin e-

ır. ,,.ım ı un arın ıçın e ıı eme e f 1. h · d b f ı· t Dııhıılh·• :ırı kuru<tar 
buluna B 1 d . . t kk'k d aa ıyet meş ut ıse e u aa ıye sa- linden rekmedig" i kalmadıg" ır ı n a ye ma erunı e ı e e- d h . · ·h r d ·b ~ 
Jim. ece cev en ıstı sa ın en 1 aret ve Adap.,arı .ıslive hııkuk hAkimli- aıılatıyordu. 

B. d k ki da b . küçük mıkyastadır. Zaten li.ndiki hal 
u ma en ço es zaman n en d d h f 1 , La · 1 ğiııuen: Adapazarının ı\ocılar ına· * * * 

1 • 1 R 1 1 C . 1 e a a az a sa ye ve ven, ırın , ma um o up oma ı ar ve enevız er .b. . .. d . ·ı . halle,inden \hmet o~ıu kıındurncı N'h t Mehtı· bey kat'" k 
d . 1 d'"' d . h f . gı ı tesısat vucu e ı;etırı me•ıne ma- I ' ı aye ı a-

zamarun a ış e ıgıne aır_ a rıyat denin müteharnınil olup olmadığı he- orahim ile ,\dapaz·ınnda lJivarıbe· rannı verdi. Haticenin teyze-
esnasında muhtehf asarı atıkaya rast .. t b .. t · t. kirlı zade l layrl bev nezdinde mıı-

1. . • B 1 ·ık f li . nuz e eyyun e memış ır. . sini gı· dip görecekti. ge ınmıştır. a yanrn ı aa yetı . . .. .. kiın Ü;man kızı 1\ecmire meyane· 

Madenlerimiz 

EGZAMA 
Eski k~ıııtı ve yaralara 

en iyi deva 
Adanalı ür. Şükrü beyin D E 

R M O Z merhemidir. 
Sirkeci merkez eczanesi 

Mühim ilan 
iyi bir evde güzel lngilizee 

konu~ur ve öğretmesini bilir bir 
hanım veya matmazele ihtiyaç 
\'ardır. Adres: Postrc,tant No 10 

H&ydarpa~a 1845 tarihlerinde Sultan Mahmut Samsun cıvarmdaki Gumuşhacı- !erinde vaki ı oşan•na dava ının cari Bu l·ararı verdiği zaman ka-
zamanındadrr. köy madeni imtiyazı alınmış ise de muhakemesinde ınLiddeı .ılcvh mer- pı açıldı, içeriye ihtiyarca bir Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

lslan~ul nıü~~ei uınunıili~in~en : 
300 ton kriple maden kömürü münakas; 

lstanbul Adliye dairesi için muktezi 300 ton kriple ınad~O ,; 
mtirünün f 2 Eylül 929 tarihinde icrası mukarrer olan müna~., 
tıılip Zuhur etmemesine binaen 26 Eylül 929 tarihine kadar~ 
did edilm!ş oldup;undan talip olanların şartnamesini görmek 1 
Adliye lcyazım memurluğuna ve münakasaya iştirak edecekleri~~ 
yevmi mczktırda saat on beşte Defterdarlıkta müte~ekkil ihale 

misyonuna müracaatları llAn olunur. ./ 

Ticaret i~leri uınunı ınü~ürlü~ün~en ; , 
Türkiyede Yangın, Hayat, Nakliyat, Kaza Sigorta işleril~; 

lışınak üzere kanuni hükümler dairesinde tesçil edilerek b 0 
faaliyet halinde bulunan Anadolu anonim Türk sigor.a şirk~ 
kerre müracaatla Istanbulda açacağı acenteliğe şirket ıı ~ 
Yangın sigorta i~lerile meşgul olmak ve bu işlerden doğa.es,~ 
valarda bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve üç?ıı t 
hıs srfatlarile hazır bulunmak üzre Emniyet Sandığını tayııı ~ 
digini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş \ e ~ Jı 
kabesi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanunun hüküı11 './ 
muvafık göri.ılınü~ olmakla ilan olunur. ~ _ 

Ga vri mübadiller tahsilat - tevziat konıİ~)ır 
nundan: 
Semti 

Beyol(lu 
\fohalksi 

.\ ynalı çc~me 

Soka >ı 

Sururl yokuşu 

Kadıköy yeldcıtirmcni karakolhnne 

No 

69 
:'.\!evi 

Apartmanın 2,.ı,9 ' 

re Itri rt 
6;;16 l kahvehanenin n1'

1 

Madenin imtiyazını 1868 tarihinde bu günki vaz'iyetle faaliyete geçme- kum lbralıimin ,\da pazarı u3hilinde kadın girdi: Mahkemece ilanı iflasına karar vo 
<_Rayzcu isminde bir alman alıp Lo- ~ine çok zaman lazrm geldiğin~ kan~- bulunmayıp teganup ettijl;inc.lcn hu- - Mehti bey siz misiniz? rilen Ga!atada Ni:;astaciyan Hanında Ortaköy ;\Jecidiye 
nyon namındaki şirkete devretmiştir. ım. Son za~anlarda bu ~h.~yı tetki- kuk u;ulu muhakemeleri kanununun _ Evet. tütüı;ı ticaretiyle müşteğil Hacı Ev- Di11nnyolu 19 

sc;:)i 
kAı,rır kıraathane 
fevkinde üç od~ Fakat bu şirket yirmi dört sene mü- ke gıden bır Alman profosorune na- liya Zade Cemil ve Muzaffer Beyler 

temadiyen uğraştığı halde müsbet bir zaran büyük br maden istikbaline na- olbaptakı ma,ddc
1
;ine tevfikan •ıtkıa· - Ben Haticenin teyzcsiy- zimmetinde ki alacaklarını kayıt et- Kandilli Ayazma caddesi 5 

. . w· b "d i<a •. k nın gazete i e i ~nı karargir olmıış . ki neticeye vasıl olamadı, ve imtiyazı mızet gür en u arazı e t ı ana- ım. . . . tirmiş olanların işlıu alaca arını tas Galata Kemenkeş ·crlıethane fO 
1892 tarihinde 4,500,000 Frank ser- at hasıl edebilmek için her halde e- ve vevmi muhakeme olarak ta ·in _ Ben de size "'Clecektim. dik ettirmek üzre bilcümle vesaıkiy-
mayeli ~imdiki Balye şirketine dev- saslı taharriyata ihtiyaç vardır. kılın.an J,l-IU·9~9 tarihine ınüsadit _Hangi yüzle~ Biçare na- le 30 _ 9. 929 tarihine müsadif Pa- Balada muharrer cm' \k bilmuzayede 
retmişlerdir. Maden yeni zengin da- Akdağ madenine gelince, zenğin- pazar giınü ya kendi>i '" ı• tsra- l b" k nı a · '. d' zartesi günü saat 14 ten 16 ya ka- ,·erilecektir. Talip olanların lhıılei kafiye 
marlar keşfiyle bu tarihten sonra can Jik itibariyle, bilhassa harbi umumi- fından bir vekil göndermediği ıak- mus u ır ızı yanı z ışçı ı- dar Birinci Ticaret mahkemesinde 
lanmış, 500 franklık hisseler evvela de tetkik seyahati yapan Alman fen tirde muhakemenin gıyaben rüyet ye aliyorsunuz, sonra da, onu müteşekkil masa hey'etine müracaat Perşembe gilnü saat on birde Rcyol(lıında 

llanc 
ik ı odalı hane fCI 

bir 'ene müddcıl~ 
günli ulan '..!6 ~:ylı'~ ~ 
!marn sokap;ında ~ 

bin fran a lırlamı tır, bunun üzerine n1 h•y'et!eri tarafından beğenilmiş ;. edilece~I il~n olunıır. iğfal etmeğe çalı ıyor, namusu e lemeleri ilan olunur. ınarnlı daire c nıiıracaatları ilan olunur. 
--- ·-· ------ - ----- -~-- ·- - - -- . ~;! 

A 
Etem izzet 
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~v~aı nıü 'e i~ nıuavinli~i-inıti~anları 
uE.v.~af müdiriyeti umumiyesinden: 

ait~ Mufettiş Muavinliği için icra kılınacak müsabakaya ait ıe
l ~program: 

1nıtıhana duhul şeraiti: 
2 :::: ~ek?tibi aliyeden veya orta mekteplerden mezun olmak, 

3 _ ın?ı 21 den dun ve 35 den efzun olmamak, 
·in ol Taiıpler memurinden olmadıkları surette memuriyete ta
laiz bun

1
mak için memurin kanununda muayyen sair şeraiti de 

u unmak 
L'l'alipler t .h· . ·1~ d .. 
'llkarad an ı ı a.? -~ ı~baren 3? E~lill 929 akşamına kadar 
>1:iidi . a. Evka~ ~udinyetı Umumıyesıne ve İstanbulda Evkaf 
ecek rıyetıne baıstıdaname müracaatla kaydolunacaklardır. Veri
ltrııe ~zu~allere muvazzah adres yazılmak lazım geldiği gibi 
llUkteç .ıd?tı evrak ve vesaik sureti musaddakalarının da raptı 

Zt ır 

·a~ak- Nüfus tezkeresi (memurinden olanlar için tercümeihal 
2 ası kafidir.) 

-Tere·· "h ı 'ı istihd umeı a varakası (memurinden· açıkta olanlar ceva-

leFiselain 
Merkez Acınıuı; Galıtı köprU 

bıfında . Beyoğlu t36i Şube 
ıctnte11: Mahmudiye Hanı ılnıda 
lıtanbul 2740 

Anıalya postası 
(KONYA) vapuru 22 Eyli\! 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Gtillük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve döntişte mezkt\r 
iskelelerle birlikte AndHli 
kalkan Sakız, Çanakkale Ge
liboluya uğrayarsk gelecektir. 

TRABZON BiHiNCi POSTASI 
( KARADENtZ )vapuru23 

Eylül Pazartesi 12 de Gıılata 
rıhtımından hareketle lnebolu 

lUluıım aın karan almış olması lazım geldiği gibi memuriyette 
l\eşgul amış olanlar mektepten çıktıktan sonra negibi hidematla 
ıshabrıı~lduklarını ve hukuku siyasiyesine sahip ve hüsnüahlak 
ıapis an olup muhilli haysiyet ve namus suç ve alelıtlak ağır 

veya 0 d d Samsun, Glreson, Trabz,ın, Rlze 
Utınıad ki erece e cezayı müstelzim bir fiil ile mahkilm bu-
arıru ı arını ve ecnebi kız ve kadınlan ile müteehhil olmadık- Hopayg gidecek ve dönüşte, 
· ve han · l" ı P k l l R S lltı kend· . gı ısan ara ne derece vakıf bulunduklarını mübey- azar is e esly e ize, ürmene 
ııusadd ~ım_zalarrnr havi ve ziri mahallesi heyeti ihtiyariyesince Trabzon , Görele , Glreson, 
1<uıı.esi ~ bı'. beyanname ile mektep şehadetname veya tasdik- Ordu, Ünye, .Samsun, lnebolu, 
. 3 _ Muretı ı;nusaddakasrnr raptedeceklerdir. Zonguldağa uğrayarak F,"elecek 
'ıbiııce ekmu!ın kanununun 4 üncü maddesinin (h) fıkrası mu-

4 - ;s e:Iığe ait vesika (memurinden olanlar ve olmıyanlar) tir. Hareket günli yilk kabul 
V~si mü ~ftış va_:ifesinin icap ettireceği seyahate ahvali sıhhi- olunmaz. 
lın(v) ;~t olduguna dair memurin kanununun 4 üncü maddesi- ---ll-O-ZC-aa_d_a _p_o_s·ı-a3-1 ---H llnı'Yanl' rası mucibince sıhhat raporu (memurinden olanlar ve il 

~·· ar) ( Gelibolu ) vapuru 21 

· ~~~b~ka tahriri ve şifahi olacaktır. Tahriri kısmı 4 Teşrini- Eyllıl Cumartesi 17 de idare 
•lİde ta Ankarada ve İstanbulda ve şifahi kısmı da 11 Teşri- rıhtımından hareketle Gelibolu 

'• stanbuld 16 T · · "d A k d · kıl i'r. . a ve eşnnısanı e n ara a ıcra ına- Lapseki Çanakkale lmroz Bozca-

1 ahnri imfh . 1 adaya gidecek ve Çanakkale 
Uallerj ı anda aldıkları numaranın yekilnu tertıp olunan , . 
'ln rııst tam numara on itibarile mecmuuna isabet eden mrkda- LApsckl. Geliboluya uğrayarak 
1'ahri~;I~ ~un olanlar şifahi imtihana kabul olunmazlar. gelecektır. 

Olunacak~ ırntıhanda muvaffak olanların isimleri gazete ile ilan ~:::::::::::::::::::::.·.~ l\f ır. .:: 
v aaşı asli 30 r e Paha! 1 k ıradrr. Buna ait tahsisatı fevkalade ve uzaklık YELKENCi 

lara deniz poslası 

ANADOLU 

Sıhhat ve 
vekaletinden: 

içtimai muavenet 

Bu senetıptalebeyurduna imtihan 
sız olarak kabul edilecek tam dev
reli lise mezunlarının kayt müddeti 
bu defa da T eşrinievvelin onuncu 
gününe kadar temdit edilmiştir. Ta
lip olanların bir an evvel ma alleri 
sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüklerine müracaatla muameleleri

HILALIAHMER HASTABAKICI 
MEKTEBi MODORIYETINDEN: 

Mektebimizin melbusat ihtiyacı 
3 Teşrinievvel Perşenbe giınü saat 
15 te aleni münakasa surctile mu 
bayaa olunacaktir. Tafsilat almak 
istiyenlerin her gün Aksarayda ha
seki caddesinde mektep idaresint 
müracaatları il3n olunur. 

Jandarma imalathanesi müdüriye1inden: 
4400 kaputun maa biçki imal 

ye münakasası 10-10-929 perşe· 
mbe günü saat 14 te aleni ola· 
rak Istanbulda Gedikpaşada ja 
ndarma imalathanesinde yapı

lacaktır. Şartname imalathane
den verilir. 

lslaobul sao'at metlebi müdürlügüodeo: 
12 Teşrinievvel 929 Cumarte 

si günü tedrisata . İkmal imti· 
hanlarına 1 Teşrinievvel 929 da 
başlanacaktır. 
İkmale tabi olmıyanlar 12 Te 

şrinievvel 929 Cumartesi günü 
mektepte isbatr vücut edecektir 

latanbul ikinci Ticaret Mahkeme
sinden: Yeni postahane karşısında 
Aksaraylılar Hanında 3 numeroda af 
yon ve tiftik vesaire ticaretiyle müş-

ni ikmal ve vekalete 
•• d 

1 
• . il iken 8/ 7 / 929 da iflasına hükm-

go n erme erı. , ;~~~~; ~~~e~~f~c-~:~ud.:~~~fa~y:~ 
sının ruyet ve tesvıyesı zımnında a
vukat İsmail İsa ve Cel~l Sait Beyleı 

İŞTE TAM Z 4 \lA~JDJJ.~ lesaleten sendik tayin kıhnmIŞ olduk-
A t !arından müflis zimmetinde alacağı 

par ımanınızın tefrişatiyle meşgul olmak için şimdi en mUMalt ı olanların kanunnamei ticaretin ı 99 
flat gerek cinsi ve evsaf itibarile işinize en zi!·ade yar.) •Uessese ve 200 üncü maddeleri mucibince tah 

Beyoğlunda " Tokathyan kar,ısıno ,, kiki duyun için tarihi ilandan itiba
ren yirmi gün zarfında senedatını 

'mahkeme katibine teslim eylemeleri 
ve müddeti mezküre hitamından son
ra üç günde yani 7 / 8/ 9 Teşrinievel 
929 Pazartesi Salı, Çarşamba günle

. rinde İkinci Mahkemei Ticaretin if-
1 ıas muamelatına mahsus odasına ge
lerek sendik efendiler muvacehesinde 
alacaklarını ispat ve kayıt ve tasdik 
ettirmeleri ve müddeti mezküredc is 
patı vücut edemeyen alacaklılar hak 

Luvr tefrişat mağazasıdır 
Bütün levazımat üzerine mühim tenzilat 

Kuponlarda 
% 30 

kumaşlarda 
• 20 

ilah ve mobilyada 
"I. 10 

Tenzilatlı flatla en zenğln mobllye çeşltlerl 

1 Hamiş - mağazadaki tefrlşat ustaları mUşterllerlmlzln emrine amade 

muşamb•larda 
o,... 5 

1 

kında kanunu mezkılrun 21 O uncu 
maddesine tevfikan muamele oluna
cağı ilan olunur. 

f~tı seya~ ı zammı alacakları gibi merkezleri haricinde vazife-
1kan ayrı atte bulundukları zaman harcırah kararnamesine tev

"·nma ca Yol masrafı ve yevmiye verilir Evvelce memuriyette 
alırıacaklmış olanlar memurin kanunu mucibince narnizet olarak 

l\f·· artlır. 
.., Usabaka • 

. '"'avan. programı: 
tın nıuha~ ve nizamat -Kanunu medeninin tesis bahsi ve memu 
~~!~ kanu eınatr, memurin, kefalet, maaş, ceza muhakemeleri u
~1tınci ve ~~nu~ birinci kitabının sekizinci ve ikinci kitabının ı 
llıeınurini 1 .?-cı. fasılları, ınuhasebei umumiye, damga resmi, 
kaYede, rn·1:11Ulkıye ha~cırah, memurini mülkiye tekaüt ve mü-

VAPURU 
22 

Eylül pazar • BariciJe vekaleti ınüoa1aat koınis~onuun~an : 
Belsoğukluğu frenği 

ISehre1nanet ı iltı : !arı 1 olanlann nazan dikkatin• 

Balatta çöp iskelesile Nezafet ahı- Dr. Horhoroni 

Uku a.ırni~Uakasa ve ıhale kanunları ile kanunu medeninin hu-
1\faıunıat e .ve mükellefiyetleri bahisleri. 
1"eruıi ·k 1 ıktısadiye ve maliye ve hesabi ye· 

z i k 1 tısat r· li ( • • • ~ onto . ve usu uma ye malumatı mücmele) hesap (fa 
\° lısuıu d' nıs~et ve tenasüp, ve şirket) mebahisi. 
,!.l ~e hes ebfterı v<: evkaf~ usulü hesabisi (kaydi muzaaf ve ba
~ atı canye) Turkçe kitabet. 

Leylt ve nehari cx::x:cox 
l İSTİKLAL LİSESİ 
cıırn devrelldlr. BUIUn sınıfları mevcuttur. ,. 

~e •lebe kaydına başlanmış~r. Her gün müracaat olunabillr. 

h:tadeba,ında polls merkezi arkasında 1 

~ Telefon ıst. 2534 

J •• ··~ Beyoğlunda ......... . 
-.JOtt(lra l)ıralıane ve Iokanta.sı 

22 Eylül Pazar günü açılıyor 
12 kişiden mürekkep 

Türk aile musıki birliği 
ller k d a şam saat 18 ea 24 e kad1r terennüm edecektir. 

Şef• !'\ Musıkl hev'eti • 
lie~anı":r\~:alil bey : .Muganniye : Semiha hanım • 
l'iyanisı: K ydar bey t Muganniye : l\J.ıhmure hanım ! 
l>ınçı, 1 • •met Hanım : ' luganniye : llelkis hanım 
V1010ll$~l ~·;~et bey t Muganni ve: Iıfcliha hanım •• 
logannı .~. urıon el. : \luganniye ; I.emon hanım <~ 
.... · Makbule hanım t \luganniye : Bcdrhc hanım • 

········~)············· l!:vinizin uapartımanınızı 

daima temiz ve parlok 
kalmasını ve sizin de 

memnun olınanızı arzu 

ediyorsanı;ı;- meşhur ve 

muzadı taaffün 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanmanız llzımdır 

Har yerde 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle dojtru (ZonF,"Uldak 
lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Surmcne ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentasına mü
racaat Tel. lsranhul l 5 15 

Ve Galatada mcrkt/. rıh· 

tım hanında Çclepidi ve Sata
filopatl acantalıgıııa miiracant 
Telefon Beyo~lu 85.ı 

Gillette tras bi
çaklannın ima
linde yapılan 

en son tecrübelerde, bunlano 
uj:lam Shefficld çcli~iodcn ma
mUI ve yüzlcnnin "ek kesitin bu
lunması hucbilc bır bıÇ2klı mQ
uaddit defalar mOstcrih bir lO· 
rette ıraş clunablmet.i IHpir 
edilmiştir. 

Yola çjkmazdan evvel bir ptt· 
ltct almanızı dcrhat.ır ediniz. 

Qillette 
----
ADE~Iİ iKTll>AR 
ve bel gevşekliğine 

En müessir del"• Scroiıı haplan 
dır. 

Deposu lsıanlıul Sirkecide isken
deriye oteli ittisalinde Ali Rıza ec· 
zanesinir. 

Taşraya l 50 kuruş posta ile gön
derilir. lzmirde ccıa depolarında ve lr
g•t pazarındaki eczanede bulunur. 

" 20000 " Zeytin ağacı kiraya 
veriliyor 

Mudanyanın Siği köyünde 
Bursa Türk ocağına ait "800 " 

~ satılır. " sekizyüz " dönüm kabili zer 
l\ /f erazi dahilinde takriben " 20000 

J..Vlanı"sa "l"' t" d yirmi bin" zeytin ağacı ve sair 
\"ı· vı ave ın en meyveli ağaçlar "12 oniki" sene 

~~ e~ ayet ilk mekteple . . . . I . müddetle kiraya verilecektir. 
, •. rak ve cet il rı ıçın 1355 lira kıymetı muhammenesin- Bu babtaki şartnameyi ve da 

rl_ '•tun k ve er tap ettirilecektir • 
'_'.ltQı a asa müddeti 5 t . · . _ ha fazla malumat almak istiyen 
.q~ r. Şeraiti 1 eşn~~vel cumartesı saat onbuçuga ka- taliplerin 15 Teşrinievvele ka-

et m an amak ve num · ·· k · 1 · · :tarif müdürr·. .. unesın gorme ısteyen erın vı- dar Bursa Türk Ocağına ınüra 
ugune muracaatları. caatlarr 

VekAlet için 
Hariciye konağı 

" " 
" " .. " 

" 
" 
" 

için 

200 ton kok kömürü 
40 ton kok ,, 
25 ton antırasit kômilrü 

2000 kilo mangal kömürü 
15000 kilo odun 

rı ve samanlığının tamiratı tcşriniev- Fennin en son usullle kaı'I 
velin 10-929 perşembe günü kapalı olorak eski ve yeni belsogukluğu, 
zarf usulile ·ale edileceğinden talip ki-.' 
olanların şeraiti anlamak için heyeti frengi, ldror darlığı, bel gevfe ı., 
fenniyesinc ve teklif mdctuplarıru ha ve muanı vı bilcümlı kadııı ra• 
ınilen yövmi mezkiırda Encümene ıtsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 

V '-"l h - 1 · d l" müracaattan ilan olunur. T k ti d ıme ..... ep ıokak ellil et ve ariciye konagı dan ihale olunacagın an ta ıp- • • • o • ıyınyar.n a .. , 
· · kt·~ - v ·ı · b 1 d 1 · . k 1 :\o 35 Tel: B.0. 3152 
ıçın mı ar e nevı en a a a enn şartnamelerı görme ve a Pangaltı Z.B. merkezince üç yavru ~!!!~~~!!!!!!~~~~~~!!!!i 
muharrer beş kalem mahrukat mak üzere Ankarada Vekalet le keçi bulıınmuştur. Sahibi üç gün zar- lıtanbul Aıliye Mahkemesi dör-
7 teşrinievvel 929 tarihine müsa fında muracaat etmezse satılacaktır. düncü hukuk dairesinden: 
dif pazartesi günü saat 16 da vazım müdürlüğüne ve Istanbu- .. * . * * . . İstanbul Evkaf müdüriyeti vekili 
Ankarada Hariciye vekaletinde lda Hariciye memurluğuna mü Kadıkoy Beledıye daıresınden : U Hikmet Ziyaeettin B. tarafından e-
müteşekkil komisyon tarafın- racaatlarr !uzumu ilan rıhmur. zun çayır: Sey!_ıahmet deresi. Gözte- veice Kedikpaşada çadırcı Ahmet çe 

En iyi lastikler 

WiMPASSiNG 
MARKALI LASTİKLERUlR 

Acenta ve depoziteri: 

1\tAX GRUNBERG 
Istanbul Cedit Han 

::::::cc::::::c::oo: - ~ ----
Zeiss~ikon Aınalürlere ~üzel ~ir nıüj~e 

Filimin! kullanınız 
Sabırsızlıkla beklenen ZEISS iKONU 

• IKO. :TA. makinesi nlhayeı gelmiştir. 

IKO:--;TA, otom•tik suretlle açılan ve fev 
kalade ışıklı :\'ovar Ana•til';maı f ,6,3 obje
ktifli ve majistral 6i9 Rolfilmli asrın yegA· 
ne makinesidır. Birinci basmada makint:: 

yerinde, ikinci basmada fotoğraf artJk ha
zırdır Fotoğraf makinelerine ait ma .~azalar

da yalnız bu ayın nihayetine kadar 
20 lira müstesna flatla satılmaktadır. 

Talep edenlere meccanen katalog ve ta!si
illcHMili~• tar verilir. Türkiye için acentası olan jak 

Rottenberge müracaat, lstanbul, Uilsiz 
Zade ilan, Telefon : lstanbul 3769 

ISPARTA IP11K FABHIKASI 
Tllrk Ano'lim şirketine mukayyet hissedarlardan hbse bedellerinin 
yli7.dc ellisini vermeyen hissedaranın hisseleri nizamnamenin onuncu 

maddesi muclbineebilmiizayede satılarak Türk ticaret kanununun 412 
inci maddesine tevfikan bilcümle haklan sakıt olacağı gibi evvelce 
yaptıkları tediyatı da ;ıayl edeceklerinden tarihi ilAndan bir ay zar
fında hariçte olanların taksit bedellerini posta ile şirket merkezine 
göndermesi ve merkezde olanların şirket veznesine yatırmaları. 

Karaağaç Miiessesatından 

Parke f erşi ilanı 
Sütlücede Karaağaç müessesatının paymahallinde dört bin kü

sur metre murabbaı mrktarmda mahallin bir kısmına ziftli ve bir 
kısmına adi olmak üzre parke tefrişi aleni münakasaya vazolun
muştur. Teklifat her iki şeklin beher metre murabbaı hesabile vu
kubulacaktrr. İhalei katiye 25 Eylül 929 perşembe günü saat onda 
icra olunacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin cumadan mada 
her gün Katibi Umumiliğe müracaat eylemeleri ve talip olanla
rrıı da 1500 liralık teminatı muvakkate akçelerile yevmi mezkur
da müessesede hazrr bulunmaları lazımdır. 

pe, Merdıvenkc.y, Bost· , Caddtbo Iebi mahallesinde sandalcı sokakğın
otanı,Sultanmurat Köşk , civarile Fc da 3 No lu hanede Antuvan ikmina
ncrh;wçcdeki. dalyan sokağında taş sı efendi ve Topanede kılıç Alipaşa 
o.caklarınd~kı mahallere 1 -6-929 da cami karşusunda 3 No lu dükkanda 
rıhınden ıtıbarer · 930 gayesine saatcı ve kuyumcu Hamparsom Ef. 
k~dar bir sene atılacak olan aleyhlerine ikame olunan bedeli i-
çopler t_optan ve; . 1 ••kende olarak car davası tahkikat hakimliğine ha
ale~u mu.'.'akasa suret.i.le..8-10-929 ta- vale edilmiş ve oıı gün zarfında ce
rıh~e musadıf ~~lı gunu saat onbeş- vap verilmek üzre dava arzuhal su
tc .. ıhale •?ılocegınden taliplerin yöv- reti berayı tebliğ balada yazılı adres 
mu mezkurda daırc: Encümenine ınü lerine gönderilmiş isede mumailey~ 
racaatları. hanın bulunamamış ve ikametgfilıı 

. • • • hazmları meçhul iduki ilmuhaberler 
.. Şebremanetınden: Hasta~eler için de muharrer meşrubattan anlaşılmış 

!uzumu olan 2649 kilo soga12, 600 olmakla bir ay müddetle ilanen te
salça, 5899 patates. 5250 kuru fa- bliğine ve yevmi tahkikatın yirmi se
•ulye, 1000 nohut, 190 kuru bamyt. kiz teşrinievvel 929 tarihine müsadif 
11.0.0 kuru kayısı 1200 mcrcimck.800 pazartesi günü saat ondörde tali· 
borulce •.. 15.00 kuru bezelye, 1050 ki- kıne hakimlikçe karar verilmiş oldu
lo kuru uzum kapalı zarfla münakasa ğundan yevmi mezkilrde kendisi ve
ya kon~.uştur. T~liplerin ~artname ya vekili gelmediği takdirde hakkın
al~_ak ıçm her ~un Levazım müdür- da gıyap karan ittiha• edileceği ilan 
lugune gelmelerı teklif mektuplarını olunur. 
da ihale günü olan ıo Teşrinievel -----------
929 perşcnbe günü saat 15 şe kadar 
mczkiir müdürlüğe vermeleri. 

* * * 
~el-<remanetinden: Fatih yangın 

yerınde Nevbahar mahallesinde 5079 
harita numaralı arsa arkasında 53 
2.3 metro murabba sahasındaki yüz
suz arsanın metro murabbaına ı 20 
kuruş kıymet takdir olunarak- satıl 
ınak iç:n alakadarları arasında açık 
müzayedeye konmu~tur. Talip olan
ların şeraiti anlıunak için her gün 
müzayedeye girmek için ihale günü 
olan 10 Teşrinievvel 929 Perşenbe 
günü Levazım Müdürlüğüne gelme
leri. 

• • • 

ARSENOFERATOS 
Zafiyeti umumiyede 
ve halt nekahette en mües
sir ilıı.~ (Arsenofora· 
tos) tw·ubudu!', 

Eeunelerde ve ecza de· 
polarında bulunur • 

Baya.:ıt dairesinden: Aksarayda 
Guraba Hüseyin ağa mahallesinde 
217 numaralı dükkan ankazt pazar
lık suretiyle satılacakttr. Almak is
teyenlerin. şartnamesini görmek üzre . -.-:;
fen .kalemıne ve ihale günü olan 24 .. lı~bul Aalı;ı:e . Mah.kemesı de,"' 
Eyl.i!1 929 Salt günü saat 14 te daire duncu hukuk daıreaı."d':".' . . 
encumenine müracaatları ilan olunur İstanbul Evkaf mudurıyetı vckı • • * * · Hikmet Ziyaettin bey tarafında.ı ev. 

Bedeli keşfi 118l lira 8 kuruştan vele~ .Şile kazası~a tabi Karaca ~· o;y 
ibaret olan Haydarpa!!" çayır cadde- camı. ım~mı lsmaıl Hakl_a cfc.ndı '.'" 
sine yapılacak şose ve adi kaldırım l~yhıne ıka~e ol~n'.'n bın sekıt yüz 
ameliyatı 22 - 9 - 929 tarihinden iti- !ıra ~ı~metın?e ıkı adet sicad nin 
baren 20 gün müddetle ve kapalı t~z~~ne daır dav~nin tahkik.at ha. 
zarf usulile münakasaya vaz edilmiş kimligıne havai~ edılerek on gün zar 
olduğundan talip olanların olabbta- fmda cevap verilmek üzre da\ia ar
ki münakasa talimatnamesinin 16 ne zuhal sureti berayi tebliğ balada ya
maddesine tevfikan ehliyeti fenni r zılı adresine gönderilmiş isede mu· 
vesikalarile % 7 ,SO teminat akçar~ mail ey hin mahalli mezkılrde bulun
~ ~en 12 - 10 _ 929 tarihı:e ~_ve ikametgihı hazırı meçhul 
müsadif cumartesi günü saat 15 oldugu ılmuhaberde muharrer meş
Kadıköy daireli Encümenine . te ruhattan anlaşılmış olmakla bir ay 
h t almak ve tza- ""dd ti il" bli" · 1 a üzre B F M mu e e anen te gı m:umunun 

1 1 . il. . . . muracaat . t hkık t 28 b" . . . ey enıe erı an olunur. ve yevmı a a ın ınncı teşrın 

Gal Sara . . 929 tarihine müsadif pazarertesi gü-
d • ata Y lııesı Müdürlüğün- nü saat ondörte talikine hakimlikçe 
e~. . . . karar verilmiş olduğundan yevmi 

ed~ısata 12 teşrınıevvel 929 cu- mezk:il.rde kendisi veya vekili gelme
martesı başlanılacaktır. Tarihten e- diği takdirde hakkında gıyap karat 
v•1 mektepte talebe kalamaz. ittihaz edileceği ilan olunur. 

• 
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Yenı F ordun f!Oie çarpan llassaUrrından birlLamami/; 

lapa!/, Altı Fren· Sisteminin)1uilemmef&et. ve emn~71elidir 
1 y ENi FOROV kullanırken her ,ey~ 
f. den t!vvel nıııerı ılikkoıınızi celbe-• 
den şey altı fren sislenıının ani, •e•sıı 

1

-ve tatlı fakat kan ıorzıluki i~lemesidir. 
Bu ıistem frenler aznnıl emni\•et 

temin eder. Durup durı,ırkrn · ışleme
mezlik gibi bir arıııı gôsleremez. Çon. 
ki gerek dört tekerlek üıerındeki 
em!"iyet frenleri ve gerek bundan 
milstakll olan el frenı ıkisi de miha
nikl dahill inbisatlı , taaıamile kapalı 
neviden oldukları için çamıır,su, kum 
gres gibi frenin bozıılnıasını ınlaç e
den şeylerden tamaııııle ınahruıdur. 
1 Bu frenlerin raıde'i çoktan lıeıı 
• anla51Jmı~ ,.e tasdik edilını~lır ihtira 
ve iı ıol noklai naıarındau daıma en 
•·eni ve en milkemmel ne ' '" onu .. 

tatbik eım~k •·e bunıı ıla nıiltemadi 
tekemmülıit >anıalarıııılıın geçiınıcı. 
auretile böyle mükemmel frenleri si
ıe ~eni FORO .oıomohılinde \'ermek 
kabil olmuştur. 
• \·eni fOROun göıe çarpan husu
ıiyetlerinden •·e belki de otomobil İ· 
malinde en bariz bir terakki adımı, 
haddi zatında sade fakut bir nıisli da~ 
ha olmı~·aıı bır tarzda arka tekerlek· 
Jerde iki nıuslakil fren terlılıatını ilı· 

liva eden fren ıaslurının yapılışırlır . 
Ön tekerlek frenlerinin yapılışı da 

calilıi ılikkallir . Bu frenler de ınma
mile kapalı "e malıfu,dur Ru suret
le frenlerin j,şlenıesini lemin eden 
mafsalların me~in mnhralalur ıçiııde 

snrılmırsı gıhi muğlak terlilının lıilunı 

brakıtmamı~lır . Fren inıalindeki lıu 

sadelik frenlerin lıozulnıadan ıııuııın

zunı ve n1ükeını11el i5lc ncsiui.ınu
ka' en1t'llni \ 'C tlu~ .ıııınu ... 1111 ._ ıeınin 

eder. 

Bilhassa kalabalık, izdihamlı ytrlt rdt Fordutı alh frtn shlt'mini takdir cdtrslnıı . Utbrcya~ 

jın yumuşaklığı, vitcı dcgıJhrmckteki kolaylık otomobili iJarc tJcrkcn naıarı Jıkkatıe alına· 
cak çok mühim amıllerdir .,, 

Yeni f'ord araliasının baıı hususi}~tlerl 
Alçak ue ahenktar hatlar 

Renk intihabı 
.'Saatte 95 ·;ıe 105 ki/ometr. sürat 

40 beygirlik molör 
Çabuk hızlanma 

Tamamile kapalı alh fren sfsttml 
Yenr ananı makaslar 

Houdaille marka hidmlik amorllsöı{l'r 
Parça/unmaı Triplex camlar 

asgari musrafla çok dayanma 

Freıılerıııılln her ltirlO ani ar11~ 
!ardan l:ııııaınile nıuMın olduğıı fikrf 
ve emniyeti otoınohil ze"ı<ini ne ka
dar nrlırırl 

Fren oy:ırlnrıııın kolaylıklıı w hiç. 
hir p:ıı ·çn sıikmeıltn. hususi Jıir elci 
kullaıııııngn nıulıta( olınaılan yapıla· 
hilnıesi yeııi FOHO rrenlerine nıalısıı• 
bir lııısusiy~llir . Dörl tek~rlcli frenı 

plakııhlııııı ılış lıırnl'ıncl• lııılıınnn ılllrl 
f.iö~ı- hir ,·idntun s.ag11 \'eva solu ccv~ 
rilmesile ~·apılır. nu nda o suretle 
)IHJ>ılmıştır ki her d'ş çevrildikçe 
•l\lik" ıli\'e se• vcrır, ve dôrl ıeker· 
l~k ııyıırı. bıı sesP göre tanzim edilir• 

t!u • ın )t'nı t•ord frtra ayanndakı kolayJığı' 

~lüşlerek bır merkezden nıuıesa

•·i~en açılıp kapanan fren kasnakları 
FORDa mahsus a~ rıca hır mukemnıe
liyeııir . Bu ıarzı imal sa~ esinde. !'ren 
pedalına )llpılan hafif ayak laz~ ıki 

fren kasnakları ile fren tasları ara
sında tam .-e muntazam bir temas 
kabil olmaktadır . 

Frel) kasnakları kendi lınşına yeni 
FORDun nasıl bir ınıikemnıeliyet •·e 
inlızamla yapıldığına bır delil bir. 

bu mesafe böyle lıir kutur için ciıl· 
den şayanı clıkkallır. Fren mekani7.
masınııı fızcrinde işlediği plaka soğıık 
~elikten yapılmış , ve paslanmaf(a 
m:'ıni olmak için kadmium (Cı1clmiıımı 
ile örlülmilşlür. 

işte lııı sl'lıeplcrden ' dolayıclır ki 
yeni FOllO frenleri hu kaılar nıunıa

imdat ,·eyıı durma freni tabir edi· 
len el frenleri pek o kadar ihtimam , 
edilmeiıl' muhıo~ deiıilılir. Mamafih, 
hıııılaı'a da ara<la lıir dikkat etmek, 
liızımdır . FalırikBııın sıkı bir konlrolu. 

altındıı çııh•ıın FOHD uccnts 
nızô nıfıraı.·ıİat eıfiniz, tltonıo• 
lıilinizdeıı azami zevk,hizmeiı l 
ve menfoaı lemin eıınek içiıt 
FOHD acentalurı l:izımgele~ 
leşkihlla maliktir 

•tmın tdtn vidanın 1cnni &öıtermck\,edır 
Bu vıda ÇtYnldıkç:e •Klika diyt çıkardığl A'"' 

'daya diltkal ıodtrı>k frC"n ayarını yapmak k•·' 
bıldir Htr h\rlü ayar frcnltr ıotuk lkrn ya4 

a1lmak lıiıım~ır 

Bu kasnakların kıılru 28 sanlim~t· 
're olduğu halde bir milmetrenin .0005 
derecesine kadar yaklaşhrılmışlır ki 

zıını. nııi fnknl tnllı ve t>ınin 

ler. · urıık lıir el •e~u ıı~nk 
lazyıki ilo ılerh&I cnırinızr 
•ı:ıa ı ,.,,,. ,. , 

,•FoRD MOTOR CoMPANY . ExPORTS INC . . ISKENDERİYF. MISIR 

Zonguldak yüksek 
maden mühendisi mek
tebi müdiriyetinden : 

Zonguldak yüksek maden nıühendisi mekte
bi, leyli, meccani ve tahsil müddeti dört sene
dir. Birinci senesine münhasiren lise mezunları 
kabul olunur. Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş
lar. GirmPk isteyen lise mezunları, mektep 
müdiriyetine bir istida ile beraber, lise şeha
detnamesi veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, 
sıhhat raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha
detnamesini göndermeli ve adreslerini bildir
melidirler. Kayıt müddeti ı Teşrini evvele ka
dardır. 

Vlllyet nafi&!! için beheri altmış lira kıymeti muhımmenes!nde yirmi 
çadır mubayea olunıcalctır. Münakasa mHddeıl 21-9-m cumınesl günü 
saaı ona kadardır nilmunealnl görmek ve pey sürmek isteyen taliplerin 
villyet nallı bq MühendlsBğlne mflracaatlan.. 

• • • 
Manisa-Akhisar yolunun muhtelif kmmlanndak:I yol ımellyıhnın terası 

bedeli keşfi olan 13533 Ura 711 kuruş üzerinden 2 l ·9-929 cumartesi Unli 
sut ona kadar müddetle kapalı zarf usullle münıkasıyı çıkarılmışnr.gT•f
slllı almalı: isteyenlerin villyeı nafta baş mUhendisllJfne miiracaaılan 

Devle! Deınirıolları ve Limanları Uınuıni i~aresin~en; 
Kays ı i Istasyon ve atelyesi su tesisatı malzemesi •••• kapa

zarfla münakasaya konmuştur. 
M'ina1-asa l!I Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An

karada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Milnakasaya iştirak .edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

•akkat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi mü 
' lürl11k kalemine venneleri lazımdır. 

Talipler mfJnakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Anka
.-ada, M al.~e<ııc- daiı-esinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasır. 
dan tedarik cc!ebilirlcr. 

.,.. Enzarı ammeye ~ 
Muhterem ehallmizin sıhhatini nazarı ltlbare alarak fev· 1 

kallde dikkat ve itina ile ışıemeğe başladığımız ve sıhhatini , 

seven ve koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini 

çok az bir zamanda kazandığını ispat eden fevkalAde 

Büyük ada rakısının 
gllrdllğll teveccllht~n dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firması 

altında çıkarmakta olduğumuz KONYAK, VOTKA 
ve ROM u da badema BÜYÜK ADA lirması 
tında plyaseya sevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıy· 

metli mllşterllerlmlze arz ve devamı teveccllhlerinl rica ed~riz. 

ÜYÜKADA MÜSKİRAT fabrikaları 
.... Galata-Beyazıt sokak numero (35-37) Tel. Beyoğlu 

Leyi! ve nehar1 - kız ve erkek 

Şişli terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci deVl'e birinci sınıfla- Kırahk apartıman 

rına yeni talebe kayt edilmektedir. Her gün saat 10 Istanbulun en sıhhi ve mü-

17 ye kadar müracaat olunablllr, kemmel apartımanıdır. Fatih par· 

taşı - Halil Rifat paşa k::..lnağı kının üst köşesindedir. Altı oda, 
Bir salon ve levazımı tamamdır. 

Telefon: Beyoğlu 2517 -----------ı 

Manisa vilayetinden: Avru~T~!!~ıokanta-
rı derecesinde iyi ve n~ iia yemek iı-

Kasaba - Parsa yolunun şehlr dahili kısmındaki inşaat, bedeli teyenler bir kere Sirkecide tramvay 
keşfi olan 12836 lira 35 kuruş üzerinden 21 9/929 Cumartesi günü caddesinde eski postane binasında 
saat onblr buçuğa kadar müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Tafsl- müccddeden küşat edilen "RESTO
!At almak isteyenlerin vilAyet rıafia h8' mühendisliğine müracaatlarL RAN ve BUFE., ye tetrlf buyunun-

lar. 

-

Otomobil, bernevl mobilya, n qyıut 

Ta umumiyetle sanayi için elverltll, Jcau• 

çulda imal olunmuş yeğane Amerikan 

emaye boyasıdır. Elyövm piyasada mov· 

, cut boya, emaye lakelere kat'iyen ben· 

zemez. Lakeden daha iyi. daha idareli 

ve daha emindir. Fırça ile istimal edlldlgt 

halde hlç bir çizğl vesalr izler bırakma· 

yan yeğane emayedir. Kendi kendine ya· 

vaş yavaş ve muntazaman yapılır. Yalnız 

· bir kıt kAfi olup bir gecede kurur. Uke 
ve ya sair boya ve emaye üzerine sürüle· 
bildiği gibi bilzat kendiniz kullanabiUrsi· 
niz. Zira istimali gayet kolaydır. Ve hiç 
bir tecrübeye ihtiyaç göstermez. 

Günef, yağmur, kar, ruzlu su ve toz· 
Ju havadan kat'iyen müteessir olmu. 

Türkiye için 
yeğAne a
cantası : 

Galatada 

K!lrekçlle
rde AHEN

MUN1H 
Hanıoda 
No 3-5 

LOSYON: 
kolorrya s~ 

. . 

86, Faub. St. Honorl 

• 

[ Parls] en face L'Elyııee ] 
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l(IRA- LIK MU"" KEMMEL-APARTIMAN BUtUn a•r'T kontoru haiz 7 bUyUk oda, 2 banyo, g zelve bUyUk mutba , b yUk •O a, 2 a , pe m • ;;.,10ıdtaan0~.ul dördüncü icra memurlu-
kemmel manzaralı iki gUzel taraçayı havi bir apar1ıman klralıktır. BUyUk bir bahçe ile dahllT ve 0 _ 

-----------------------------------'.:_e_h_ı_r_te_ı_e_ıo_n_u_v_a_r_d_ı_r_._o_•_m_a_n_b_•..::Y_d_e.:_'_M_e_h_ta_:p:_d_e_r_e_d_e_a_o_r_n_•:_'_•_::Y_n_a..::p_a_r1_ı_m_a_n_ın_a_m_u_r_a_c_a_a_t. ____ --- Muharrem.Raşit beyin borcundan 

o KAMYONU 
Raın yonla alakadar olanların DOÇ hakkın

daki fikirlerini sordunuz mu? DOÇ kamyonu, 
~er girdiği yerde sağlamlığı, çekme kuvveti 
1 e kendini tanıtmıştır. 
t Doç kamyonları arasında 3/4 tondan 3,1/4 
\r0na kadar her boy her işe göre modeller 
ardır. . 
Doç ları görmeden kamyon almayınız. 

• 

il" Türkiye için umumi vekili 
~'enıaı Halil, Mehmet Rifat ve şürekası 
~arehan~ ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 1'eJ0tu ıstiklal caddesi No 168 Ayaspaşa Jandarma karakolu ba-

. Yogıu 742-743 Telgraf: Tatko şında. Telefon Beyoğlu 1755 

A Taşra acantalıkları: 
tz%1(~~A : Zabıtçı Zade ve şeriki DIYARIBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı 
I<.\ '" : Mahmut CeJAlettln Bey Nedim ve Edip Beyler. 
.\() \'SERi : Muhaddls Zade Alim Bey SAMSUN :Esat Efendi Zade Seyylt-

G ANA : Muharrem Hllml Bey BllAI Bey 

l'~IAYINTAP:GüzelBeyZade Hasan B. GlRESON : lsmall Zade Vahit ve 

lllJ~BZON: Hacı Abbas ve mahdumları Şürekası 
"SA :Nasuhi Esat Bey ISPARTA : intibah Şirketi 

)n in~isar idaresi uınuın ınüdürffiifti~i , .......... T·•·· •• , 
rıı•uu rtalr.öyde Feri ye de ktın Tütün Eksper kursuna bu sene \!5 talebe alınacaknr. Taliplerin adedi 

llu ın~ haddi geçerse bir müsabaka vapıJ .. rak müsabaka neticesinde kaıRnanlar kabul edilecektir. 

•vs..ı sabaka 5 Teşrinievvel Cumarcesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaknr. Taliplerden aranacak 

1 
ŞUnJardır. 

2:: Türk olmak; 

8-... Y~ı <ınsekizden aşa~ ve yirmibışen yukarı olmamak; 

teçtıılş l.takaı orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. (Yani liselerin dokuzuncu sınıfına muvaffakıyetle 

4
_ llıııak) 

s-.. Sıhhati tam ve bünyesi tıitünle iştigale müsait bulunmak; 

ttılhlco Alelit1Ak ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlarından dolayı 
CM. rn Olınaınak. 

rııa.ıu ~Or nususaıı Nufus tezkeresi, Mektep şabadetnamesl, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair 

~ 1daıeJennden ınusaddak resmt vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmiş sıhhat raporu, 

ltrue ~vv~ya kariyesi ıhtiyar heyetinin polis veya Jandarma dairelerinden musaddak şahadetname-
lıııı sılc olunur.) 

ttıur,C:lerın nihayet 2 Teşrlnievvele kadar TütUn inhisar 

t etıneleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri illn 

idaresi umum müdürlüjtüne istida ile 

HAVA GAZI 
}(~AHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 
0ınür ihtivacınızı temin etmezden evvel 

Geçen HAYAz GeAZilayınız ve 
l'ıt?~tinıalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz 

sılAt almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu İstiklal 
caddesinde 34 Numarada 

Beyoğlu Hava Gazı şirkatine 
~<@ müracaat. tel B.O. 157 ,-. .. 
~ s, ....... ı Pertevnlyal vakh ldare~lnden ; 
! .ıııı lpe)[r1•••••••••••1i Aksaray, Alem Bev. mahalles~ Vezir Çeşme soka.., 8 No hane • J • vı J. V asıtyadls • "' 
~ lhaJ ~ l • Şişli izzet paşa sokağı, Valde apartımaru 1,2 numerolu daireler 

1 ~·· at • hracat • Sarıyer Dereboyu 149 - 153 numerolu iki bostan 
~ littırijk 1 Ballda muharrer emlAk yirmi gün müddeıle aleni müzayedeye lı:onul-
1 {}•t. muamelata • mu tur. yevmi müzayede şehri halin yirmi sekizine( Cumartesi günüdilr, 
• ta, Muın1ı • 
•-. .. lıiııı !{ r '"~• caddesi, ibra- • Tutmak isteyenlerin yevmi mezkılrda saat onbeşe kadar litanbulda Evkaf 

••··~~ !lan ı 'o 14 1 müJiriyetinde Perıevniyal idare>ine veya idare encümenine milracaaı eyle

••••••••••• mel eri 

dolayı mahcuz bulunan bervechizir 

Enılat ve E~aoı ~antası ı~ana Eoılak i~aresin~en: 
gayrimenkul otuz gün müddetle iha
Jei evyeliyesi müzayedeye vazedilmiş 
tir. 

Fatihte Dülgerzade mahallesinin 
büyük Karaman ve aslanhan cedit 
Büyük Karaman caddesinde ve ça
maşırcı sokağında kain 19, 21, 21 mü 

Adanada taksitle satılık Eınlak ve arazi 
Mevkii Cinsi Nosı Mesahası Senelik ican 

Lira 
Teıninan kerrer 26, 23, atik 25, 27, 22, 24 ce

dit numaralı mahal tahminen 187 ar-

Hızırllvas paşa 

dal resi 
Zemininde lki bap mağaza ve bir med

hal fevkani 12 oda 1 kişe 1 koridor 

ve arkasında arsayı müşteınil binanın 

Sisli paşa dairesi ahşap depo 

" ,, ,, Caraj 
.,, ,. ,, fınn 

Hamaliye Durmuş ağı mağaza 

,, ,, .. .. .. .. .. .. 
Kayırlı karlyesl 

.. .. 

.. .. .. .. .. .. 
karataş incirli 

., idarehane 

,, mağaza 

., idarehane 

., sinema 

,,ırağaza 

Tur-Tarla 

sunlu ,. 

kayalı 

yol üstü 

bozoğlu., 

hendekli 

karıyer 

" 

1 /S hissesi 

• 

22 1 metro 

24 arazi 741 

26 Bina 652 
2 

ı 100 

21 /23 

29/31 
20/18 
10 24 sehlmden 

14 sehlıni 
12 

14 
16 
o 

ıs 

dönüm 

750 
500 

500 
600 

1000 
2853 

2200 

800 şın terbiinde arsa üzerine tam kagir 
olarak bina edilmiş olup tahtındaki 
dükkan ve odalarla beş kattır. Alt.n• 
dairi üç bap dükkanın zeminleri 
çiçekli çini üstünde birer merdiven 
başı birer oda ve birer helayı havi o
lup Fatih Maliye tahsil ve tahakkuk 
şubesi tahtı isticarındadır. Otel ha
len apartıman tarzında kullanılmakta 
olup zemin katı metbalidir. Birinci 
katta bir daire mevcut olup burada 
bir çiçekli çini taşlık üzerinde iç içe 
iki oda bir helli mevcuttur. İçinde A-
li efendi sakindir. İkinci katta bir ic
çekli çini antre ve sofa üzerinde b;ş 

2500 oda zemini çini mutpak ve bir hela
yı havi olup içinde Mehmet Hidayet 
Ef. sakindir. Uçüncü kat ikinci ka-

1350 
625 

tm ayni olup içinde Rülmittin bey 
bey kiracıdır. Dördüncü katta bir çi
ni koridor üzerinde iki oda zemini çi
çekli çini aralık üzerinde ocak ve bir 
helli ve bir dolap vardır. İçinde Kad
riye hanım sakindir. Bu katta çimen-
to duvar korkuluklu tarasa vardır. 

375 Mezlrllr bina tam kagir ve yeni olup 
45 O elektrik ve terkoa tertibatını ikinci ve 

750 üçüncü katlarda iki şahnişi havi mer-
divenler mozayikmerdiven başları çi

l 150 çekli çinidir. Hududu: Bir tarafı ve 

Mevkiierlle evsafı mahsusasl baladt yazıl eınl!k ve arazi sanşı müzayedeye konulmuştur. arkası Mustafa Ef. ve saire fırını ve 
bahçesi ve kısmen borçluya ait dük
kan ve cadde ile mahduttur. Fatihte 
Dülgerzade mahallesinin büyük Ka
raman mahallesinde Nalbant sokanda 
29, 23, 25, 27, eski ve ıs, 15/1, 15/2 
17, 19 numaralı aalhan• akar TC oda
lar ve ilci bap dlikldnı p.mil ilci bap 
hanenin yarım hissesine gelince: 

ı - müzayede ( kapalı zarf) usulü ıledir: ihale 2 ıeşrinlevel 929 tarihinde idare meclisine nlya

beten ıeşekkül edecek heyetin :narifetile :\.danada ıcra edilecektir. Talip olanlar her mülkün hizasında 

gösterilen miktarda teminat lraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektubu ile beraber 

makbuz mukabWndt bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi 

ederler. 

2 - ihale bedeli iki peşin olmak lizere ıeklı senevi taksitte istifa olunur. 
1051 a11m terbiinde anayı havi o

lup bundan cadde üzerinde yeni ya
pılan iki kagir ev ve yazıhane 245; 
hanelerin kısmen altına gelen garaj 

3 - Talip olanların Istanbul, lzm.ir şubelerile idaremize ve yahuı Ankarada umum mildürlük EmlAk 

mUdürlügüne müracaatla mufassal şartnameleri mtitalAa etmeleri ve miızayedeye iştirak halinde bir 

nushası bir lira mukabilinde ılıp imza ve ıeklil rnektuplanna rapteylemeleri icap eder. 67; evvelce aalhana halen garaj 48 
yeni bina ile eski bina ve garaj ara
sındaki avlu 107 arkadaki eski bina
lar 230 arşın terbiindedir. Arkadaki 
binalar eski ve yarım kagir olup üst Tütün inhisar idaresi umum 

müdürlüğünden: 
katta zemini çimento tarasa ve alt 
katta kırmızı çini taşlık üzerinde üç 
oda birkiler bir hela kırmızı çini gu-
sülhane bir irileri havi olup içinde A
li Ef. sakindir. Alt kat işbu katın ay
ni olup yalnız gusülhane yoktur. Ar
kasrnda kırmızı çini tarasa vardır. 
Burada Kemal Ef. sakindir. Zemin 
katmda :remini tri,.- mumer ve 
sair taşlı saDıana aksamından kalan 
iınallitbanede bir merdiven altı olup 
zarlar mermerdir. Yine bu aksam
dan paçahane ve zemini antre üst 

Ortaköyde Ferlyede kAin tütün 
Eksper kursuna bu sene 25 ıılebe 

alınacalmr. T ıliplerin adedi maılup 

haddi geçerse bir müsabaka yapı

lacak müsabaka neticesinde kazanan
lar kabul edilecektir. Bu müsabaka 
5 ı~rinievvel cumartesi günü Feri· 
yede saat 2 de yapılacaktır. 

Taliplerden arınacak evsaf fun
Jardır: 

1 - Tllrk olmak; 
2 - \'aşı on•eklzden aşağı yir

miden yukan olmamak. 

3 - Llakal orta ıabsilinl ikmal 
etmiş bulunmak ( yani llselerin do· 
kuzuncu sınıhna muvaffaklyeıle geç
miş olmak. ) 

4 - Sıhhati ıam ve bünyesi 
tiltünle iştigale müsait bulunmak. 

5 - AlelitlAk ağır cezalan mil
;ıelzem cürümlerden ve muhilli hay
siyet kabahatlanndan dolayı mah
kum olmamak. 

(Mezkur bususat nüfus tezkeres~ 

mektep ~ehadetnames~ veya orta 

Biflll TAflARE Pif ANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca : 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu kcşdede cem'an • 3,900 9 numara kazanacaktır. 

ıahsill ikmal oııl~lne dair maarif 
idarelerinden musaddak resmi vesika, 
idarenin iki doktoru tarafından veril

miş ;ıhhat raporu, mahalle veya 
karyesi ihtiyar bey'etlnin polis veya 
jandarma dairelerinden musaddak 
şahadetnamelerile tevsik olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 ıeşrinievvele katta bir odayı havi kısım vardır .. A-
kadar Tütün lnhiıar idaresi umum sıl garaj zemini triyeste taşlı olun 
mildürlilgnne istida ile müracaat kısmen mozayik taşlıdır. Derununda 
etmeleri ve vesikalannı da beraber bir yazıhane bir kuyu vardır. çatı kıs 
getirmeleri ,J!n olunur. men potrel kısmen ahşaptır. Yeni ev

lerden her birinde zemin katında ci
ni bir koridor birer yemek odası bi .. 
rcr hela zemini kırmızı çini altı sah
rınç bir mutpak üst katta bir koridor 
üzerinde dört oda bir hela arkasında 
zemini çini tarasa birinin altında ha
len yazıhane olan dükkan ve diğerin
de bir şahnişi vardır. İşbu hanelerckn 
biri ve yazıhanede borçlu sakindir. 
Diğerinde LQtfi bey sakindir diğ<r 
alr-,am boştur. Burada elektrik ve ter 
kos vardır. Hududu: Fatihte Dülger
zade mahallcainin Çamaşırcı sokağın 
da atik 4 cedit 23 No. dükkan 33 ar
şın zemini çini ve kahve ocağı ve mu .. 
sandarayı havi kfigir ve hududu fmn 
bahçesi ve medyuna ait apartıman 
ve cadde ile mahdut olup boştur. 

Hf P.,İNDEN 

ÜSTÜN 

Ve mahalli mezkQrda Karaman so
ka~nda 15, 15 mükerrer atik 19, 14, 
yenı numaralı mea dilkklin 164 arsın 
a~sa>'.' !ıavi olup bundan 119arşını kil 
ğır bma kalanı bahçedir,zemini n:!.!lta 

Istanbul maarif emin- iki asma oda bir yazıhane ve bahçe-
de helayı havi dükklin ve hane antre-

Jiğinden: si ve yine de üst katta bir gezinti ma-
Ankarada Maarif vekaleti devai halli üzerinde üç oda bir hel.i bir ta-

. d b. t 17 5 1· lı rasa vardır merdiven kısmen mo·a-
nn e ır ane ıra maaş ·k kı · . · 

. • . yı smen tahtadır. Bına kagır olup 
dak:ı~o ~e 4 tane 17,5 !ıra maaş içinde Ahmet Refik Ef. salrindir. Hu
lı katıplik ve 2 tane 14 lira ma- dudu medyunun dükkanları ve ahare 
aşlı daktilo ve iki tane ı 4 lira ait arsayı ve yol ile mahduttur. 
maaşlı katiplik ve 20 lira maaş . Maliye tahsil şubesinin bulundue u 
lı grafik 1 v ünh' bınaya 14861; Maa müştemillit sal-

$ • h • "' d memur ugu m al- hanaya 14968 · On dörtbin d k ·· 

_. ıpa ı ocagın an: ~- dir. Bunlar müsabaka ile alma- altmışsekiz: Atik 4 cedit 23 ~.:~r~~ 

1..: . 1 caktır. Bu müsabakaya iştirak lı dükkSnın tamamına 660 Altıyüzalt· 
ELİEFENDJDE: AT YARIŞLARI edeceklerin memurin kanunu- mıı ve 19, 14 cedit numaralı dükki· 

nun 4 üncü maddesile diğer fık- nm. t~m_amıns 3692 Oçbinaltıyüzdok-
20 eylill 929 cuma saat iki buçukta ~- ralarmdaki evsafı haiz bulunma aanı~ lıra ~ymet ~a~min edilmistir, 

KAPPEL 
CiHAı~ŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Huıusık FRANSIZ hükOmetinln takdir ve tercih ettiği mlllnt 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. ~:h, 1~1ı::~1ı~ 

Umumi acentes~ 
Y. ŞNORKYAN Sadılaye ban 30-33 lsıanbul Tel. l<ı. 2256 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden : 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türki

yede iş ynpmağa izinli bulunan ecnebi tirketlerden (Kompani 
Fransez uülevan tirketi) bu kere müracaat ederek Beyoğlun
daki tubeaini aeddederek tatili faaliyet ettiğini bildirmit olmakla 
mezkur ıube ile alakadar bulunanların tirkete ve icabınnda Is
tanbul mınlakaaı Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur-

1 ~aliye tah~il fubesının bulunduğu 
arı şa_rttır· bına 5000 !ıraya 4 Atik 23 Cedit nu-

• İmtı~an '3.5/9/929 tarihinde maralı dükkan 330 maa mügtemilat 
ıcra edilecegıne nazaran bir gün salhane 4185 lira 19, 14 cedit numa
eveline kadar müracaat edenle- ralı maa dükkln hane 616 liraya Em
rin evrakı müspitel · · ki niyet sandığına birinci derecede ioo-

ki 
. af . ennın tet • tekli olup ilk pey bedeli vefaları teca 

. ~e evs 1 haız bulunanların vüz eylemek üzre talip olanların kıy
ımtihana kabul olunacaklan. meti muhamminelerinin hisseye mu
Katipler için imtihan hesap ki ~P yüzde ~n nisbetinde pey akçeleri. 
tabet grafik memurluğu için de nı mustasbıben Istanbul dördüncü ic. 
h kitabett d afik ra memurluğuna 24/101929 tarihinde 

esap . . . en maa a ~r 1 - saat 10 - 14 e kadar bizzat veya .lıil-
~en daktdil ıloktiıç_ın de makineden veklile müracaat eylemeleri ilin olu-
ıcra e ece r. nur. 

iş bankası umumi 
müdürlüğünden: 

Bankamız müsabaka imtihanında 
muvaffak olarak kabul edllen nam
zeılere l!zımgelen· ıebliğat yapılmış. 
nr. Tebligat haricinde kalanlar 
müessesemize alınmayacak demektir. 

Müessesemizin memura ihtiyacı 
kalmadığından şimdiye kadar me
moriyeı talebinde bulunanlann evrakı 
hıfzedilmıştır ve ı eniden müracaat 
kabul olunmayacaktır. 

Nı,anta'ı 
11

SNCLIS8 BIGB SCBOOL,, 
Erkek mektebi 

Mektep 21 ~ylUJde kUşat 
edilecektir. Kayıt ve kabul 
için cuma ve pazardan mada 
her gün sabah saat 10 dan 
12 ye kadar müracaat oluna
bilir. Telefon Beyoğlu 1078 

MESUL MUDUR: Bürhaneddin 



BİN SÖZ 
BİR RESİM f.INSiNE 

;Milliyet 
-CUMA 

20 EYLÜL 1929 

DUn hitaıı:ı bulan Tıp kongresine alt lntlb!llardaa: 1 - Başvekilimiz hurdeblnlo tetkikat yapıyorlar. (2), (3) ve 4 numaralı resim 
kongrenin müstahzarat ser(rl~lne istırılt odon eczacılarla eerıı:lnln muhtelif kısımları. 

Emanetle Vlllyet!n blrleftlrllmesi meeeleaı .ıçtn tefldl edUen komt.myon dlln lklacl lçllmaını uteaerolt tali bir encumcn ıatıbap otd. - .. 

Güzel san'atlar blrlljtl heyeti umumlyesi dün kongre halinde toplanarak yeni idare heyetini intihap etti. 

Şlnaydor tayyare mleabaltaaında kazanılan 
kupanın rseml 

,pr 

~"'" ltalyada (l\aaıora) ismindeki bUyllk hırsız çotosl tefklllhna dahil eşhasın bir kısmı yak•
1
" 

Bu azılı hırsızlar mahkemede bir demir kafea içinde bulu durulmaktadır. 


	Image 119
	Image 120
	Image 121
	Image 122
	Image 123
	Image 124
	Image 125
	Image 126

