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Yeni 
' 

Grev mi yapacaklar? 
--· -

Celepler· Kasaplar ihtilafı 
hararetlenmiye başladı 

gümrük tarif esiri in tatbikine başlanzyor .. 
Şaki yok 1. ~i~ ~~cera.t - ·~_-: .. ·c;;;i·ii;~ ..... j 
Asayiş giizel.. tagayyübü . bahçe saraymda meşgul olmuş-

lar ve hiç bır tarafa çıkmamı~-

Dahiliye vekili 
bey diyor ki .. 

- -----
Bu tagayyüp bir mua
şaka neticesi imiş .. 

Kabakça ile Sinekli 
arasında geni bir 

tren kazası 1 

lardır. · 1 
Başukılimız lımtt Paşa 

Hz. dün Rıi~/cumhur Hz. tara-i fından kabul e(lilmişlerdir. . i ...................... ,. ........ .... 
M. komisyon 

Nebil bey tebdil 
edilmigecek 

+ 

"Bugün memleketi~ 
eli silahlı hiç bir şaki 

kalmamıştır,, 

Jlahoıut Esat bey dDn Tllrk ocağındaRı çayda 

Büyük ve asri bir hapisane 
yaptırılıyor. 

Adli-ye vekili şerefine dün Türk 
ocağında bir çay ziyafeti verildi 
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n Mahalle aralarında... ı 
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Soğanağa ile Katip Sinan 

MiLLiYET ÇAR$A'.\IBA ~5 EYLÜL 1929 -r HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER J 
~_ .... _____________________ 19titil!~LI-lil&P"l!Y~l~ &>• P.!JK :W 

~ S'on Habe_~ler J 
Cevaplarını hazırlıyor/at . . .... . . ", 

mahalleleri ve civar 
hanlarda bir cevelan 

Cenevrede 
Atina hükumeti cevabında doğrudan do~. 

Avrupa mektubu Irakta ruya milzakereden bir netice çıkmıyac8U' 

Bahar çiçegv i ... Manda yok mu ? anlaşıldığından Cemiyeti Akvama mür8' r O da dağıldı caat edeceğini bildirecekmiş .. 
Bayazıtta Aksaray tramvay- mek dünyada cehenneme düş- T l'h k Hı l d lr k M 'b. · - -- ~ 

!arının durak yerinden bir kaç mek gibi bir şeydi. Burada in- es ı at onferansın O Bn a AVr11panın a ta ısır gı ı mı Atina 24 (Anek) - Mukabil 1 evel akvama müracaat e.~r:'ıv 

adım ilerde solda üzeri demir sana hatıra gelmedik işkenceler d k 'l lale Ve sümbiil 1 k 'l yunan cevabının ihzann başlan fikrindedir. Yunan mahaf1
•
1
,1 it 

hakmalr cesim kapısı ile dikkatı yapar, günlerce aç, susuz, uyku- an ne çı tı · d d O aca · mrştır. Mukabil cevap perşem- tahminine göre Cemiyetı Jı' dı 

-celp eden harap bir han görür- suz bırakırlardı. s·ı h .. h. YUl'ı u ur.. Amele hükumeti be günü toplanacak olan mecli vam kanunusani içtiın~ııı ıP" Q 

rümiz Bu han meşhur Sırma- Köşede aynı ismi taşıyan fı- 1 A ve mu ımmat si nüzzara berayı tasvip tevdi o son Türk - Yunan ihtilaf~ İ 
I-e~ ha~ıdır. V~ktile sırma,kı- nru gösterdiler. Nedense bu fı- imali hakkında ittihaz Hol~nda yalnız Avrupag~ lngiliz mandasını lunacak o zamana kadar M, Ve tetkik edecektir. Cemi~et~ ~ 
'ıptan, tel işleri gümüş avani rının epey şöhreti var. Kandilde edilen kararlar yap ığı sllt, tereyağı, peynır kaldırmak istiyor nizelosun da mütaleası gelmiş o vam Türkiyeyi de ınurıı ~r.ı . 
1 ;ı !·anda yapılırmış. ve ramazanda akşamları onu ihracatından nıllgonlar lacaktır. göndermeğe davet edece ~ 

ın ·m hafifçe araladık. Av- mahşer gibi kalabalık oluyor- C~~EV~E, 23. _A. A. kazanıyor .. lngiliz ~azeteleı:!, m~S:U bük.nme- Mukabil ce:rap kısa ol~cak~ır. Türkirenin bu ?,a~eti r~dde~ 
t'r."'r.ll!~ muş. Tahdıdı teslıhat komısyonu te- -- tının Mısır da oldugu gıbı, İrak ta da 9Ankaraya hır an evel ırsalıne yeceğı burada umıt edılrııe 

- Ya, şu hamamı gördüuüz cavüze maruz kalan devletlere lan:aM~~~!eD~1'.f \~~yet) bHol- yledni _bir siyaset takip etmeBğe. dah~zır çalışılıyor. yunanistan cevabın- dir. 

"";:;!L!f 1 .. ~ ş· d' .. .. r d l . l 'l"h . • r ıçın o u ça ya ancı o ugunu yazmaktadır. ag t ta d "b ·ı b' ld • ·el 
"" mu. ım ı tu~n deposu olarak ma ı :ı:a; ım ~ese ~sıy e .sı a. bır memlekettir. Bu hakkında deta neşredilen bir beyannameye göre İn- ? tec~ e ı e sa ~t o ug~. veç- YENi YUNAN SEFiRi GEIJ~ 

1mllanılıyor. Bır .z~manl~r adı ve muhımmat. ımaline a~t bır efsanevi malümat sabi~i olduğumuz giltere İra~ mandasını terke_dec~k ve hıle do~rudan dogruya muz~e ATİNA, 23. (Fos) _ yeni~ 

Bayazıt hamamı ıdı. Eskı zan- çok mazbatayı kabul ettıkten yurt, Avrupanın çok guzel. bı_r parça- 1932 senesınde İrak'ın .cemıyetı A_k- reden bır fayda hasıl olmadıgı- nan sefiri M. Polihroniyadis t<~ 
">aralık alemlerinde düşüp kal- sonra mesaisine nihayet ver- sıdır. H_ollandaya gıd~nlerımız az.dır. vana nza olmasını te~n ede<;ektır. nr beyan edecektir. evci iptidasında Ankar~ya gidec; 

, l b · · Merkezı Avrupanın çıçek bahçesı o- Bu scretl 1927 senesınde İngiltere H"k" ah f'li · . .. n<Y' 
{an ar, u hamamın kadınlar mıştır. lan Hollandaya 'lkb h da 'd nl .1 İ ,_ -- d kd dil ah d u umet m a ı yunanıstan tır. Sefırın milnasebatı dosta d~· 

.. .. d l CENEVRE 23 A A Buh ı a ar gı e er ı e ra .. ar.sın a a e en mu e e . . C . . 9Ak .. kişaf tti ek . . talimatı var 
tı sını on.un . e ~aat _erce . piyasa , . . . - . saatl~rce süren. tren seyahatı esnasın suya düşmüş oluyor. ıçın emıyetı. varna mur:-ca e rm ıçın 

•derlerdı. Gızlı fahışelerın tuva- ranlı zamanlarda akvam cemıy- d.a ıki t~rafm lale ve sünbül bahçele- Esasen bu muahede, bazı mail ve attan başka bır çare kalmadıgmr YUNAN TEBAASININ 

Ict yeri idi burası. . . etile devletler arasında muha- rı~~en ıbar~t _ol.duğunu görür. İnsan askeri maddelerine Iraklılar tarafın- beyan ediyorlar. yunanistan Ce PASAPORTLARI fi 

Zanparası köşede beklerken beratı temin edecek hava sefi- gozun alabıldığıne büyük çicek tar- dan vaki olan itiraz üzerine şimdiye mi yeti Akvama müracaat edece ATİNA, 23. (Fos) - Anka!' ıf 

d h ' . . l · .. .1 k h'l" lalarını ancak Hollandada görür. Bü- kadar tastik edilmemişti. Hatta bu •· · h l ak b l d ğ nan maalahatgüzan Yunan ts 1 ı 
0 • a a~ama _g~rıp yıka~ı.ı;, r~s ne erme gosterı ece tes 1 at tün memle~et .~antim f~rk en:ı:ıiyecek yü•den İrak'ta bir buhran çıkmış ve gını azrr am ta . u un u u I>"saportl~rı müşkülitını berU~1 f 

~ıı u ı '. tıgını,. surm~sını çeker, ıkı dır- hakk.ında Fransız ~urahhası d:rec:de d~zdur. Mevsıme ger• glih hi:kCimet istifa etmişti. c~vabında k_ayd~cektır. ":una- tırmek !çın allkadar makaınat U 

uda geçenkı hafnyattan kalma hem bır çekirdek çıkardı. Ha- Cassın tarafından teklif olunan zumrut yeşilı, gfilı altın sarısı hazan Irak'ın Cemiyeti Akvama girmesi- nıstan Cemıyetı akvama hır an !aşmak için talimat almıştır. 

ıi r çok sütun başları, mermer marn yüzünden sokağın başı ak karar sureti büyük meclisce ka- da rengarenk olan tarlalar ara~ında ni ve 1927 muahe.desinin feshini ilan 

ıdtabeler yatıyor. Fakat hanın şamları, omuz omuzu sökmeye- bul edilmiştir. Büyük meclis, dolaşan karalı beya~lı Hollanda ıne~- ede!' beyaı:ıname ıle lr~k b~hranı. da 
.. .. ' b l . . 1• k lerı ... sık sık tesaduf edılen yel değır netıcelenmış oluyor. Çunku verılen 

ütıtun odaları boş. Beraber do- cek kadar kalabalık olurdu. U mese enm emrıı se amet O- menleri ... muntazam su"thaneleri. . . b b .. · .. Abdili' mubsin 
- · " · · · k.k · 'lm · · a ere gore, aynı gun 

laştıgımız zat sebebını ızah ettı: * * *. m~tesıne te.t .ı ettı~ esu:ıı ~e ve ~uralar_da.çalışa!' garip fakat çok bey yeni kabineyi teşkil etmiştir. Ka-

- Burası yakın senelere ka- Fırının yanındakı sokaktan mı yet meclısınden nca etmıştır. temız yerlı kiyafetli erk.:k ve kadın- bineye milliyetperverlerin lideri ola

lar şerirlere yuva olmuştu Şu sapınca Yakup ağa mahallesine CENEVRE, 24. A. A. - İkinci !ar, yalnız bizler için değil, Viyana- rak tanınan Yasin Paşa da dahildir. 

' rümcek bağlamış kogukİarın giriliyor. Süpürgeci hanının bu ~~;:sy~n, kbeyn~1;.! 1 •1b~= ~a~= ~:ynr!~~a;:;,a~~~~:a~n şark ~~; Romada 
· · d · b k l · s k • b k k d T hi muza ereyı un ı ş r. or ,.. ce manzar 
. çın e nıce sa ı a ı, nıce yan- ? aga a an ısmm a a n- veç murahhası akvam cemiyetile bu dır. Uzun, ama pek uzun boylu, sarı - ·"'-··-· 

kesici barmrrdı. Hatta bir iki cıler varmış. Malfun ya, tahin banka arasında irtibat tesisini talep saçlı, ince Hollanda kızlarile, İngili- Yeni mukaveleler 
da ne de esrarkeş kahvesi vardı. kışın revaçtadır. Yaz gelince iş- eden projesini geri almıştır. z~!' ~por yapan narin kı~~an arasında 

Akşam oldu mu evi sırtında ne ler durur. Bunlar da akılları ITIIFAKLA KABUL EDiLDi buyuk fark vardır. İngiliz kızları 20 

• d d ' b b sıra bo~ kalın k · · b l LONDRA, 24. A. A. - Cemiyeti -22 yaşına kadar çok güzeldir. Hol- Tasdik edildi, İtalya ile 

,a ar ~ a~ varsa a asını aşı- ~ ama ıçın aş a- akvam meclisi iktisadi komisyonu ra landablar hiç güzelleşmeden solar. 

na cekıp hır yere kıvrılırdı. mış!ar kazan~arı kurup rakı çek- porunu ittifakı ara ile kabul ve tas- Mamafi içlerinde fevkalade denecek münasebatırnızda yeni 

Eski polis müdürü Ekrem mege .. · Çekırge bir sıçrar, iki vip eylemiştir. Raporda beynelmilel derecede güzel olanlan da vardır. bir m erhale 

beır, bu haşaratın yuvalarını da- ~ıçrar . .. Bunları da ge5enlerde ti~areti büyük zararlara. uğratan !~- Avrupa!'ın e~lence şehirlerinde ya ROMA 23. A. A _ Türkiye İta-

g• ıtmak için hanı kapatmaktan ış başında yakalayıp dukkanla- zumsuz ve mantıksız bır takım yu- şıyan bır ınsan ıçın başta 800 bın ~.u 1 •d .. . •1 . . desi hak-
. · kııek ümrük tarifelerinin tenzili a- fusluk Amsterdam olduğu halde hu- ya arasın a mucrım erı'.1 ıa 

b~şka çare bulamadı. Bu sayede r~ı ka~atmışlar. D~myata pı- reııin.igaramak için gelecek birinci ka tün Hollanda, cehennem kadar sıkıcı ~ında R?mada 19 Hazıran. 1929 da 

cıvar mahallerde hırsızlık va- nnce gıderk~n evdekı bulgur- nunda toplattınlması tasavvur edilen gelir. Çünkü koca Amsterdamda yal- ıı!'za edıle'.' muahedename ~e huku

k'alarının da önü alındı. dan olmak dıye buna derler. beynelmilel iktisat konferansına iş- ruz iki dansing vardır. Halk son dere- kı ve cezaı .bususatta. ve adı mukar-

Sırmakeş hanı tahliye edildi- Biraz ilerde yol darald ı, ve a- tirake razı olup olmadıklan busu- ce sıkıdır. Şayanı taktir bir nokta o- re~atıkn t~tbıkındahadlıl:'emaka~tatdını.n 
· d 'k ' k' · · h lif d ı ti · · !arak Hollandal k ı d mute abıl muza eretıne mu e aır 

ğı zaman burada 30 - 40 sene- eta ı ı ışı yan yana geçıle- sunun mu te eve erce cemıyetı . . . ı . ız arın son erece R d 10 A. t 1929 d 'mza 
· · · k b' d · akvam baskfıtipliğine senei bazıranın ıffet sabıbı oldugunu kaydetmek ıs- ve oma a gus os a ~ 

d enlen hıç açılmamıs odalar mıyece ır ereceye geldı: 5 
da · 1 b'ld' .1 . 1.. terim. Kızlar hoppa deg"ildir edilen mukavelenamenin tatbıkını 

b 1 d h l •. İ t d d'l b l onun n eve ı ırı mcsı uzumu · "b . k 1 ... ih 1 
u un ngu ayret e görülmüş- - ş e, .~ ı er, urası tat ı dermeyan olunmuştur. Amsterdaının dar ve eski sokak- mu 7>'.Y'n anun ~y .as~ naz.'." ar 

tür. Vaktile vazife alıp uzak k•ıyt' 'll evkıı .. . Ve etrafına tah- CENEVRE, 24. A. A. _ Cemiye- ları insanı sıkıyor. Hollanda seyyah meclısın~e tasvıp edıl.mı~tır'. Huku-

y. -lere ·>iden nice kimseler var- ti akvam meclisi, iktisadi seferber- şehri olamaz. Çicek bahçelerinden met aynı ~amanda Turk~ye ~e İtalya 
d , ki e~;alarını burada bırakır ' ! iğe nihayet verilmesi hakkında M. başka görülecek te>:_yok gibidir. ara~nd.:.n~r~t v; 1eyn:efa~2h9u~u= 

· ' Breitcheid ın vermiş olduğu raporu Fakat çıçek ve sut san'atları hak- s~~ a ra a . . gus os. a 
sonra da bır daha arayıp sor- kabul t . t' kında çalışmak istiyenler için çok gü rihınde nota teatısıyle tesbıt olunan 

mazlardı . · e mış ır. zel bir etüd memleketidir. modüs vivendinin tatbiki hakkında-

- Acaba kim in bu han? D iye Rusgada Hollandadan Avrupamn her tara- ~i kanun layihasını da tasdik etmiı-

,soracak oldum. Dediler ki: fı.na ç.içek .. v~ se~~e gider. _!3üyük ~e: tır. 

- s h'b· b. d .. ı b" ka Esirler zehirleniyor hırıerın buwn suı, tereyagı, peynırı "'unanlstanda 
.. . . a. 1 1 1: egı • . ır. c; ve yumurta"' Hollanda dan temin edi- ı ı 

yuz kişıdır. Galıba sahipsız ve . MO~K?.VA, 23. A. A. - !~.• A- lir. Almanya, İngiltere başta olmak 

bakımsız kalmasının sebebi de 1 ıansı b~ldırıyor: ~anmpe deki usera üzre bir çok memleketlere yapılan Selanikte yangın 

Hava __ spor kulüpleri 
ilk kulüp bu sene Istanbulda 

açılacaktır .. 
Nakliyatı havaiye için de ayrıca ~it 

program hazırlanmaktadır 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Iııtanbul ve Btırsada yap~ 

hava spor kulüpleri hakkında Tayyare Cemiyeti merkezi 
misi reisi Fuat Beyle görüştüm. Diyor ki: J 

- Geçen sene tayyare kongresinde hava spor kulüpleri lı'i' 
ması teklif ve kabul edilmişti. İlk adım olarak bu sene IstBll 
da açılıyor. . f fi 

Kulüp binası v.e ~çuş ?inası ve ~nşaat h~krnda tetki~tt• ıl 
lunmak ve yerlennı tespıt etmek uzre muavın Şükrü bey: ıs 
bula gönderdim. Henüz kendisinden rapor almadım. 

Avdetinde hazırlık hakkında malfunat alacağım. .. ! •· 
Tayyarecilik dünya aleminde çok büyük terakkiyat gii5.~ ·~ 

mektedir. Bütün milletler gençliği bu istikamette teşvik Cdir 
lar. ı" 

Memleketimizde de tayyareciliğin terakki ve teka.miilil ı" 
m~sleğe derin alaka uyandırmakla kabil olabilecektir. tşte 
kulüpleri bu alakayı file inkılap için yapıyoruz. ..~ 

Gençler Tayyre ile ünsiyet peyda edecek bir cemiyete b0:.3 
yardımda bulunan halkrmrz bu muhitlerin havalamıda he' &· 

bu fedakarlr~ın eseri olan tayyareleri görecektir. _. ıJı >~ 
Tayyare kulüpleri nakliyatı havaiyeyi temin edecek de~ 

Nakliyatı havaiye meselesi başlı başına bir teşekküldür. yı•• >q 
ram hazırlanıyor. . ~ 

•bu. . . kar~rg~rnı. gez?'ış olan .V.· M .. C. ":-· peynir yağ ve ihracatı, memleket mi-

* • • ceınıyetı re~slennden bın eıırlerın lyonlarca para getirir. Kafasında taşı- Yangın kasten mi Fevzi Pş. Hz. •. An karaya avdet etti/et. .1 

. . . pek fena hır muameleye maruz ol- dığı kocaman hotozu, sırtındaki renk fr 

Sırnkeş hanının az ılersınde 3 , . 1 /.: /J .. 1. . duklarını bunlardan bir çoğunun ga- li fıstanı ile Hollanda kadını çok yük- çıkarıldı ? . ANKARA, 24 Ç.Mıllıyet) - Biiyilk erldru harbiye reisı, dİ 

bir han daha var: Süpürgeci ha . ıı 1 
J 

1 ıpı.. yri sıhhi ye~ekler!e _zehirlenmiş bu- sek bir valide tahsil görmüş ve ikti- zı Paşa I;Iazretlen bugün Cenup viliyetlcırindeki teftişlertll 

nı. Fakat içindeki süpürgeci ta perde çekilmiş bir arsa gös- lunduğunu aoylemıştır. sattan anlar temiz bir aile kadmrdır. kSELb~NİK, 23· t-· A. kk Bu :3'b:C avdet. ettıler ve çok parlak merasimle karşılandılar. . .. ~ 

d "kk" 1 8 · 10 d'l • H il dit k k te a · tt çı an ır yangın, ır ço eres e · İ tıkb l d nI •""'" 
u an arı ı, u geçmez. ter ı er: SON v AZIYET NEDiR 7 • 0 . aı:ı a er e .. ynı nıspe ~ polarını yakmııtır. Hasar ve zarar 50 8 a e e er arasında Vekil B. ler, mebuslar ve erıow bt 

Handa şimdi daha ziyade süt- - Sahipsiz bir mal daha... FORT DÖ FRANS 23. A. A. _ ~'2erli b~ 7-k :;k~~k~~~n bır milyon drahmi tahmin olunmaktadır. keriye de bulunuyordu. • 

ç~_ler toplanıyor. Anlattrklaruıa Öteki beriki gelir, keçi, koyun V:ali te~dide maruz kalan havalide ~aıt:"!::ı::~u~: B: ideal ve id:~ıı:= . SELANlK, 23. A. A. - Bu~!>"!.'- Ankara Şehrem. .anetinin esaslı teşebbüsl.e~. 
gore, her sabah daha güneş otladır. Kimse aldırış etmez. bır devır seyahatı yapmıştır. Volkan tler yurdu hakkında daha çok yazıla- kı yangın eanasında 12 kadar buyuk A t"' 

ı · d 1 ş h' h · · E Ik' "lm" k . mmtakasında oturan ahali aakin bir k 1 d mağaza 1 ev ve 20 depo harap ol- . , NK~RA, 24 (Mılliyet) - Ankara Şehremaneti, şelıl· .. ııı 
c ogma an eve • e ır ancın- vve 1 sene o uş eşe etın- vaziyettedir Pel d ğ b b f'f b ca gey er var ır. mu•tur Ha··ratın çok büyük oldu- hilindek 11 t · · b" ı · · ı~h ..ı~ O'· 

d k ·· ı .. .. k d k k k k d · e a ı u a ı u- ••• , · - ı yo arın amın, oto us enn ıs " ı ve ekmeklerv• ~.ti 

en .~~. n yuz erce sı:tçu ap~- ~n avurma yapar eı;ı o. u an lutlarla örtülü idi. ğu ve 92 milyonu geçtiği söyleniyor. iyi ç.ıkm. ası, itfaiye teş_ki.la.trnrn kuvvetlenmesi ve çecme 5\))' l 

nın onune toplanır, ıçerde hır bızar olan mahallelinın ıhbarı BiR TAYYARE PARÇALANDI Aiman.--. ada Yangının dikkatsizlik eseri olmaktan k be .,.-

gürültüdür gidermiş; üzerine yakalanan açık gözler, WİNNİTEô, 24. A. A. _ Dün ... ziyade bir sui kast neticesi ol- nrn ıntızam es tmesı ıçın esaslı teşebbüsata giri§ti. l 

- Asıl tevziat burada olur! kazanları işte bu arsada kur- bi~ t~rr-ıre. siı dolayisiyle denize düş Gene bir mesele duğu zannediliyor. Emanet, yangın mahalli için bono ihraçç edecektir. ıl 1 

diyorlar. Avlunun icindeki çeş- muşlardı. m~şt~r. İçınde bulunan üç kişi öl- (125,000? kişiye kafi gelecek su tesisatı için bir şirket l 

boıı • muştür Sırbisfanda fından .. Malıye v~kale~e müracaat edilmiştir. ~ 

me uğu dikkatimi celp etti: * * • . "Sükunet var eseri T k ta J V k"'"I ·ı r . 
- Galiba de.dim sütün maya- Tatlı kuyu mahallesini çok maz. Anahtarı teslim alıp içeri •• •. •• " HEY'ETLER TOPLAN~I ur cır en e i:l ete müracaat ettı e j 

1 

sı buradan gelıyor? açınacak halde buldum Yol girer. Ertesi gün pişman olur gurultu çıkardı . B.E.~GRAT, 23. A. A. - Pırottan ANKARA, 24 (Milliyet - Bu sene fındık mahsulüniill -1til'1 1
· 

- Ona ne şüphe ded'I . . . . bıldırıhyor: Bulgar ve Yugoslav he- ması dolayısile alakadar tüccar tarafından İk vel<Ale .ı 
• 1 er, za- yok, ız yok. Akşam oldu mu her ama ış ışten geçer. Almanya'da birkaç ay eve! •Garp yeti murahhasalarmın ilk içtimaı iki .. d'lm' . • . trsat aıct'"" 

ten .?e .. ol~ burada olur. taraf zifiri karanlıkta kalıyor. • . * • • cephesinde. sü~net van naının~a saat sürmüştür. Nutukl~rı '."üJeakıp muracaat e 1 ıştır. Vekalet bu hususta te~.kikat yapın 

Supurgecı h<l!1rnrn karşısında Yokuşun başında bir tek tamba Katıp sınan camisi ... İsmi ~rp. aleyh'?de bır _roman neıredil- heyeti murahhasa~~ reısl~rı ge~ecek Sihh' k'J' 930 b" , T , ief,11 

şu meşhur Beşıktaş muhafrzr varmış Onu da_ acab .. ? cami ama mescit de denilebilir mıştı. Har.hı umumıde Al~n. or~u- içtimaın ruznamesını tesbıt etıruşler- ıye Ve 1 1 utçeaı 10 eırın 

Hasan paşaya nisbetle anılan _ kalcİmn 1 İ a nıç~: C i . .. b . · sun_u t~bzil e~en ve zabıtl.~n .. zali.m dir. Salı günü akdolunacak bu içt~- ANKARA, 24 (Telefonla) _ Srb kadar hazırlanacalc / 

Karakol d B K ış ar. stanbulun go- am r:' yaptıran zatın tur esı- vazıyetinde gosteren eser buyuk bır mada hudutlarda as•vişi en sıkı bır biye Vekili Ref'k B b .. fotl) · 

var ır. u arakola, beği sayılan bu mahalleler, çok - ganp değil mi? - üzeri kur- davaya sebebiyet vermigtir. cAJman tar~da temin edecek ·kat't aureti bal satı teftit etme~ üzreyj, azıı,;;:u~s~~- ANKARA, 24 (Tele .. çtlel" 

- • bakıma muhtaçtir. Buradan iti- şun kaplı bir tabut, halinde ca- Asılzadesi~ . namındaki mecmuanı~ metninin yazılması için her heyeti şehire gitti. Cuma g~n~ :det :d;= ~al!ye vekaleti 930 butıııö~ 

• • baren Katipsinan mahallesi hu- minin kubbesi üstünde duru- ffiış~ubarrırı ~u ~.ecmuada neşr~ttı- murahhasa tarafından izhar olunacak cektir. nın ıhzan için vekaletler b~gı 

duduna girdik. Yol arkada- yor. Kati.P ~inan bu camiyi yap ~~~:a~:~~.~:erinG~r::,ü;:ilr~:ı~~~ projeler karşılaştırılacaktır. Maarif eminliklerinde sebe mildiriyetlerine te ...+ 

~ım de?i ki: . . . trnrken ".~_:;.~yet etmiş: . cum etmit ve ~üelli~ te mecmua baş ..._m.er:lkad.a ANKARA, 24 (Milliyet) _ An- yapmr.ştı~: .0 Jı''_ 

- Dıkkat eti Şımdi senı A- -. ~!d~.gum zaman benı kub- muharriri aleybıne bı~ da".'a. açmıştır. istihsal durdur ld kara Maarif emini Musa Kbım B. yenı. butçelere meınurı ve rl 
cemistana götürüyorum. benın ustune gomsunler demiş .. Alman efkarı umumıyesını epey~e U U Kastamonu Maarif eminliğine, Istan- roları ılive edilmiyecek:9 

Vakıa bu iki sıralı evleri ta, Buradan ötesi Soğan ağa meu:.~ ~de~. bu davada .başmubarrı_r WASHİNGTO~, 24. A. A. - Bir bul kız lisesi müdürü Celal B. Sivas ğişiklikler yapılmıyacııI<tt'~ııııl' 

Daltaban çeşmesine kadar hep mahallesidir. 334 senesinde ye- kulbendıs.ıruçın· mpurodpa!ag~nde;~~:g_eun~s~;~ 1kaç senküe .. 1e1".'eı 11~alı~kotmydad~ kiheşfeladi- Md. aarü eminliğine tayin edilmişler- çünkü Barem kanun?.!1iiııd~ 
İ l lar . . .. 'd l S • • s ı . en ve ıye ı mı ar a ısı sa t- ır. . k'l- h"ıv.. v ~ 

r:ın ı ışgal etmışler. Gule m. ~n yaptırı an ?gan aga ca- manya'nın istikbali noktaı nazarın- ta bulunulan Kettleman Hills petrol Tayin: ANKARA, 24 (Milliyet)-- n.n teş ı at kanunu U 6etı ~ . 

gule otı:rs~lar. Doğrusu iyi mı~ı etrafın~~ _yem yapılan çok da~ bu ne".i .propag~~~~la~~ me;rd~n havzasında istihsalin 1931 Kanunu- Sabık mülkiye müfettişlerinden Hacı ?i!· Bundan başka 930 jıt;$'1 
:nahalle ıntıhap etmişler. Şu- zanf evler goruyorum: verilmemesı ı~ap et!Jg?'ı soyle.~ıştır: sanisini'- ilk gününe kadar muvakka- Hüsnü B. birinci sınıf mülkiye mü- ıçınde Erzurum hattrnı11:r'19fil~ 

'-Çeki. gürıi//il ... rasını söylemeği unutmıyaynn - Haydar Molla beyin evle- "Garp cephesınde suk~ne~ v:ır eserı ten durdurulmaaı hakkındaki itilaf- fettişi oldu. na ba~lanacağından ve el ~ 

- d b!' k sdu... 
1 

. ki bu civardaki evlerin hemen ri. .. diyorlar. her !ısanatı:;,rcem; u~~~1;1'y;'~:· F:!"~ 1ıar bugün imza .. e~ilıni~tir. Bu suret- Dalgalı borçlar müsbet işler i9çin hill<~sı ı 
sene e ır aç aıre yer eşır h · M ş· d' k b' . eserm sa ası v e petrol sanayıının hımayesı ve ta- sem u:ıpu :il ,a •epnqw ...ı 

Evvelce Polis merkezi idi. Bir e~s~ armara:1:7a nazıdır. Ek- .. - ım ı oca ır ı;ıahalleyı olduğ~ h~ld.e bir çok memleketlerde rihi bakımından büyiık bir ehemmi- ANKARA, 24 (Telefonla) - Ma !-!Pl! e. i tll~rf 
aralık Ah ·k b . N"f serısınde elektrık, terkos var- ıçıne alan bu adada bır zaman- menedilını§tır. yeti haiz olduğu hükumetçe beyan liye Vekaletindeki dalgalı borçlar raf fasıllarında az~ 9~! ı 

zıa:s er şu esı u us d K 11 't'b ·ı !ar H"l"l · · d b' b · · · · lm b'ld' "lı ştıf· ıll 
d · · ld ş· dTk A • ır. U anışı ı arı e zararsız- . • a ı paşa ısının e ır ah- KONGRE AÇILDI edilen hır tetbır hakikat sahasına çı- taafiye komisyonu mesaisine devam yapı ası ı ırı nı ııs ı11 

. aır~ı ~ u. d ım ~ 1 . ske'.1 dır. Yalnız, Sırmakeş hanrnrn rıye kumanrianınm konağı var- BERLİN 23 A A _ Beynelmi- karılmış bulunuyor. Şu kadarki pia- ediyor. 50 evrak ret ve 20 si tediye !er Teşrinievelin onunıı rtıı' 1. 

ınzı t uman anlrgı ışg!ll edı- arkasına düşen evlefde oturan- mış .. Zehi konak! Jel parlame~tol~r tlc~et kongreıi bu ~n vaziyeti. müsait olacak .olursa kararına iktiran etmişti~ .. 200 den tebliğ edilecek ve ayın :ıı.ıı ı.61 

yo~bd"lh . !arın vay haline ... Sabahlara Rıvayete bakılırsa, harem se- gün Berlinde Rayihşitağ binasında :ıbsalata yemden başlanılabilecek- fa:ta e~rak ~kına! edilmiıtı~. Bu ~.e- da heyeti vekile taraf11? isaıı1 

.u .. :ı-mı~ zamanında ada- kadar yüzlerce çekiç takır Iamlık yüze yakın odası var- reis vekili von Kardorfun bir nutku- . saı_ netıc~lerı her on bet gunde ılan kik olunacak 1 Teş9rııt 

mm hın otekıne kızdı mı· ' • ş· d' ı a ılmı•tır Von Kardorfun 43 par I•p-yad.a edilecektır. 1. . · 

Alı h H 
· takır tabr işliyor. mış. ım ı o sarayın yerinde Ya ç • · .. .11 . 1 k -~ KABiL ELCILl"'INDE mec ıse venlecektır. 

- a asapaşa Karakolu- . b d r 1 1 . .. .. lamentonun mumessı erı o an on- M 1 k I d " lı"~ 

na dü Ürsün ı di e b d d d - Ne kafa kalıyor, ne beyın... u er 1 top u ev en gorunce ferans azasına beyanı boşamediyi ese e a ma 1 ANKARA, 24 (Milliyet)- Kabil da fJr 

di. ş ' y e ua e er- dl ye şikayet ettiler, bazen has- kendi kendime düşündüm: müteakip konfe~ansın başlıca. m~sai: MADRİD, 24. A. A. _ Escurial elç~liği .. e".'.ra~. m~~~ru Hacı Arif B. samsun ve Havz~ı ., 

H .. tamrz olur, gider yalvarırız a- - Osmanlı saltanatının ha- sini izah etmiştır. Konferans ıktısadı ve Usto isimlerindeki katolik darül- elçilık uçuncu katibı oldu. haatalıg •e f1' r. 

1 1 
asan paşa Karakoluna dus- ma aldıran kim? Takırtı bir rabeleri üzerinde genç Cümhu- kanunlarda birliğin temi.niı:ıe .ve ser- fünunlarından verilen diplomaların DENiZLi TAPU ~DÜRÜ Havza 23 _ saınsuıı .. dd'ıı111 

• eıeıeıeıeıeıeıeıeı•ı•ı•t1 k · ı d d riy t b' Od t k b" l maye ile say arasında bır ıştırak te- muteber olduğu hakkındaki karama· ANKAF0, 2.4 (Mıllıyet) - Ay- h d bir ınıı ~ 

.. TAS~IH an .. esı n:ıe eı:ı ev~ eder. e ınası. · ·, a rp ı oy e sisi suretiyle patron ve amele _müna- meyi ilga eden kanun dün akşam dm tapu. ~udörü C~ıa~ B: _n:'ünbal o- za . ayvanatm a r1>oI1 11' f 
Dun çı.kan. gazctcmızde_ Ahmet Co- . So~ledıklerıne go.~e bu evle- kurulmadı mr. sebatını islah çar~lerini bulmaga sar: kral tarafından imza edilmiştir. Bu la~ ~eı'.'zlı tapu mudurlugune tayın ~en de".:ı-n1 edeı:ı şa lafll ~.tıı~ı 

vat . ~yın . lisan bahlslen makalesin- nn bır kısmı, bu yuzden ucuz M. SALAHADDİN fı gayret edecektır. Konferans aynı kanunla bükümıüz bırakılan karar- edılmıştır. gı son gunlerde ınsaıı 
1 

ı1 o 

de ıki tertip hatası vardır. ikinci sü- ucuz kiraya verildiği halde güç- * * * zamanda milli olduğu ~ada~ beyne!- name geçen ilkbaharda karışıklıklar ~ .ı .. üc yeni köprü miş mu.saplardan bazı :ı .J 

tunda halke~mek me_fbu~unun son lükle müsteri buluyor. Sahipleri BİR TASHİH milel bir mesele olan zıraatın vaziy- zuhuruna ve bu darülfünunların ka- ANKARA 24 A dm ·ı~ tür 111 .rıı 

~~~arda ıfade edıldığı f.iil olarak evlerini kiracıya gezdirmek ve Dünkü Mahalle aralarında yazur- etini de tetkik edecektir. patılmasına sebep olmuştu. . . . • -- , Y vı a '. · h hayvanlıı~.vlİY 

•tmaı;" ve bunı:,n basıt şek~i o- k r k . . nın serlevhası, Tophane-Akarsu ma- lNGlLIZLER ÇEKiLiYOR FERDINAND NERELERDE? t~ dahılınde bın 8b . .ı . o9, sıraye~ . ast~ ve lı~· f 
!ara~ da .. 'Yaramak yazı~acak ıken untu atı yap~a .~çın~ cumayı halleleri olacak yerde ıehven Soğan BERLİN, 23. A .A. _ İngiliz iş- FREÜDENSTADT 23. A A · _ n 72 metro uzunlugunda 3 biı·ı zara getınlm~~ı_nden jferl 

__ !:_e.r ıki ful yatırmak şeklınde dizil- be~l~rle;:, O gun, duk~?.~lar. ka- n_ğa .vr; Katip çe!':~i olar:-I< dizilmiı- gal kıtaatı Köniçstein den çekilmiş- Karaormanda Sabık 'bulgar · ..;ralı yük beton köprü inşa edilecek- rin dikkatsizlıgınden 

.-ürüJS.· • ba11oııt cvı.:• "'-:-' aha c\?yulur eyuu · • Ferdinaıııi a ell!Ylın, tir. miştir. 



Ekonomi 
-~---
Mühendis mektebi 

ve 
Türk ekonomisi 

1929 

( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

--
Emanette 
Maçka-Beşiktaş 

Evlenen çok! Spor 
Deniz yarışları 

Pek hararetli olacak. Galata 
saray kuvvetü rakipler 

karşısındadır 

Yepyeni ve kıymetli 

Anadolu' dan getirilen 
halk şarkıları 

Erzurum yaylalarında Türk ve hatta Garp 
musikisi itibarile çok şayanı dikkat 

bestelere tesadüf edilmiştir 
Halk oyunları, halk şarkıları ve Orta 
Asyadan asırlarca ~vel getirilen eserler 
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Fi. k•r~ ~i.za.h~ 
-1 hur Girit~i siyasi yahudi imiş. I kliniki tesis olunmuıtur. 1 Cumhuriye.t hü.kilmetimizi~ bedeni - -- memesi kabil değildi. Blr ~ 

e. 

!ıSRIN l MD!'.~l '11\ILL)Yn, Tt!l 
25 Evi Ol 1929 

BUGÜNKÜ HA VA 
Otin hararet azami 14 asgari 8 

derece ıcli. Bugün havanın buluılu 

olmosı muhtemeldir. 

FIKRA 
Ziyaretin Manası 

Bir kaç ııündenberi gazete sü 

tunlarında lngiliz filotunun ls

tanbulu ziyaret edeceğinden ba 

his telgraflar ıörülmektcdir.Bu 

ziyaretin manası etrafında, U· 

zun uıcadıya dütilnmek llzım de 

ğildir. Bu ziyaretin manası iki 

devlet arasındaki münasebatta 

18lah ve iylik ifade etmekte, bil 

hassa bu dostane ziyaret İngiliz 
ferin 9Türkiyeye kartı dost ol

mak isteyiılerinin canlı bir teza 

hürüdür. 
Artık Türkiyenin bu dostluk 

nümayitlerini hüsnü telakki e
derek misafirlerini hüsnü kabul 

etmekle memnun olacağı m ... 

hakkaktır. Memleketler arasın

da münasebetlerin iyileşmesine 

yal'dım ve delalet eden her ıeyi, 

her hali dostlarının sevmesi ve 

hüsnü telakki etmesi lazımdır. 

Bu en basit bir düsturdur. Hal 

buki lngiliz filosunun ziyareti 

karıısında,komıumuzyunan mat 

buatı bütün bunları tağyir et

mektedir yunan matbuatının bu 

neşriyatına lazım ıelecek cevap 

lan, bizi dostane ziyaret etmesi 

mukarrer olan ve o suretle hüs

nü kabul hazırlıklan yapılan u 
irlerimizin matbuatı ve makama 

tı aidesi cevabını vereceğini pek 

L1<bii addediyoruz. 

FELEK 
SELAMI iZZETiN 

KUVVETi 
Kendi söyledi; selimi izzet 

geçen gün «Akıam» da (Oto

büs) isminde bir hikaye yaz

mış. Ancak hemen hemen dai

ma olduğu gibi hikayeyi frenk

çe bir yerden aldığı için altına 

kemali edep ve namusla «Nak

leden: selimi lzzeb yaınnı9. 

O nüshanın çıktığı gün tram

vayda tanıdığım bir adam Ak-
şamı açmıı ve: 

- Otobüs nakleden selimi 1z 
zet! Bakalım bu pehlivan kim
miş? demiı. Şüphe etmcmit ki 
o pehlivan hemen ense kökünde 

dir. selimi de bu meçhul kariin 

kendine verdiği sahte ıurur ile 

gelmit iti bize naklediyor •.• 

- iyi ama ya çevireceğin hi
kayenin ismi «Uyuıc» olursa al

tına «Nakleden selimi izzet» 

yazabilecek misin? 
Kızdı ve içinden bir şeyler 

söyledi, dua etmediği muhak

kaktı. 

CAMEKAN T AHRlBl 
londrada garip bir hadise ol

muı. Geceleri görülsün diye ke

penkleri açık bırakılan 200 den 

fazla mağazanın camekanları el 

masla kesilmit. Poliı bir taraf

tan bunun failini ararken tek

rar bir iki yüz mağaza camı ke

ıilmiı.-
lngiliz polisi bu garip hadise 

hakkında hayran kalmıı. Ben 

londra polis müdürü olsam he

men londra camcılarını sorguya 

çekerim. Aceba bunlar Şarlo

nun camcı filmini gönnemiıler 
n1i? 

Venizelsosun yahudiliği 

yeni bir rivayet: Guya meş-

Vakıa mumaileyhin pazarlık hu Bu teşkil~tın esası., çocuklara daha ve sıhhi t<:rbıyeyı nazarı di~katten K '1 "' 1 madan ve usanmadan bu hususta Y"ii· 

. 1 .1 d . .. ana mektebıne dah•l oldukları an- uzak tutmamakta olduğunu şukranıa 0 
.. tu·· ~ ·ıt\~~[ tığım mücadeleleri, bazıları. k'Uf\;. 

susunda B~?~ sraı a et~ uzre dan itibaren dişlerin fırçalanmasını görüyoruz. Mekteplerde çocukları» lük, bazıları da garazkarlık ısnat ~,r 

hareket ettıgı muhakkak ıse de öğretmek, çürük veya çürümeğe yüz sıhhatlerile alakadar hekimlerin mev . le çürütmek istediler. Fakat n~ !'" ıııı· 

ırk itibarile yahudiliği malUnı tutmuş dişlerin tedavisini temin e- cudiyeti, spor ve bedeni terbiyenin şayanı dikkattır ki, spor teşkıl~~ ııi 

değildi. Dostlarımızdan bir Mu derek diğerlerine sirayetine mani ~! inkişaf ve terakkisi için fazla alaka zın çürüklüğü ve spor işlerırnıık •0, 

• dum. maktır. Talebenin bir kutu veya bır ve bol tahsisılta nğmen, dit hıfzıssi- o • ı ı k •• k karakuşi cereyan, ümidimden. ço tıfll 

sevıye ~or • . kılıf içerisinde bir diş fırçası bulu- hhası maalesef ihmal edilmiştir. l e g e en o p e ha çabuk her kesin nazarı dıkk• a 

• -.- Bızde_ her cıns adam çıka~, nur. Sabahleyin mektebe geldiğin- Son asrın telakkiyatına göre, yal- celbetti. Bu gün her kesin !"d~s,~ 

lakın, Venızelos çıkmaz! dedı! man ve öğle yemeğinden sonra ağız nız midenin değil , umum vUcüdun Hizmetçi elinde tepsi ile ya- - Ne bağrıyorsun? hatta bana klüpçü ve garazkar •Y 

Felek ".' v.e dişlerini_fırçalar. Temiz. ve yer bir aynası mesabesinde olan ağız ve tak odasına girdi. Kahvaltıyı _ Mernuşla konuşuyordum . !erden bir çoğunun dileği, Türk$ 

-------·--- ---- lı bır sabun dış macunu yerını pek dişlerinde memleketimizde layık oldu hanımının önüne koydu . Çok zeki mahluk . runun kurtulması için spor teŞ d r 

ali t.utab.ilir. • . g·u derece takdir görmesi, çocukları- Ö ve esasatının ciddi surette ısl~' 'b~ 

Slhh'A bahisler Behı"ce su··t1u·· kahve fın' canını - yledir. Katina gitti mi? B uııı 
Dışle.rın f~r~alan_m~sı, agzın te~ı~ mızın dişlerile alakadar olmamız • ence spor teıkilatımızı sa . eeıl 

Ç 
d • l • lenmesı sahıbı salahı yet dış tabıbı sıhhati umumiye lehine pek şayanı ağzına götürdü, bir yudum aldı, - Gitmiş olacak • mecraya sokmak için ittihaz ~il J-lc' 

ocuklarımızın iŞ eri tarafından talebeye öğretilir, icrası- temennidir. sonra fincanı kızın kafasına, -Cehennem olsun. Ben müs- tedabir çok ve muğlak deği!dır.d ~' 

Geçenki yazımızda çocuklarımızın 
diglerine neden dolayı ehemmiyet 
vermek mecburiyetinde olduğumuzu 
ve mekteplerde diş bakımı teftişatı 
hakkında diğer memleketlerde takip 
olunmakta olan usullerin pek şaya
nıdikkat netayiç ita ettiğini yazmış
tık. Bu gün yine bu mevzu üzerinde 
bir az daha tevakkuf etmek isteyo-
ruz. 

Çocuk, içtimiiyyat ilmi noktaina
zarından ahlak ve tetekkülatl tabiiy
yesi niabetinde inkişaf ve yUksek 
kimet iktisabına elverişli bir kapita
ldır. 

Fransa, 1879 senesinde mektepler' 
de slbhi teftişat esasını vaz'itmiş ve 
o tarihten itibaren icap ve luzumlu 
olduğuna kani bulunduğu tadilat ve 
tashihatı ikmal etmiştir. İlk zaman
larda mezkur teftişat arzu olundu
lu kadar bütün ciddiyetile yapıla
mamış sade, heyeti umumiyyesilc 
pek şayanımemnunuiyyet netayiç ita 
ctmiıtir. 

Mektebe müdavim çocukların mu
ayene ve teftişlerinin esası; (Te

şekküiatı umumiye, hiasedici uzuv· 
!ar, dişler, saç ve göze görünen a'za 
nokasnlığı) Uzerinde toplanmakta· 
dır. 

Muayenede hekim üç gaye takip 
eder. 

1 - Talebenin ahval ve harekatı 

üzerine, bahuıus hissedici au.ları 

zaif olan (Anormofiziyolojlk) ço
cuklara dershanelerde tahsis edile
cek yerler hakkında muallimlerin 
nazarı dikkatini celbetmek; 

2 - Umumt teşekkillatları zaif ve
ya haıtalıklı ( Anormo-organik) ço
cukları ailelerine işaret etmek; 

3 - Sınıfta geri kalmaları dolayı
sile tedris heyeti tarafından kendi
sine irae edilen ( Anormo-pedago
jik) çocuklar hakkında beyarumu
talaa etmek . 

Sağlamları hasta yapmamak ve 
hastalıktan korunma usullerini tat
bik eden tababet, günden güne ehem
miyet kesbetmektedir. Mezkur taba· 
bet aiıtemi, en müsait ve geniı aahai 
tatbikını ilk mektep sıralarında bul
makta ve sıhhat koruma usulleri 
mektepten başlamaktadır . 

Diş hıfzussıhası cDişlerin vazife
lerini tamamen ifa ve ağzın muvaze
neti hayatiyyesini idame gayeıile> 
mükelleftir. 

Dişlerin buzukluğu ve ihmali ağ
zın daima misafirleri olan enfekıi
yon amilleri vasıtasile uzviyyet lize
rinde umumi bir inikas tevlit edebil
diği bu gün fennen tehakkuk etmit
tir. Bu zararlı amiller o kadar çok
tur ki, yeni doğan çocuğun 6 saat 
sonra salyasında bulunmuştur. Em
zirme ile bu mikropların adedi artar. 
Yetiımit kims~lerde, bıfzıssihha ka 
idelerine riayetine göre, leptotriks, 
ispiril, vibriyon, Pnomokok, ko
li, difteri, fıizifonn, verem ve ilah ... 
basilleri bulunabilir. Bütün bunlar 
dişlere ariz olarak çürük tevlit ede
bilirler. 

Diş çürüğü mektep talebelerinde 
ifrat derecesinde fazladır. Hatta 
mektep ~ocaklarında vukuu melhuz 
hastalıkların ekseriyetini teşkil et
mektedir. Yapılan bir çok taharriya
ta nazaran; ağız hastalıkları ve diş 

bakımının noksaniyetinin bir çok 
hastalıklara mebde teşkil ettiği sa
bit olunca, çocukların umumi sıhhat 
teftiptı meyanında bulunan dişle
rin, daha ciddi ve esaslı bir surette 
nazarı itibare ahnmasını ve teftiş ve 

kontrolunu temin için diş tabibi mü
tahassısların sıbhı teşkilat kadrosu
na ithali zaruri addedilmi§tir. Diş 
hastalıklarıyle mücadele etmek için 
yeni ve sistematik bir teşkilat yapıl 
mııtır. 

lsvcç, İngiltere, Amerika, Brezil
ya, Almanya ve Fransanm bir çok 
mekte !erinde birer di mua ene 

na nezaret edilir. B.u .suretle çocuk Yarınki görbüz nesli yetiştirecek- tepsiyi yere attı, yatağından! tahdemin idaresine gidip bir maddesi okuyana ve müdafaa e ' 0~ 

ılkb.hıdfzısfsıhkbaddersı1nı dak ha anaalmek o!a~, bu günün .ç~cuklarına sıhhatle- fırladı : adam isteyeceğim . göre bin bir manaya gelen rdeng~dU 

te ın e ar ın a o ma sızın m.ış rını korumaları ıçın yaptlacak her te- . G"' .. spor nizamnamesini kökün en . ı1 

olur. Bizdede ayni teşkılatı tatbık dabirin büyük şükranlarla karşıla- - Artık. b~ ~.ep.~zelık ! .. Bul~- - ule gule. Amma bana etmek, bir siyaset çevrilmek l~,ı 

etmek pek muvafıktır. . . . .. nacağına şüphe yoktur. Binaenaleyh ş~k suyu gıbı sutlu kahve getı- Mernuşu bırak . geldiği zaman birbirine muzab3.,,,. 

İstanbul, Ankara, ~zımr gıbı b~- istikbali düşünen her memleketin yap rılmez !.. - Kalsın . etmekten baıka hiç bir şeye yar~ 

yük_ maarif .?'erkezklerınld~ taleb~n tığı bu gibi tekayyüdat ve fedakarlı· Hizmetçi katina homurdana- Behice gitti. Şadi, akşama ka- yan sayısız hey'etlerden bir çoijııı" 

yekununa gore me tep erı, mın a, kların hükumeti Cumhuriyemi.ıce de k b' . dar, ko"'peg-ın· karşısında isim o. rtadan kaldırmak .• heyet azal• u,,.. 
mıntaka ayırarak her mıntakaya bir keli d'I •. . . ra ır eliyle başını tutuyor, b d h h•'-'- h ınaJıP 

. . d·ı· M ta r e ı ecegıne emınız. "b"' 1.1 .. .. .. .1. B h' d V 1. H d Ş h' ıca m a em aAU.U, em ·'"' 

diş tabibi müfettış tayın e ı ır. ez ç ki h t lıkl d 'ka- o ur e ı e ustunu sı ıyor. e ı- say ı: e ı... ay ar... a ın ... hem vekil hem müekkil vasiY•"'.;. 

kil f . 1 d • d d . ocu armızı as a ar an vı . k.. .. .. _. N"h . . d _. . d' A , 1,,... 

r mü ettış er ogru an, ogruya ye etmek için en belli , başlı. bir ted- cenın .. uçuk koı;ıe?ı Mernuş_ da, ı ayet sıstemı egıştir ı. - girmemeleri için bir heyetten f~ ,...ı 

maarif vekaleti heyeti sıhhıyesine bir olan, mekteplerde diş teftışatı te~- yere duşen tepsının muhtevıya- d.e~deı:ı ~aşlayıp'., peygamberle- da b~unm~~ı'? men~tm~k, . nib.!~ 

merbut bulunurlar. Aylık tıbbı tef- ki!Atmın ihdasını genç ve müteşeob~s tını yalıyordu. rın ısmını okumaga başladı. Ha- "l?°r ıdareciliği.mevkilerini cıdd"·.., 

tişat harici olarak mekteplerin k~şa . . d kt d h ı t t di k h t rıırıt' ,. 

dında ve ikinci sömeater nihayetın- maarıf vekilimız en ve me ep ış O zamana kadar sesini çıkar- runda durdtL Bu ismi telaffuz 1 zeva a ev etme a 1 

kiliniklerinin ihdasını da bel<cliye me . . . · - · M k l k len en mUeıslr noktalardrr. .ııt 

de mektep çocuklarının muayenei 1. 1 . d b ki . mayan Şadı bey, Behıcenın oda- ettıgı zaman, ernuşun u a Bizzat idnde bulundu"um ter:, 

bb·ı . kt b b t hekı'm ve c ıs erın en e erız. d k • .. .. b k b rtt - .. d"' • " ... -.ı. 

tı ı erı me e e mer u Dit Hekimi an çı tıgını gorunce aşını a a ıgıru gor u · liitta ara srra geçirdiğim tıcrUıı<'v 

diş tabibi tarafından ifa edilir · Ferit Ramiz kaldırdı: - Harun!.. Harun geliyor! . ne. ticesinde b_en bu. no·k· taları en "'".' 

Çocukların her biri ayrı. ayrı diş 
K M h d ı aııııfl"' 

şemasile mücehhez bir sıhhat kame M ki ı·ı u·oabakası - Ne oldu Katina? oş ernuş ! . . ım a dederım. Zıra oy e • ııı! ııJ 

si mevcuttur. Tabib tarafından şaya- 0 ep 1 er Oi 0 - Daha ne olacak az kaldı Mernuş havladı. Kuyruk sal- Ölmuştur ki meseli gayri niıa fiil' 

k f ' ı k k k harekette bulunan bir futbolcu. r 

nı dikkat müHihazat şahsi karneye Sulama 1·şlerı· a am kırılacaktı Ben artık bu ayara apıya oştu, sonra o- dd 'b' t . di\111'1· 

ld • ·b· ··f · d' h k" · : d d d.. - b l d ma e rnucı ıncc eczıye e . ıw 

yazı ıgı gı '• mu ettış ış e ımıne evde durmam . Bır buçuk aylık a a . onenme~e . aş a ı. yni hatayı iıJeyen diğer biri art'.'";. 

ağız ve dişlerin muayenesini yapa- Mektepliler müsabakası 19 uncu alacağım var·, veriniz gı' deyim . Şadı bey gerındı: tikli madde sayesinde muatap bıl< / 

rak neticei müşahedatmı diş fişi ü- h!ğunu Darüşşafaka Lisesinden 133 
nl , 

zerine işaret eder... M. Feti Bey kazanmıştı. Bu yazı şu- Şadi bey yataktan kalktı; yan - Oh!.. Nihayet yakaladım. tulmamıştır. Gine öyle zama .; b,t 

Çürük ve fena dişlere tlldlik olan dur: odanın kapısını aralayıp seslen- Fakat bu sevincine rağmen, muıt~r ki fil&n heyetin verd•~,,fıf 

talebenin velisine fişin bir kopyası "Memleketimizin su ihtiyacını te- di: Mernuşu hitidetle tekmeledi, ~ız bır ~arar~ m:~e~k h~~e~illi'~ 

gönderilir. min için 12 senelik bir su siyaseti s' · · · d B h' · d ti • an na zı m a a a e ~ 

Ayrıca muhtelif semtlerde bir kar • tl b b .. ··k işe - Behice Katina gidecekmiş. mır ıçın e e ıcenın av e nı madun heyetten meseli üç "':ti 

• programı yap mış ve u uyu bekled' d bil bulUJ11"°",, 

mektepte diş kliniki tesis olunmuştur 100 milyon L. tahsis olunmuştur. - Cehenneme kadar yolu ı · . mafe"'.k heyet~ de a . 'el 

B"ralarda, diş müfettişlerinin teda- B l ·ık kısmını teskil e- varı Ver pa asını gı'tsın' Genç kadın gelınce: sayesınde verilen karar tasvıp 

_ u program n ı , · r · Ş h d d' b ·· · t' 

visi llizumunu fişlere işaret edip te den işlerin hazırlıklarma başlanmış· Şad· b k t' . b' d - ayanı ayret, e ı, u ko- mış ır. . den 1' 

fakrü sefaletten dolayı bir diş tabi- " .. 1 ey, ce e ının ce ın en pek konuşuyor ı Yukarıda, spor heyetlerı~ ~ 

bine gösterememek iztırarında bulu- tırN. f" .. t r Arif b in gazete· cuzdanmı aldı, Katinanın para- S I · cinde bilmecburiye aza olduguııı' #.° 
a ıa mus eşa ı · d' . .. . - açma ama . · · B b · ti d• : ~ 

nan, ebeveynin çocukları mec~en · d"ği b haber bence haftanın sını ver ı Katına teşekkur ettı · S ret etmıştım. u mec unye JI' 

tedavi olunduğu gibi, gayet cilz'i ~~z:,~~ ha:Cridir. Çünkü, malilm _ Sizd~n çok memnund~ - .açmalamıyorum. Havlar~ sı gelmitken anlatmaklığı'? b1e:ı., ıı 
bir ücret mukabilinde hali ve vaktı ld • · T"" k" e oldukr• mühim b f d' ken dıkkat et: Şad ... Şad ... dı- de muvafık olur: spor teşkılit ,,ıl 

o ugu uzre ur ıy ,... eye en ı • • . k d al hi d b ı d • " . .ıi 

yerinde diğer arzu eden talebenin bir zıraat memleketidir Fakat bu S -· . .. •• yor. a ar ey n e u un uguın e i>·. 

di•lrine de bakılır: Bu suretle mez- be be · k" salt nat onra Mernuşa egıldı, kopegı Ol b'l' bir heyetinde aza olmaklığun •-.:.ı1 

• böyle olmakla ra r es ı a k d - a ı ır . edl!'"-

kQr kliniklerin masrafı da kısmen "d · · f idaresi neticesi •im· O şa ı: fa ctmlyerek bu azalıkta ıarar .ıt' 

ol 
1 aresının ena • S d d d - Amma hazan da Harun di- b iki · ·· ·· . ., F kat n• ' " 

teli.fi edilmiş ur. diye kadar teessüs etmeyen sulama - en en e memnun um. e !'a~ıp gorunu . • bil. 

Fransanın bir çok ıehirlerinde me- siyaseti yüzünden _ hiç bir şeyin Çok kafir hayvansın sen ı.. ya- yor . yrm ki bır yık heyetlere ~ ~·'il. 

ktep kilinikleri şehir bütçesinden te- teessüs etmediği gibi - kurak ~id~~ zık ki dilin yok •.• Eğer konuş- Behice kıpkırmızı oldu ve ~at~f tıedn muktmemmebllazha 0 te dı.Jı' l 
min edilmiştir. Kiliniklerin tesisi o- · .. k k'" ı.. .. t"' k çiftçısı h ıs ı a er e ez r eye r<" 

kadar bahalı de'"ildir. Kiliniklerde ~e_nesı. tur oy uıu. ve ur saydın, neler neler anlatırdın aykırdı: rece"' endtt" esi beni bu yolda b• 

" ıçın bır sefalet ıenesı olmuştur. d h f K · .. l di d - 'l ·? · ı;• t 

demirbat eşya olarak: Hatta çiftçi sınrfının bu kuraklık a, anımınm oyasını meydana - Hatına so
1
y
1
.ehi Megı mıö te mecburke~tih·: ba .,ı;r• ~ 

Bir beyaz lake kilinik iskemlesi yüzünden ettiği ziyanın hattü hesabı vururdun • - ayır; va a ernuş s y Me_va~ ıa ratıınıza "'ıı1uıı ... 

bir elektirik tornası, beyaz like opera yoktur ... nitekim bundan eve! husu- Şadi bey Katinanın kolunu ~edi •. Fakat her ne ise ..• Be- kilme~ apor teı~~ı b ~ 

tör iskemlesi, mai carili bir kraşuvar, le gelen ve bizim için bir felaket ma· tuttu: nim eşyalarımı hazırla , ğu vazıyette~~ v•..,. !«'_ 

galvano • koter ve aynalı bir tablo b~y~tinda. olanı MKh~knQya ~urba~ığı''. - Söyle, dinliy.orum • Şadi bey valizini alıp gitti .. kküll~ eaporleruyu~ukaeltmek lçı:-:t'I ~ 
elektirik, iki gözlü like etajer, lava b _ bınnet ee u metın utçesı . .. . . Y"'.i i 

bo, daviye ve dolğu allt ve edevatı ~~ :ı,ilhim mıktarda zarara uğrardı. - Ben bır şey soyley~mem. F'_akatBeh_ıceyı o ~ada~ ~ok sevi lar vermek üzeredir. . Bu .. ';11~ 1 

nı havi bir camekan " vardır. Eskiden yam bagından geçen ne- Sonra yalnız yaşayan hiç bir nıyordu kı, ayrılıgına ıki aydan sporun meml~kette hils?u ı ,, f 

Dispanser, yerli ve mektep talebe- birden istifade edemeyen halk bugün dul hanım beni hizmetine al- fazla dayanamadıBehiceye mek çln teıklUit .ruzamı_ıameaınl ı:ıJ<lil ~ 

!erine açı!«ır. Bir hasta bakıcı kadın - Cümhuriyetin yardıırule - uzak- maz. Siz Mernuşla konuşun Al- tup yazıp af diledi. Cevap ala- m
1
ek. UzrHe .~~ koti~yoen tce§e_k~ıırir 

kilinikin nezafetini temin ve diş ta- b' hi d b"I · ff d m ıtır u .. ume n v llD"" 

ta bulunan ır ne r en 1 e ıs 1 a e laha ısmarladık ı madı Evinin etrafında geceler- Halk F. k h" e ıııu ._,, 

bibine yardım eder. edebilecek bir hale gelmiştir. . · .. .: . . . ır asının ımaye v ıııi'ı:_ 

Mekteplerde müfettiılerin tedavi- z· C .. mlıuriyetin demir gibi elle- Şadı bey yalnız kalınca du- ce donendı ve nıhayet bırak- ti altında teıekkül eden bu kod ~f 

sine lüzum gördüğü fış eahabı, haf- ri b~~şe ude sartlmış olup mutahas- şünceye daldı. Katinanın ima şam kaı;ııyı çalıp girdi. Od~da il.k içtimamı fırka bina11nda al< • ~ 

tanın muayyen günlerinde sabahle- sıslarrmız ğediz. Büyük menderes, etmek istediği şey çok sarihti . başka bır bey buldu . « Y erıme tır. . 1ı:killilJl~,.ı 

yin 8 den 11 e kadar dispansere mü- Sakarya glbi nehirlerde tetkikat ya- Behice ihanet ediyordu. Fakat başkası konmuş!.» diye için KomısyonU?' tarhzı teteınarı 'l'J 

racaat ederler. Serviste •• 1 ışan dit k tat k dilecek Planların esas . . . . . l . . d .. d" K kılırsa kuvvetlı ve er za ... ıv 

,.... para P1 e - kımınle? ıçın ın eyıp gen on u. apı- . . . al ıe•· . .r 

tabibi, küçük hastanenin fişi üzerin- !arım hazırlamıı bulunmaktadırlar .. .. .. d bak k" M sporu ıçın cıdden ç ıtmlf e ı-

de işaret edilmiş dişleri muayene e- b d ş"mdiye kadar susuzluk - Soyle bakayım? nın onun e tı, ı ernuş ar- mürekkep olduğu derhal gö• 

· · · b · 1 u ııaye e 1 V .. li b' b kl" k d l' · J 

derek tedavılen ıc:a ı~a tevvesu • ey- yüzünden çekilen· sıkıntılara bundan e, sua ne ır cevap e ı- asın an ge ıyor. par. . 1'11""' 

!er, çı~arılacak .. dışle? çıkarır, agrılı- sonra meydan verilmeyecek ve su yormuş gibi Mernuşun yüzüne Mernuş mahzundu, zayıfla- Komıs>'.on muhafız lataa~u9uf ...ı 

klı dişlere musekkın .Pa.nsu.~an_lar tesisatımız Fransa, Almanya, Belçika baktı. mıştı. İşlediği bir günahın acı- dam lama.il H~kkı, Fethi, a ı\Jlf 

nzeder, Yapılan tedavı fış uzenne gibi memleketlerde olduğu gibi fen- O d 'hn" d . b' k' d H . - . ya, Hamdı Emın, Sedat Rü 'ııt1 

işaret edilir. ni te kiliit ve tesisatı ihtiva edecek- .. .. an a, zı. ın en garıp ~r s~ru çe ıyor u. . anımı' ~gz:u_ıa • Fetkeri, ve Tevfik Haccar 

Bugün Al~anya v~ Fran~n~nl91.3 tir." § duşunce geçtı. Mer,nuş .akıllı bır bır ~ah~ ~ev.ezel;k etmesın dıye den mürekkeptir. .,ı~ 

• 914 senelenndr tesıs edılmış dış hayvandı. Eve gelıp gıdenlerin tel orgulu bır agazlık takmıştı. Hükumet ve fırkanın bu ı1e~ 

bakımı teftişatı ve bu husustaki teş- NOTRE ~~~~ıfıE SION ismini hatırlamaması kabil de- SELAMİ İZZET kuvvetli himaye ve muave!'•ııı.ı>'.. 

kililt netayici dikkate şayan bir tarz- g- ·ıd· istinat edecek olan sporcuıugu 1"b'f 

dadır. ilk tesis tarihlerinde yapılan Tamiratın ikmal olmadığı sebebi- 1 1 
• • Spor bahisleri atisine emniyet ve itimatla ~ili" 

istatistiklerde çocuklarrın %9~ ila le mekte~imizi.n ~çı!ması tarihi ma- Evvela kendın~en başlayarak riz. Sporcularımızın da, bu .,,~ • 

99 zunun dişleri bozuk ve hastalıklı elescf ~ehır edil~ıştır. . . Mernuşa seslendı: Sporumuzun ıslahına ve mUzaharete, kuvvetle çalış p~ 

iken 6 sene sonra bu fark %37 ve Ley.lı talebelerın 7 Teşrınıev~I P~- - Şadi! Şadi! Şadi geliyor! d x, nizamla taayyün edecek intı~:il'~ 

kadar inmi•tir Dişlere verilen ~hem- zartesı gun saat 14 te ve neharılenn Ş d' · b k ı O~ ru.. fe kala'de hassas bulunan va .-ıV' 

' · · . . 1 1 ·· t 8 112 a ıyı ara a ayım. 
v ·ıe ,.-

1 
miyet, hiç bir uzuv ile kabilikıyas e- 8 Teşrınıeve sa 1 g~n ~a.a ta Mernu ku ruk sallad "n Spor teşkiJatımızın, bilhassa son ehillerine tevdi etmek sur.et• ,~ı 

:nayacak derecede büyük ve boıuk mektebe avdet et~e erınık Pangal~ı _ § Y . . 1' .. 0 olimpiyatlardan sonra mütemadiyen bele etmeleri bir vazife, bır ~ıJ.Y 

dişlerin bünye fesadının tehassul v• Notre Dame de Sıon me tebı mudı- ayagını kaldırıp, Şadının dızıne ve mUtevaliyen geçirmekte olduğu SADUN~ 

teşekkülü üzerinde fevkalildr amil re•i beyan eder. dayad~ · buhranlardan, her fırsat düştükçe, MEMURLAFI~~ 

olduğu artık dünyada her kesin teğa- DEVREDiLECEK iHTiRA İş bıraz kolaylaştı. Şadi artık "Milliyet" sütunlarında bahsetmeği l ADLblYI EM"dd . ..-j)iB'o 1. 

f ··ı t d" •. b" h k"k t . BERATI · k elim b" "f B ıtan u u eıum~·· P' ~J 

u e me ıgı ır a ı a tır. devam ettı : en e ır vazı e yapmıştım. u . . . d buıun 1'. 

Memleketimizdeki Amerikan. İn- "Elektrik dikiş makineleri.. hak- _Ahmet' Ahmet eli orl buhranlar Türk sporunu umumiyetle Har~ıı;ah ıntıza_rınh aıt . ahJarııı'if 

giliz, Alman, Fransız mekteplerinde kında onbeş sene müddetle Sanayi A Ahın d" .. b k g Y ··· felce uğratacak bir mahiyette olmasa ~urını Adlı>:enıı_ı .a ır heıııan ~;ı 

bile talebenin mektebe duhul vo ka- müdüriyetinden 3254 ıumero tahtin ra .. e ı a ayım · . ydı, heyetlerinden birinde bilmecburi uzre memur~y~tımıze ilan ol 

yıtlarınını tecdid ettikleri zaman , da bir kıt'a ihtira beratı istihsal kı- Kopek kımıldanamadı. Şadi ye aza bulunduğun bu teşkilatın keı- caat etmelerı !uzumu 

dişleriı:ıin b?"uk ve h~stal.ık!' olmad~- hnmış~. Bu ke~e m:~kur iht.ir~ fruht aklına gelen isimleri saymağa me keşine belki de ses çikarmazdrm. -.Dr. Ihsan ı.•' 

ğ.ı te!tıt .°dılm~kte, dı.şlerının tedavı- veya ~ca_ra verilec~gınden ıştırasına başladı: Fakat, belki de okuyanları bıktıra.cak 
0 
.. k •• ... k raJVV 

sını ıkına! etmıyenlerın kayıtları ya- veya ıstıcarına talıp olan zevatın, _ Hasan Hüseyin Macit kadar bu sütunlarda her zaman ııka.- SUfU ŞU f 

pılmamaktadır. İstanbul Aşır Efendi Kitaphane ao- N . S r ... V f ... " yet ettiğim, "elastiki bir nizamname" Öksürllk • ne/et d,rll 

. Ha~ J?~n_iz. lis~sinde de muntaza?' kağında Türki>:e Ha~~ 19 - 22 nu- un... a un... «: a ... Sefa... . önünde ve"spor siyaıileri" elinde spo v lrll 

bır. d!ş kılınıkı, bırde muvazzat dıJ ~erolarda mukim vekili. lstok efen- . Bu esnada Behıce odaya gır- rumuzun zarar görmemeai, bu zara- için pek tet ...,. 

tabıbı mevcuttur . dı e müracaat e lemelerı. di: Jann temadisile de inhitata sürüklen Uaçttr ..,. 

"Milliyet,. in edebi tefrikası :42 Bekleyiş ... Hepsi boşmuş! Hep Hasanm öliimü . . muz zaman yaşayabilen, o aşk arasından bu sevgiliyi koparıp . . . . . . . . . . ıJll ~ 

sinin sonu geldi. Onun ölümü . • alevi, o güneş içinde kımrayan köpeğin ağzına kemik atar gibi Her halde Aydın ça~t /.~ 

Yok! Onun toprak oluşu! insanlardık. toprağa veriyor ve.. O zuıtlm diği gibi olmuıttur· G~t ,ııd1 ı 

Hasan yok. Bir bo}'UİI ·bu yığını çekmez. Bu güneş yüzü sen bir def'a kurbanlarının kanı bahasına içine girdi, bir merrrı1 9 , 

Bu yoksuzluk avu ve ... Ha- Yok mu?. Parmağını dolayıp bile göstermeden aldın! Son bir kendi hurriyet ve eminliğini mi ile beraber havalandı ve· ıJll' 

sanın ölümüdür. havanın boşluğımda.keıı.dine fı- bakışı gözlerimi doldurmadan, kurtanyorsun?. Yeryüzündeki dül tıı'"<f' 

Etem izzet Hasan öldü! rıldak edecek daha bır başkasını son bir öpüşü dudaklarımı ka- hükümdarlar da bunu yaptı! Fa!Qlt, bu ölüm tuh~! dİ· ~' 

~ öldü .. · bu_ lamad_ın mı? .. Y_.alnız z.orun be. - vurmadan, son bir damla gözya- Hasan senin olduğu kadar onun mayan bir ölüm. O .oırı_:e,,Jll ..ı 

AŞKGÜNE~İ 
. .. • ö~.~.~~.~.üü. • • • nımle_ ~ı ?. Gozune dıken bır ı;ı yanaklarımı haşlamadan al- da kurbanı!. Onun zümrüt kakı- şıyor. Bu yaşayış b~r pş; ol"~· 

Zavallı kadın: çereyı açıp başımı ruzgara ver- uuuuu... benmıyım?. dm! İzsız, renksiz, hatırasız a- lı tahtındaki hoyrat asalete is- vatan, bir vatanın bır ııŞ d9 i,, 

- Kı~ım bu kadar ~elaşlanma. semi .. Off .. ff başım ağrıyor!.. Biliyorum ki, yer yüzü yalnız yırdm •• öyle aldın!. yan olmasaydı Hasan ölmezdi .. dur ki vatan yaşadıkça 0ı:ııi1' '
1
, 

~ele bır s.abahı edelım. . . A~aa~ .. :· Bu kopeklerden 1 · · · · · · · · . . .. .. n~ş'e çocuklarının uğrağı değil- Sen ki insanlara günah yazar- Onun toptan kurban verdiği şayacak t Yoksa et ve ıceııl''·'tı 

:iıyor, benı ~vutmaya çalışıyo~.: del Bır turlu ~u~madılar. Hele Allahım! Ne sonuk yıldızlı d_ır. İztırap ~var. Onı_ın .çeşme- sın. Senin bu büyük günahını milleti mezbahadan geriye çe- ğınının nesi var?.'. J3tljjş~",,ı 

. -:. Dur bır yol. .. Ne var go- şu k.apın~n dıbınde . u~uya~? ku~~~-ı_ış~m? İnsan kafaları- s~nd.en zehrı şerbet edıp ıçmesi- kim yazacak?. Kim Hasanı ge- virmek olmasaydı Hasan öl- cak böyle büyük bır ~ırlı1 ;j)9 

zunu yaşa pına~ edecek?. . . Sanki benı çıldırtmak ıstı yor· n~ ~uşunuş sınırların?~ taşan nı bılenler ~e ola~a~·_ !"aka~ İz- riye, bana, benim kollanın ara- mezdi !.. O tahtın yanında ve adak edildikleri zarnaJldll ııu ı 

-: _öyle am:ı ışte ~as:ı~ yok. Çıldırayım mı?... guç.un yete yete sankı bır bana ~ı:abın kerpıçleştırdıgı beyınler sına verecek? Ne diye ona kıy- önünde bu gün yumruklarını met bulurlar. Hasaıı ıcıfl'ııt 

Hala gel~edı. Yetmış ıki saat Of ... fffff!.... yetıyor. . .. .. .. , ıçın a;tık bu avuyu şerbet ede- dm? .. Nasıl yüreğin sızlamadan yallah edip: bir milletin imam ved:t :tf,~ 

>eksen dort saata çıktı gene Of!... .. • Annemın.olumu... cek dıllerde tat yok. onu bir avuç kara toprağa kur- _ Hurriyet daktı. Kurtuluşuna a ıı ~ıl il" 

ro.~._ . . . . . . . . . Hava ..• Guneş .•• İşık istiy- Analık elinde ~alış.. ~e olurdu?. Her ~e?:', hepsi b~n verdin? T?prağın gözünü Ve: rietine adak .. Varlı~ ıııl~&r 

orum. Kaldırım çocugu oluş! senın olaydı?. Ben butun onları kım doyurdu kı, o, doyurabile- - Milli varlık Son damla türk ıca~Ill ııd' 

Yok.·· yok.·· yok!.·· Yok mu?.·· Sonra: unutmuştum. Sefalet ve iztıra- cekti?. Yoksa senin densiz zo- Diye haykıran insanlar mu- büyük emelin zııferıııe 

_Ben nasıl uyuyayım? .. Nasıl Ha.·· saaaan! Babamın ölüşü. bın göz karartan loşluğu içinde run yalnız bize mi? .. Toprağın hakkak ki yarın senin tahtını da ğına and verebiliriı. t· 

crJamayım) 2 K' d l d .. .. .. b d l k .. . d b' Ali h . tiyorıı '• 

"' · • _ - -- ıra o a arın a surunuş. ana ay mı veren, unut veren a ayrı ır a ı mı var?.. O soytarı salaşları gibi alaşağı Biz kurtuluş ıs . rııı" .,~ 

Of.-,· ffff. · · Bogul~cagım! 10 Eylul ..... 
1 

Y~ln~z~ık.. . neş'e veren tek bir güneş vardı:· böyle, kullarının en iyisini, en edip kendi zaferlerini kutlula- Biz yaşamak i~.tıyo crıeıc •· 

Genış nefes. · · De~ın nefes... Yok! . . . Bır dıh~ ekmek bulabılme- Hasan. Ne dedin de bunu bana güzelini, en hoşa gideni- mayı bileceklerdir. Sen ve .. Biz Biz güneşe yııksel pi 

u-;ıya d~ya. solumak . .. ~rtık .. her şey bıtt~. I nın dehşetı ! çok gördün?. Ben oydum. o ben ni seçip senden baç mı yok.. yoruz. JJffe 

Buna ıhtıyacun var. Barı pen uırltt, goz yaşı, Baglanış ve ..• , En sonra: rii. Biz, ancak ikimiz bir olduğu- alıyor? .. Ve .. Sen insanların Biz, varız!. Bi1 
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Beyoğlu n1al müdürlügv ünden: 
•ınr 1 ıncşhuru mahallesi sokağı No. cinsi mülk Kıymeti 

muhammenesl 

Şişhane E k 1 b .me vcm,z skcnder caddesi 52 anc 
Ura 

7000 

8
. . Mıı,temlllt ve taksimatı 

"' uırıncl ka~ taşlık hir oda bir mutlak bir hell ikinci im ilç oda Uçilncil 
ı.r ç oda bır dolap bir aptfshane dördüncU kat bir oda mutbah bir daracı 

\nıç elektrik terkos suyunu havi. 
· rıp 

caını Emekyemez Şişhane Si Apartıman 15586 

l<t Mo,temlllt ve taksimatı 
ir ıb~ıdan girilince mermer taşlık bir numaralı daire ikı oda bir kiler 
ır;ık bsbane bir mutbıh merdiven ala bir kapıcı odası bodurum kaa çama
~Utfa;; eş adet o~unluk ve kfüııür·l·ülı: bir kuyu ikin.ol daire Uç oda bir 
l<irdiın ~ır kıler bır aptlshane üçilncu daıre üç oda bır kiler bir aptlshane 
c bir 

1
cu. kaı keza beşinci kıt keza alnncı kat ikJ oda bir muıfıık bir kiler 
Ptı•hane ve bir darıcayı muhtevi. 

. llalld . 
' •yliıl ~,evsaf .ve milştemilltı muharrer bir bap hane ile bir Apartım&<ı 

"u, 29 tarıhınden itibaren 20 giln müddetle ve kapılı zarf nsullyle 
.;~ı;~di?• v~z edilmiştir, Talipler müzayede kaimHine merbut aatış tan• 
UıJ e muzayede, münakasa ve !halat kanunu ahlı:lmını kabule mec
·ısf1 ~lğ Ilueli ihaknin nısfı tarihi ıhalıyl müteakip 10 gtln zarfında ve 
''İni 

1 
_crı tarlhı ıhalcdcn bir sene sonra ılınıcalc.br. Taliplerin teklifname'· 

ıuı·a!ıkır zarf derununa vız ederek ve bu zarfı yüzde yıdl buçuk temlnah 
"'un ateye alt makbuzla veya Banka kefaletnameılnl hıvt diğer bir zırf 

una vız d k u~ 11 d • ere ve zarfın üzerine hangi ıpırtımın ve haneye alt oldu-
6 ~. ~rç ederek 14 teşrinievvel 929 ıarihlne mU11dif pızartHI günü 1111 

"~ne •dır Beyo~lu mal mıidilrlüğünde müıe,ekkll satış komisyonu rlyı-
<llakbuz mukabilinde ıevdi eylemeleri lltn oluaur. 

* * * 
Kiralık dükkAıılar 

<;,ıı t d • 
ıa~a ~ a a Yenicarni mahııllesinin Karaköy caddesinde Mehmedali 

SA Ti E 
Her nevi muharrik kuvvet tesisatı yapar. 

-Yüksek mühendis ınekte~i ınüdürlülünden: 
Ressam ve topoğraf şubesine kayt olan efendilerin müsabaka imtihanı 

günü sııat 9 da icra kılınacağı ilin olunur. 

Teşrlnievvelln 1 / I0/929Salı 

Bu akşam 
ELHA~1RA da 

Rus ihtilalinin alevli günlerir.Je Kml bir kadın 
ile bir prensin aşk maceralannı mnsnver 

KIZIL KADIN 
f!ILB'r o8'tıÜTI müme;ııesi 

öreceksiniz 

Bu akşam OPERA SINEMASl Istanbuldı iLK SESU FIL'.\ıllNl 
Gala suvaresi olarak göstermek üzre kapılannı açacak ve ELEONOR 
BORD'\l.\N ın çok güzel temsili 

Kadının harbe gidişi 
sesli filmini irae edecektir. 

Sinema san'ıtının bu muazzam keşfini görmek IQin bUtün ehıll 

büyük bir merak ve intizar lçind: olduğundan OPERA SINEMASININ 
hıncahınç dolıcığt şlmdidan tahmin ediliyor, Büyük küçüle her keı 
Türkiyede SESLi ~·iLMiN devrini klişıt eden bu büyük Gala suvarı

slnde bulunt>ıağt arzu edecektir. 

matlneler saat 13 ta b•f-

Yann akşam 

M A J lK. SİNEMASINDA 
NORMAN KERl ve MARION NIKSON wahndan ıuretl mUkom-

·ede! anındaki ihale edilmeyen dükk&n ve odalınn kirasının müza

lıc :rı pa1.ar1tk suretile temdit olundu. Talipler kapt numaralarına 
Jı.ıe ~ğıd~ tayin edilen müzayede lstanbul günlerinde Cefterdarlığı 
•İ:ıN N oınısyonuna müracaat eyleyeceklırdlr. 

· ° Cinsi Senelik k:lruı Müzayede günü 
Kiralık dükkan: Topanede lehine sakıt olacaktır. Şubat930 .\ VDET l\1atmJıcl Jorjet 

kirası 41S, lira müzayede pazar- nihayetinden sonra hiç bir ma- Parlsten avdet ederek yalanda gön-

melede temsil olunan 

KIRIK KALPLER 
!{ Ura 

180 
180 
180 
720 
420 
420 

180 
180 
800 
500 
600 
180 
860 
360 
500 
V'i!O 

360 
500 
500 
240 

kabul 
dereceği hususi dıvetnamelerle muh-

lık suretile 3 Te,.rinievel 929 zeret edilıniyecegıv · nden a-., 'd terem müşterilerini kabul edeceğini 

~5 DUkk&n perşembe günü saat on beşte lacak ı diasında bulunanların iltn ve kesbi şeref eyler. 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 930 senesi Martından evel bu- ı •·-bul Dö' d" l 

20 Teşrini eni 929 Pazar 

2b 

ı? 

.. 

.. d ki 
•~· r uncü cra Daireıin- Yakında 

(374) lun u an mahallin en büyük den: Bu akşam 
malmemuruna müracaat etme- Kasparı ve Defeı Efendilerin Ra- • • MELEK llNEMASI 

" .. 
" " 

~8-29 
3o. 1 
33 
3{ 
38 
39 
.)q 

{\! 

-ı2 t>ıu 
·H 
4{ 
{ij 

~7 

~o 

Sı • 
s2 

Mağaza 

" 
" 
" 

Depo 
Odalı dükktn 
Depo 

Odalı dillltn 
Magaza 
Oda 

Ma~aza 

.. 
3 oda 

" 2 od& .. 
.. 

Odl 
.. 

2 oda 
Odalı dükk&r. 
Dııkkln 

600 
600 

180 
800 
4i0 

"' "' "' .. " Kiralık kulübe zemini: Hay
iS Ç " ba darpaşada Tıp fakülteei yanm-

ar~m da N. 38, muhammen bedeli 
" " ı 08 lira, müzayede pazarlık su-
,, " retile 3 Teşrinievel 929 pe11em 
" ., be günü saat on beşte Defterdar 
,; lıkta yapılacaktır. ( 300) 

i4 Pe~mbe Kiralık koruluk ve seyir ma-

" .. 
.. 
" 

.. 
" .. 
,, 

halli: U sküdarda Altunizade ma 
hallesinde valde bağı namile ma 
ruf mesire, senede 80 lira mu
hammen icarla müzayede dedir • 
Müzayede 3Teşrinievel 929 per 

27 pıızar şembe günü saat on beşte def-
terdarlıkta yapılacaktır. (298) 

" .. 
"' * * " " Kiralık ev: yıldızda Cihannü-

8~ Ça " ma mahallesinde Kumandanlık 
rşamba köşkü civarında, ı odalı, senelik 

.. 

.. .. .. 

" kirası ı 8 lira, müzaye<le pazar
lık suretile 3 Teşrinievel 929 
perşembe günli saat on beşte 
defterdarlıkta yapılacaktır. 3S3 

" 
" 
" * * .. 

" " satılık tarla: Arnavut köyün 
!(· .. 860 ., " de Fenerli Hiristo mevkiinde ka 
ır'1ık • • • in hanedandan Naciye hannna 

t t.l:a.car ev ~dolu kavağın-! yas ağada 5000 dönüm ınılı:da- ait 4 No. lı tarla 13 döniim 525 
a torpil taddesınde mukadde- rmda mera ile içindeki mandıra, zira ı2 parmak mıkdarmdadrr. 
~lı bina. efra~ına mahsus 4 senelik kirası S40 lira olup 3 se üçte bir hissesi satılacaktır.Mez 
ila.Yede' tsene~k kirası 7S lira ne müddetle kiraya verilecektir. kfir hissenin muhammen bedeli 
~~9 Ça. ctndıden 2 Teırinie- Müzayede temdiden 2 Teşrini- 600 lira olup bedeli defaten ve-
Cfterdrşaznba günü saat ıs evel 929 çarşamba günü saat rilecektir. Müzayede pazarlık 

arlıkta yapılacaktır. ıs te 'Defterdarlıkta yapılacak- suretile ı Teşrinievel 929 salı 
!(· * (720) trr. (719) günü saat ıs te Defterdarlıkta 

ıra.lık B * * * * * 728 
~1aJıilind astan Top kapı sara' satılık iratlı denizden dolma "' "' * 
;ıııt kir: Dulhaı:ıe yanında, arsa: Galatada Arap camii ma satılık araba: Dolma bahçede 
.,cllıdide:12 ıos li.r~, müzaye- ha~lesinin eski yağ kapanı iske- ~ülga ıstablı amire ahırlarında 
<İ'411ba. gü . Teşnıuevel 929 lesınde No. 24, bir tarafı kısmen hır adet, Banka arabası, muham 
ilrlıltta. nü saat ıs te def- karamanlının emlaki ve kısmen men bedeli ıoo lira müzayede 

1\ Y;pılacaktrr. ( 698) lebi derya, bir tarafı mahdum pazarlık sureti le l O Teşrinievel 
;,l~r~lılt :F • • meydanı, iki tarafı denizle çev- 929 perşembe günü saat on beş 
,~ı: Beyk Undalık ve çalılık rilıniş ı38 arşm 7 parmak de- te Defterdarlıkta (235) 
!\ lıda. ~~~a paşa bahçesi nizden dolma arsa satılıktır. 8 "' * * 
<t.~I t<tra.f uş suyu deresi- senc:de ve 8 taksitte verilmek Kiralık dükkan: Büyükdere-
ıcc itsene ;~a, 100 dönüm- şartıle 4540 lira kıymet konul- de (Büyk dere palas) oteli al
t, ~ ~r. sen u l'detl~ kiraya ve- muıtur. Müzayede ı2 Teşrini- tında No. ı 74, senelik kirası 60 
'lie'i li:ıa.Yedee tık ~ası 70 lira evel 9~ ~'!:hinde müsadif cu- liradır. Müz~y~de pazarlık sure 
ıs eı 9211 ç tındiden 2 Teş- marteaı günu saat ı5 te defter- tile ıo Teşnnıevel 929 perşem 

'~tıt te defte~§arnba günü sa- darlıkta yapılacaktır.(764) be günü saat ıs te Defterdar-
. (•32) arlıkta yapıla- . * . * "' lıkta yapılacaktır. (600) 

~r "' "' "' Kiralı!' . PlaJ: ~aradeniz bo- aatılık araba: ~lmabehçede 
~e ~ti( l.tera . • ğazı hanem~~ Kilyos karyesi mülga Istablı Amire ahırların 

!eri ilan olunur. fail Eskenazi ve Mahtumu ıirketinde TU RK POLA NEORI ile 
------------- ~atlubu bulunan mebaliğin temini lıtanbul mahkemeı asliye birinci zımmıııda mahcuz bulunan y ediku- lstaııbulda ilk defa görecttlmlz 
hukuk dairesinden; lede Kazlı çeımede eski meydr.n ye- SPOR Yeni sinema artlıd 

latanbul evkaf müdürlyeıl tarafın- ıı~ iskele ıolı:ağmda eski 9, 11, 14 ye- OLOA BAKLA.NOVA )'I 
dan lsmıll-Hıkmet ve Muammer nı 14 Numaralı ml ilat ve edevr.t de- muhteşem bir JUb içinde hayatı 
Emin Beyler aleyhine ikame olunan ri fabrikasının birinci ihalesi yapıl- urlyenln büyük bir dramını • 

1 
k d da mak üzre otuz gün müzayedeye ko- .,k entlrikılarını , ı.u _ 

a ıca ıva91n n dolayı tanzim ve nulnıuıtur. "" ,. 
müddeulyeblma '--~a11 Hikmet ve H d d O f L'--' ba k . elan marhınelerl, bıkarı OJUnlınnı um u u u: ç tara ı sokak, diğer ta ı .... er mu yut omııyonun : muHvver 
muammer Emin Beylere irsal kılının rafı derici Miıon efendi arsaıı ve dille Komisyonumuza merbut Leyli li- YA.ŞAYAN ÖLÜ 
davetiye varakalın zahrını mumı- kilru ile mahtut seneden 993 buçuk se ve Orta mekteplerin yemek artı- fil d 

l b 
a,.,.m murabbaıııda, daır· eı' hele'"yece klarila ekmek kırıntıları,· 13 - 19-929 muazzam mln o ıalı:dim ede-

1 ey imanın kuru kahncl hanındaki · • '" teralm kılınan musaddak tahdidi hu- tarihine müsadif pazar günü ıaat on celı:ttr. 
lkametglhlannda bulunmaclılclın gibi dut haritaiıma nazaran maa damlalık altıda ihalesi icra kılınmak üzre ka- Hamiş ; Slnıme mGdUrtyıd hu-
ikameıglblınnın dı meçhul bulun- hin ilci yüz otuz dokuz arşın on iki palı zarf usulile münalı:aaaya konul- sut mevkilerin evvelden tedarl-
duğu mübaşir taralırtöan verilen parmak, bilnıesaha aı.tı yüz kırk yedi m~ştur. Taliplerinin komiıyonumuza kini muhterem ehallden rlcı e ler. 
şerhıen anlıtılm!f olmasına mebni metre murabbaı arazı dahilinde 451 muracaatları. 1 J • 

v ç e mum ey- ön kısmının etraf divarları kilgir. Do"": - arı , ayat, aza ve otom1Jbıl sıgortalarınızı vuku bulan talep e hil ali metre murabbaı üzerine mebni olan '"l;;;;;;;ıı, JJ 'k h k . . 

hlmıyı Hukuk uıulO. muhakemeleri ""' Gal t.ad "' "' şeme ve çatısı ahşap alafranga kire- • a uııyoo hanında kliıı uoyon sigorta kumpıınyaaına 
lı:anununllll 141 inci maddesi mucl- mitli, ilç kattan mürekkep ayrıca ya- pyatınnız. 
bln~e Ulnen tebligat lfaııını bu br.p- rım tavan arasını muhtevi olduğu bu Türkiyede bilafasıla icrav1 muamele etmekte olaıı 
takı tahkikatın 24 • Te~rinlevvel katta (yumuptına ve tıraı maki- •• · 
perşembe günü aaot 14 de talllı:ını ?esi diğer fabrikatör Mustafa beye a- u N y o N 
karar verilmiş olduğundan yevm ve ıt olduğundan hariçtir). Orta katta i-
saıd mezkurda birinci Hultum mıh- ki gözden ibaret ahıap yazthane ve 
kemeıl tahkikat hakimi nezdinde bir aJıtap mevadı kimyeviye deposu h ve bir tazyik silindir makinesi, bet IKunıpanyaınııa bir lı:ere u~al'.llAdıın sigorta yapt.ırınayıım. 

uır bulunmıclıkları verı munddıık beygır· kuvvetinde vantilatör makine- ~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~_:_'.~~~~~~~~~~ '-'l e e on: ııyoğlu - 2002 
ve., göndermedikleri takdirde hık- sl ve bir bale makineai, ve zemini çi-
lınnda gıyap karan ittihaz olunacağı mento olen alt katta merdiven altı MILLJYETIN EGLENCELERJ 
Utn olU11ur. nıakine avadanlık mahalli; ve dördü 

İLAN 
Türk Anonim Elcktlrik Şlrlceti, 

1919 senesinde ihraç olunan yüzde 
5 faizli Elektrilı: tahvllltının 21 nu 
maralı kuponunun vadesi 1 Teşrini
evvel 1929 tarihinde hullıl eylediğin· 

den dolayı tarihi mezkı'lrdan itibaren 
bedeli Galatada, Osmanlı banlı:ası 
gişelerinde tediye edileceğini marüz
zlklr tahvlllt hamillerine ırzeder. 

lstanbul, EylOI 1929 

iLAN 
Istanbul mUlbkatından Galata ile 

Beyoğlu beyninde Tahıeltrz Demir 
yolu Türk Anonim Şirketi 19 l 7 11-

nesinde ihraç olunan yUzde 5 faizli 
Tünel talıvillnnın i4 numaralı ku
ponun vıde1I l ıyşrlnlevvel ım 

tarihinde hult'.li eyledlCinden dolayı 
tarihi mezklirdan itibaren bedeli Ga
lıtada Osmınh bankuı gifelerindı 
tediye edllecelfnl marllzzlklr tahvt
llı hamillerine uzedar, 

htanbul, EylM 1921 

büyük ikisi mUtev~ssıt mütebakisi kil 
çük yirmi adet kar;ıir havuzu; onbir 
adet deri pe§irme dolabı; bir açma 
rr.akinesi ve bir asansör vinçi, on beg 
v" otuz beygir kuvvetinde iki adet 
elektrik dinamo vardır. Ve buna mü
cavir yüz otuz altı metre murabbaı 
üzerine mebni döşeme ve tavanlan 
kagir, üç katlı binanın "" iiette yirmi 
metre irtifamda kagir ~<orkuluklu ze
mini çimento bir taras.'\, mezkQr kı
sımda büyük iki gözden mürekkep 
kurutma odası, orta katta keza ayni 
şekilde kösele kurutmaya mahsus ma 
hal; en alt kısımda Y'di buçuk beygir 
kuvvetinde elektrik dinamosu, üçü si 
lindirli elektrikl• cer edilip tulumbalı 
kuyu; bir kavalata yani bonına maki- Hu günkıi yeni Dllnkll bllmecemlzln 
nesi; üç ziınpara ve üç adet cila ma- bilmecemiz halledllmlt oekll 
kinesi olup zemini beton hu daireden SOLDAN SAOA: g _ Güzellik, iyilik (7 ) 
orta so~ga methal vardır. , 1 - Şansı olmıyan (7) YUKARDAN AŞAÖI: 

İgbu bınaya m~tt~stl . yetmış ı:ıı•~- 2 - Nida (2) Masaet "emri ha- ı - Tanrı (7) 
re murabbaı zemın uzenne mebnı di- zır" (2) 2 _Nida (2) Boyun aksi (Z) 
varları kagir ~tısı üzerindeki asına 3 - Çok nefiı (5) J - Ferdin cemi (5) 
sod faob.' ahpalapp hında ği~ısmınınil dtaerudi~un- 4 - Duvar etaj~ri (3) Cefa (3) i - Söndürmek (4) Baba karde· 

a ır mut .• ?21.en e .t . var 5 - Nota (2) Umid et "emri ha- ıi (4) 
ve potreller Uze?"e ııtinat e~lmit on zır" (2) 7 _ !Jifman ( 5) 
altı tonluk demır ıu ae~u. mezldlr 7 __ Kirli olmıyan (S) 8 - Elifbada bir harf (2) ltemi 
tul~halı ~uyudan. demır borular va- s ._ İstifham (2) F't'anaız alfabe- ğe aanlan (Z) 
ıırtaaile ıu ~e .edil~~ mepbuı depo- sind•·· rir harf (2) 9 - Çok bUyülc.J7) 

~ llıerbut ce Ayas ağa çıftli hududu dahilinde ıS044 metre da bir adet nakliye arabası; mu 

,ııtli~~ı. 3 ~~rede .. Hannn muril:1>~amda • (banyo i~hazma hammen bedeli SO lira müzaye İLAN 
· t~~ra.1 16 

~ mu~detle, elveDfli) denızden miltehassıl de pazarlık surctile ıo Teşrini 

~~~!~~~:~~~;f ~~ -- ~mir Nafia ua~ınubendislillinden~;--
lı; ve iskele caddesine nazır çift lı:a- 1 İ · U la l -, · · · yı d lb 
natlı cümle kapuau bulunan deri fab ki k-'f zmır. r ro.ununvfl?kanve20ıncı ~dlometro~ ~ aplta 
rikaamın çalıJma salonları alıpp mil eşı !1ame ve pro1esın~ te . ı. yenı en Y•P. . c o an 
teaddit kolonlu ve beden divarlarma 23480 lira 4 ı kunış bedeli keşıfli 4 ve 30 metroluk ıki betonarme 
merbut direklere iıtinat e?Den çe~ köprü inşaatı beş ayda ilana! edilmek şartile 20 gün müddetle 
çaldi ~ataklar, me~kQr dinam?larin ve kapalı zarf usulile münakuaya konulmuıtur. 

~iden 2 TS li.ra! muzaye- mahal 3 sene müddetle kira}·a evel 929 perşembe günü saat lıtaııhul Tramvay Şirketi, 1918 
t~~ ltiinii C!Jrtnievel 929 verilecektir. senelik muham- ı S te Defterdarlıkta 236 senesinde ihraç olU11ın yü7.dı bet 

a Yap 
1
&aat ıs te def- men kirası ı300 liradır. Mıiza- * * * faizli tramvay tahvtlltırua 2S numı-

~ira.ı. * ~ a~. (43ı) yede .. 2 .Teşrinievel 929 çarşam- Maliye vekaletinden: rılı kuponunun vadesi 1 Teşrfnlev-' 
~ı it Gara·· ba gunii saat on beşte defterdar 336 senesinden ı927 mali se- vel 1929 tarihinde bulat eylediğin· 
~o. ~1tttıda i~ni Galata saray lıkta yapılacaktır. (98S) nesiı nihayetine kadar milli den dolayı tarihi mezkOrdan ltlbaren 
'll\(i l, senelik ~eşme cad~e . .~ ~ * .. . hükfunet bütçelerinden matlu- bedeli Galıtadı Osmanlı bankuı 
~~eı ~Yede ternd:ruı 260 ~- Kir~~ dukkan: Buytik dere bu olanlarla gerek milli hüku- gişelerinıle te41ye edileceflnl mırü-

te d ~9 Çarşaınb en .. 2 !eşn- de (Buyukdere-palas) oteli al- met ve gerek sakıt hükumetin zzlklr tabvlllt hamillerine arzeder. 
. (s67~ttrdarlıkt: gunu saat t~da ~o ı 12, senelik kirası ı2o bütçe emanatı ve adi emanat he Istanbul, EylM 1929 
S yapılacak- lira, m~~ayede pazarlık surctile saplarında mukayyet alacağı bu DEVREDiLECEK iHTiRA 
ı atılılt . • * * 3 .. Teşnnıevel 929 perşembe gü- lunanlar, Şnbat 930 nihayetine BERA 11 
1lıtiilt kttiınbot: A nu saat 15 te Defterdarlıkta ya- kadar arzuhal ile bulundukları "Sigara tabaklan" hakkında 27 
'~ın •ıak tnah lfadkapıda- pılacaktır. (599) mahallin en büyük mal memuru Teşrinievel 1927 tarih ve 648 nume-

lı'<Ie teeıı. b.edeıı· laSOtOn lie No .s. . .. •· * * na müracaat eyleyı'p yetlerinde ro tahtında sanayi Müdüriyetinden 
llıdi ra Ki alık d k A bir ihtira beratt istihaal kdınmIJtı. 

'ıır den 2 T . ! mu r u kan: Büyük dere- ki mat!Ubat vesikalarım vererek Bu kere mezk:fir berat fruht veya i-
1Ctqa. a.ınba gün" eşrınıevel de (Büyük dere palas) oteli al- mukabilinde müracaat vesikası cara verileceğinden iştirasma veya 

'iıltta yapılua sakat 15 te tında No. 174-1, senelik kirası almaları lazımdır. Bu müddet isticarına talip olan zevatın lstanbul-
ca tır 36 ı· dı .. d d · stah e ark d A E-k · ı~a r, muz.a~e e pazarlık zarfında müracaat etmemiş ve a yenı po an asın a şır 

'•lıı. * "' * (773) suret:le 3 Teşrınıevel 929 per- vesika almamış olanların iddia fendi kitaphane sokağında Türkiye 
« l'vt b Hanın 19 - 22 numerolarda mWrim 

era ve mand . şem e günü saat 15 te Defter- ettikleri alacak 1513 numaralı vekili !stok efendiye müracaat eyle-
ıra. A- darlıkta yapılacaktır. (60ı) kanun mucibince katiyen hazine meleri. 

~lektnkten. aldikları kolla makinalar 2 _ Münakasaya meslek, hayıiyet, ve itibanna ve iktidan 
ışlemektedir. aı· · · · ı · da · · h · · .. 

Denize kurbiyeti bulunan maa ma- m ısıne ıtım~t o u~an ve. a~ı zam~ ı~ın e eınmıl'.'etine go-
kina fabrika elli bet bin lira kıymeti re aranacak liyakatı fennıyesı başmuhendıslerce tasdik edilen
muhammenelldir. Veborçlunun tahti !erin iştiraki mesuliyeti ile çalışacaklar kabul olunur. 
işgalindedir. İlk pey ipotek bed~li 3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihalat ka-
yirmi üç bin lirayi teca~ etmek uz nununun mevaddı mahsusaııına tevfikan bedeli k f' .. d 
re talip olanlar ve daha zıyade malü- . b - . . d . . eş ın yuz e ye
mat almak isteyenler kıymeti muhaın dı uçugu nıspe~ın e dıpozıto yatırdığını mübeyyin senet veya 
meııesinin % 10 nispetinde pey ak~a- Banka me~ubu ı~raz~na mecburdurlar. 
sini ve 929/1135 d~sye numarasile 4 - Talıpler dipozıto veya teminat mektuplarını teklifname
Istan~ul dördüne~.~~':. ";~İ~~~~~~- l~~le birlikte yevmi ihale olan 2 birinci teşrin 929 çarşamba gü 
~:r~~~~c:!te~~en 16 ye kadar bi- nu saat 11,S a kadar Nafia başmühendisliğine tevdi ile makbuz 
rinci ihalesi yapılacağı i11n olunur. almalan .. 

Dr. lli Maz~ar 
Cumadan maada her gün Ji'atlhte 

Sırn Enver eczanesi yanındaki mu· 
•v•nehınesindc hasıı kabul eder. 

S - Bır şırket veya şüreka namına teklifatta bulunan talipler 
teklif mektuplarına temsil ettikleri şirket veya şeriİtlerin kendi 
leriııe salahiyeti tamme verildiğini mübeyyin vekaletnameyi rap 
ta mecburdurlar. 

6 - Fazla izahat almak isteyenlerin Nafia başmühendisliğine 
müracaatları. • 
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Emlak ve EFanı ~ankası lstan~ul su~esin~en 
TAKSITEE SATIŞ: Bak.ırkôyünde kartaltepede avnlye sokağında 

5 • 'olı hane esas 90 ihale 2/ 10}929 tarihinde muhammen kıymeti 

4000 lira. 
PAZARLIKLA SATIŞ. Belıekde Nlııbetiye kasrı esas 28 muham

'l kıymeti 26200 lira. 
Hovbeli adada Yalı caddesinde 4, 10, 12, 14, 16/16/1 numaralı 

1nlar esas 95, 96, 97, 98, 99 muhammen kıymetleri 8400 Ura. 

Tahtakale caddesinde 2 nuınAralı arsa esas 55 muhammen kıy

ın t 4-900 lira. 
MCZAYEDE lLE KlRALIK: Üskiidar- Altuni zade valdebığ 

a zı, ahır ve samanlık. <.'SiS 72 ihale 2819/929 Wibiııde bedeli 

ı n 250 lira. 
Çırpıcıda 20 dömim tarlı tsııs 87 ihale 28/9/929 tırlhlr de be-

deh icar 175 lira. 
Tcş\·ikiyedc J harita numaralı bostan esas 131 ihale 28/9/929 

.leli icar 7 5 lira. 
Teşvikiyede 15 dönüm bostan esas 131 ihale 28-9-929 taribin

ue bedeli icar 201 lira. 
Tcş\ıklyede 14 dönıim bostan esas 131 ihale 28-9-929 tarihin

de bedeli ic:ır 70 lira. 
Bt:) oğlunda Avrupa Pıısajlnda 22 numarali dilkk!n, esas 165 ihale 

~d 9 929 tl!.rihlnde bedeli !can 1080 lira. 
&ı.JAcl:ı muharrer em ilke talip olanların Şubemize miıracaatlan 

Sabahlan 

ENO'S "Frult Salt" meyve tozun.un mun: 
tazameD istimali cıhazı hazmının tabıı 

vaz .esini temin ve dolayısıle mtılı:emmel bır 
sihhal ednme eylu. Tozlu lıayuar menbamdau 
ıstıhzar olunan Eno, me~derın_ cksa ba.-aı:ı 
oafiasını cami ve tesiri tatlıdır. Bır ıki da_mıa lı
moo sıkıldılr.tagayet lltifbir limonata ~cldıoı alır. 

Sabah .,. ak~m bl,.. .a lcad~hl 
d~ranıınde b'r kahw: kafll• al11ur. 

B!Llh\UM ECZANELERi>!!: SATlLIK 

. 
., .... 8 aylarından ltlNret" .Utt9" 11 .. ume umanı ,,. ,....vU nUm&el .. na .. r\Cle l•Urnel .011~ , ve 

--- wneaJ.ı• bJr vn.\lrw ctdal o&A,.; ---

• 
FOSFATIN 

FALİER 
aaye!ftnde temfn edlllrv Foefattn f'aller 
yavruların yüzlerın.• tazellk ve penbellk, 

ad el Ata kuvvet verir, v .. onıan ır(lrbı:l:ıı. 
kıla11P 

VatnL• .,,,. f'oer.tın ..,.,,,., , 

o da FOSFATIN FALIE!l dir. ~'Ç1 
( Al~Mt ..... lka t 

uıcutu .. rı.ouı lçı...., <olllll - ,... n- ......... 
Be1o~lu Orman ınuanıelal ıneınurlntuo~an : 

ihale tarihi bulunduğu mahal cinsi fiau 
1-10·29 Topa ne Meşe odunu 21 O 

,. Fındıklı " .. 21 o 
,. Oruköy ,, ,, 210 
,, ,. Mahlut ,, 205 
,, Be~iktaş Meıje kömürü 2 1120 
,, Fındıklı ,, ,. 2 ı 20 

çeki 
3 

41 
13 
4 

,, Kemerburgaz Meşe odunu 94 7 
,, ,, Mahlut ,, 94 2 

kilo 

50 
200 
550 

1000 

Balılda cins ve miktarı yazılı musadereli emval hazine namına 

·ıı:ıye<leten saulacakur. Talip olanların Beyoğlu Kaymakamlığında 

rıT"rın mLizaylde komisyonuna ihale giinü müracaat eylemeleri. 

QUADRAT 
(Abık Ru labrfkuı) 

markasını arayınız. 

1Q24. 

B.l.Rl~ 
RIGA 

QUADRAT 

SJparif lçlıı: B. j. DANON l!tanbulda Köprülü 
hanında 12 - 13 mumerolu mı«aulıra mllncut 
olunma1L 

Merke•nıa dikkat ediniz. 

, 
MlLLlYET ÇARŞANBA 25 EYLÜL 1929 

~eyriseiain 
Merkez Acentu~ Galatı kö:-rtt 

bıfJnda Beyoğlu t36'l Şube 
ıcentt1ı: MahmudlT• Hanı altııda 
lstanbul 2740 · 

Trabzon ikinci postası 
[ lZMlR ] vapuru 26 eylill 

perşembe akşamı Galata nhn
mından hareketle Zonguldıık 
lnebolu Sinop Samsnn Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rizeye gidecek ve Of 
Trabzon Polathane Gir on 
Ordu Fatsa Samsun Sinop lne
boluya uğrayarak gelecektir. 

iz mir sür'at post as! 
( Gulcemal ) vapuru 27 

Ey!Ul Cuma 14,30 da Galata 

rıhtımından hareketle Cuma 
tesl sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hara 
keti Pazartesi sabahı gdecektir 

Vapurda mukemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

• 
ENCi 

lara de~iz lüks te sür'al pos!rn 
VATAN 

YAPl.:RL 
25 

Eyliıl çarşamba 
J!iiniı akşamı Sirkeci nhumın 
dan hareketle dol(ru (Zon~ 
dak lnebolu, Samsun, Ordu 
lreson, Trabzon, Surmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 
TafsllAt içln Sirkecide yelken

ci hanında klln acentasına mü
racaat. Tel lstanbul 1515 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BA(il 

..._.. J. ROUSSEL Kasık 
,~,· 1 baKı bütilıa bp ale
~ miac:e azim taktirler• 

mazhar olmuıı.ır. · 
1111cak bu bai ile eııı
alyet .. e rahab la'Dm 
elde edilir. Bağm ,ku

_.. olarak tatbikini Jeıniıı için 

Yalnız Parlstekl 

J~ 
Şabeal, Bey~uııda Tllııel mer 
clanıııda kifiı mağazasıııda aabl· 
maktadır. · 

Mapzamm ziyam '"" yahut 
kııtnmuzu bildirmek suretiyle 

. aiparitinizi posta vasıtasile icra 
ediniz. Fiatlar: Adi bağ 4 TL. 
çift bağ 7 TL Lüks kuvvetli bağ 
8 TL. çift bağ 12 TL. Lllka 
ekatrıı kuvvetli 10 TL. çift bağ 

· ıs n.. 

Kuşadası kayma
kamlığından: 

Leyli ve nehari 

istiklal lisesi 
Tam devrelidlr. BUtUn sınıflar mevcuttur. 

Talebe lr.aydı.ııa başlanmıştır. Her gün müracaat olunıbi!lr. 

Şehz adebaınde poll• merkezi arkasın de. 
Telefon ıst. 2534 

Tütün Eksper kursu 
Tülün in~isarı unınıni i~are3inden: 
Tütün lnhlsan idare! umumlyeflrıce kiişat edildiği evelce ilin 

edilmiş olan kurs için şimdiye ğadar mUra::ııat etmiş olan taliplerin 

kısmı azamı vesaiki !Azimeyi ihzar ve lth etmiş olduklarından şehri 

halin gayesine kadar atide mürakkıım v~saiki Ortaköyde kurs Mil
dürlüğüne ita ve verıreıniş olanlann müsabakaya kabul <!dilıniye

ceklerl !!An olunur. 
1 - Musaddak nufüs tezkeresi sureti veya aslı 

2- Mektep şahadetnarnesl veya orta tahsili ikmal ettlğine dair 

maarif idarelerinden musaddak resrnt vesika 
3- Mahalle veya kariyesi lhtiyar hey'etinln Polis veya Jandarma 

dairelerinden musaddak hüsnüh~l şahadetnamesi 
4 - 4 kıt'a vesika fotojtraOarı getinneierl 

Devlet demiryolları 'Te limanları umumi 
idaresinden: 

Umum idare namina ecnebi memleketlerden gelecek bilumum 

eşya levazım "e emtianın Samsun ve Trabzon limanlarından mada 

Türk limanlarında gümrük muamelesinin ifası kapalı zarlla müna
kasaya konmuştur. 

Münakasa 30; 9 ı 29 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 

demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

l\lünakasaya i;;tirak edeceklerin teklif mckruplannı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük ka

lemine vermeleri lı\7.ımdır. 

Talipler münakasa şarcnıımelerinl beş lira mukabilinde Ankarada, 

Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
adı:bilirler. 

Türkçe ve Fransızca tedrisat mükemmelen icra olunur. 

Talim ve terbiye heyeti yeni te$ki1Ata göre en değerli -re miitehas· 
sıs mualllmlerden teşkil edilmiştir. 

Devlet benıirJolları ve liıııanları nnınnıi i~aresin~en 
lstanbulda ihdas edilecek olan naklive ace11talığı için müracaat 

edecelı: taliplerin teklif mektuplarının 2 1 Eylül 929 tarihine kadar 

kabul olunacağı evvelce llln edil~ isede işbu müddet 28 Eylül 
929 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Devlet nıamaası nıü~ürlü~ün~en; 
500 
300 
200 
500 
500 

Ayak 

• 
• 
• 

Vişne koyun 
Netd • 
Siyah • 
Vişne yarma 

maruken 
• 
• 
• 

• Nefti • • 
Miktır ve cinsi ve ren~ yukarda gösterilen bin ayak koyun ve bi 

ayıtk J•rma maroken mUbayuq hakkındı açılan münakasada verilen fiil 
yültoek görUldöe;ünden yeniden münakasa lllnını karar verilmekle talip 
ol~lırın 31 Eylul 929 tarihine müsadlf salı günü saat 16 da matbaad• 
~ute,ekkil mübayaat komisyonuna ve şarmameyl görmek isteyenlerin he• 
gün muhasebeye müracaatlan. 

• ••• • • Leyli ve Nehnrt -· Kız ve Erkek •• • ~ 

ı Şişli Terakki Lisesi 
Ana, ilk - oru ve Use Jl<lnci devre birinci sınıflarına talebe kıyd 

edilmektedir. 

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylıll • 

Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 4 
Tel. B. 0.2517 

:::::~~e~~:m·~ !~ıd~n mürekkep 

TÜRK - AİLE - MUSİKİ - B1RL1Gi 

LONDRA 

Çocuklarınızın seveceği kitabın 
Resimleri renkli ve güzel 

Metni cazip ve 
meraklı olmalıdır . 

Babalar, Muallimler f Bu kitap 
YE.ı.~t İLK MEKTEP KIRAATi dir. 

Milli yet matbaasının rotatif makinesinde nefi> 

bir surette basılmıştır. Beş kısımdan ibaret olan bu mükemmel 

kıraat kitabı Maarif Vek:lled talim ve terbiye dairesinin (147) 

umaralı karırile bütün mekteplere kabul olunmuştur. Ana sınıfına kız ve erkek yavrular kabul olunur. 1 
Her gDn kayıt yapılmaktadır. 

--üz::: 
Merkezi: Tefeyyüz k:itaphanesldir . 

Den~ ~abnalına koınisronnndan; !~~~nm~~~~,~~~~!~~! :!ho M•h~• "m•• 
20 Metre mik'abı çam koğuşu münakasayi aleniye ile ihalei dumiarı Şirketine alt olup bankamıza merhun bulunan akrıOetl 

kat'iyesi (9) T~riııievel 929 Çarşamba saat 14 te ( 2 ı 73) iki bin yüz yetmls üç denkte ( 89590) sek~en dokııı 
20 mttre mik'abı çıralı hatıl 9 Teşrinievel 929 çarşamba saat 

14 te bin beşyüz doksan kilo cins ve nev'i adde muharrer tütünler Saııt' 

Milli müdafaa ,·ekaleti Deniz fabrikaları umum müdürlüğü sun Hukuk mahkemesinden istihsal olunan karar üzerine bankamııcl 
için yukarıda yazılı kerestt! hizalarında muharrer gün ve saatta satılmasına izin verilmiş ve 21 teşrinlevel 929 tarihinde lhalt:sl y•· 
ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini göremk isteyenlerin her pılmak üzre mevkii müzayedeye vaz olunmuştur. Talip 01311181 

gün ve vem1ek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Ka- yüzde on nlsbetinde pey akçalannı veya bu nisbette teminat ıncl1". 
sımpaşada Deniz satın alma komisyonuna müracaatları- ruplannı hamilen her gµn ziraat bankasında müteşekkil sanş be1 

Devleet ~emir yolları ve limanları uınnnıi i~aresin~en: eti~~n:üaca~~~~ ilan olunr:~hat 
285 km. yol malzemesi· .. kapalı zarfla münakasaya konmuş 7723 196 Çarşammba temiz işlem.iş 

tur. 
Münakasa 22 Teşrinievel Salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür 
lük kalemine vermeleri laznndır. 

Taliplen münakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde Arı
k.arada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları uıııuıni i~aresin~en 

9114 
11047 
13604 

6432 
14371 

1260 
2035 
2755 

981 
1231 

229 .. .. .. 
285 Samsun temiz köy denği 
343 " .. .. 
155 ... " • 
833 Samsun ve Çarşamba 

36 Samsun 
57 

" 74 " 
26 .. 
29 pastal 

Değ resi 
E 

E B~ı bağlı 
D 
E 
F Pastal 
G Pastal 
B 
E Yelpaze 
F Kuşadası kazasında Hükfunet ko· 

nağmm Beton · Arme olarak müced 
dtten inşası kapalı zarf usuliyle mü 
nakasaya vaz olunmuştur. Münakasa 
Kuşadasında müteıekkil komisyonu 
mahsusunda icra olunacaktır. Müna- Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Beğlik köprü istasyonu 15499 325 

G Başı bağlı 
G.G pastal 
K 

kasaya Beton - Arme inşaatında te- civarında 479 uncu kilometrede vaki taş ocağından 20,000 M' 3538 81 
Görmez 
Yaprak ve dlzl K.G.G 

crübe ve vukuf aahibi mühendi§lcr balast ihracı kapalı zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 
veya bu ehemmiyette ;n•aatı hus.ısi M k S T · · l l S 89590 2 73 -,. üna asa 1 eşnnıeve 929 alı günü saat 16 da Devlet 
euretle ikmal eylediklerini kanaat • B 1 b 1 d 
bahş vesikalarla ispat edebilen inşa- demiryollan bınasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek- ey er ey n e 
at müesseseleri veya kimseler dahil ler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde sa Kiralık köşkler 
olabileceklerdir Münakasaya iştirak at 15,30 a kadar Umumi Müdürlük kalemine vermeleri laznn-
etmek isteyenler ihtisas ve ehliyet- dır. meBrheylerb!Iinhmdeet ytı:•rBecay~dyc:!ne: 
lcrini is=t eden veııikalarla İzmir T · um me 

r- alıpler münakasa c"'rtnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara la• ·k t mu··--•ı No 21 23 iki 
Nafia Bat Mühendi§liğine müracaat ,...- -· v ı ıme e oa. -

. ederek bir ehliyeti fenniye vesikası da Muhasebat dairesinden ve Haydarpaşa işletmesinden teda- köşkled gerek kısmen gerek tamı-
a!aca.ldirdır, Şartnamelerin İzmir rik edebilirler. men kirayı verilecektir. Aynı köşk

------=---=--------------- lere müracaat. 
Nafia Baş Mühendi§liği ile Kupda- Tarsus zır· aat Bankasından.· 1111---------111! 
"' komisyonu mahausundan alabile· 1 ~ 

Doktor 
Celal Rasim 

ceği cihetle ~U: ma~ra mü- Tarsusun Mersin caddesi Ü%erin-I bulduğu takdirde badeliıtizan ihale 
racaat edil~bil~~~~ı ve ihala~ kanu- de Kancık kapı civarında Hoca Deb edilecektir. Taliplerin Tarsus Zira
rı:una ve mıına_........ şa~esıne tev- bas evlitlanndan metruk çırçır ve at BankaiJna müracaat ederek şart
fıkan .~r edilecek teklif .zar~~= buz fabrikaları ve müştemilatının 31 nameyi görmeleri ve müzayedenin 
yevmı muna~~- ~~ 21 teş~evel 5-1931 tarihine kadar ican 16-9-1929 hitamı olan birinci teşrinin altıncı 
929 Pazartesı ı::wıu saat o?bıre ~- tarihinden itibaren yirmi gUn müd- çarşanba günü saat cnaltıda teminatı 
dar Kupdaaı Ka~akamhı:uıa mu- detle kapalı urf usulile müzayede- muvakkatelerile birlikte teklifname
t~~lsil n~ bır. ~buz muka- ye çıkarılmlftır. !erini Bankam.ıu tevdi eylemeleri i-
bilinde tevdı cdilmesı ilan olunur. Bedeli müzayede haddi liyikmı lin olunur. 

1&li~:~ce~gr~me~~ ~~ r ~D~~~~er~:!~~S~rtal!~n~~~~J~~n~!~Df• 
11 mukarrer olup bedeli keşfi 3800 C p 
liradan ibaret olan mezktlr sarnıç lenecekllr. umartesl, azarteıl ve Pel'fembe gDnlerl 13 den 
aleni surette münakasaya konulmuş- 16 ya kadar müracaat olunması. Kayıtlar EylQJ ıcınundıı 

Bahriye hastanesi cildiye 
ve :zilhrevlye mütelı11111sı 

-Kadın: Erkek-
cııt. frencf, belsoğukluğu 

ve idrar yolu bastalıldannı 

en emniyetli ueuller ve en 
elverişli t•rtlarla tedavi eder. 

Emrazı dablllye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları müteh•~ 

doktor 

ŞEKIP HABii',_ 
Ayaaofya Yerebatan tfC" 

SOleyman apartımanıad• pi 
martesl, Pazartesi, çart•ısı 
ve Perşembe. Tel. laı. 30V 

ZA YI - Evvelki Pa2arıc1l ~l 
,ı• 

şamı Balatta pazar mahallinde rft~ 
kaplı kAgıt derununda Hasan ftt ıf> ı 

il 
,,. 

efendiye alt iki adet foıoğrıı ı ~ 

ile evrakı saire ve cUz'i bir ısıl pi 
para zayi edilml~dr. Bulan ,.oıı ~ 

kendisi ne ait olmak üzre Bılat ~lı 
merlr.ezi karşısında 108 nurıı• ıV· 
Yıldız Bakkaliye mağıızısm• ~
miJıde aynca memnnn edUec~ l 

- FIRSAT 
tur. llıalesi 30 eylül m puartesl kapanacaktır • 

Edirne belediye riyasetinden: fnni.::li~~\:ıın1::. ~1ı~::;~ Şehir bandosu için de talebe alınacaktır. 
Euimc belediye itfaiyesi için almacak iki tonluk bir adet ara- iti fenniye listesini görmek üzere 29 - aynı &'ilnlerde müracaat olunması. -

Adres : Beyoglu, Mis sokak 

• ·o 11 telefon Beyotlu 730 her 
ım sut 8-10 14-S!O 

280 Kalem Eczayı Tıbbiye 
Iatanbul Sıhhıye müesseseler müba 

adet meşhut 

12~ BurberO' 
zi,z bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konul· eylül 929 aır..tmını bdar Galatada Pertevnlyal vakfı ldare~lnden ; 

nhnm caddesindeki merkezi idareye 
ııı:~ur. Talipler şartnameyi belediye riyasetinden talep edebilir müracaıtlın. Aksaray, Alem Bey mıhılles~ Vezir Çeşme sokağı 8 No hane 

Itaya talip olanlar ilk teklif edecekleri bedelin o/o 7,5 yüzde ---=--·----,------ Şişli lı.zet paşa sokağı, Valde ıpammanı 1,2 numerolc daireler 

yedi buçuk nispetinde teminat akçesini veya banka mektubunu İKRAZ İŞLERi Sanyer Dereboyu 149 - 153 numerolu iki bostan 

lı:ıvi pullu vaıakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazöz eli- Mücevherat, hal~ esham, tabvlJ.it Ballda muharrer emilir. yirmi gün müddetle aleni müzayedeye konul· 

• e ya7..-ırak 12/10/929 tarihine kadar belediye meclisine tevdi Maaş cüzdanı muşrur. yevmi müzayede şehri halin yirmi seklzinci Cumartesi günüdür. 
'emleri ilan olunur. Tuımık l!teyenlerln yevmi mezlcOrdı sut onbeşe kadar btınbuldı Evkaf 
. mukabili her yerden çok ehven şe-
.!->:ıle 12/10/929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 da raiL Bir defa müracaat buyurulmuı müdlrlyetinde Pertcvniyal idaresine veya idare c.ııcümenlne müracaat eyle-

, •• r. Sirkeci Erzurum Han No 18 mel eri. 

yaat komsiyonu riyasetinden : b J J'l 
Sıhhi Müesseseler için Mayıı 930 ffiUŞaffi Q 8 

nihayetine kadar lazım olan iki yüz 
ııekacn Wem eczayı tıbbıye tanzim 60 Türk ııraı:ıP• 
e~en şartnamesi v7~e ve 8 Tet- I Beheri Beyoğlund• 
rınıevvel 929 aalı ı:unu aaat 15 te R 
kapalı zarf uıulile ihale edilmek üz- ~ B A K E 
re ':"ünakaaya kon?Imuıtur. Bu baJ; MAXAZALARJNV ~ 
talı:i şartnameyi &:örmek ve fazla ı- \:ır 

zahat almak isteyenlerin mezk(lr S 1ı 1 f fa de edirıiı 
lı:omiaiyona muracaatlan illn olunur. an yor 5 1 
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rÜl'\r<'Ç·) ' 3lllll halis Moriııa balığı HASAN BALIK YAG""" 1 
~~l~ ınal1sulii aleınşÜmtıl marka 

Gavet taze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kiloluk 
şişelerde HASAN ECZA DFPOSU toptancılara 
büyük tenzilat.. 

ım 
Kolaylıkla temizlemek için 
Nim ıslak bez üzerine biraz 
VIM serpiniz ve nasıl te
mizleyip parlattığını göre
receksiniz, 

Beyaz kaplamaları, mermer ve 
her nevi boyalı ve çini eşyayı te
mizlemek için kullanınız. Bakır ve 

pirinç eşyanızı "VIM., ile parlatınız 
Cezve ve tencereler için emsalsizdir 
"VIM,,I kuru halinde kullanmayınız .. 

Tütün inhisar idaresi umum 
müdürlüğünden: 

Ortaköyde Feriyede ktln tütün 
Eksper kursuna bu sene 25 talebe 
alınacaktır. Taliplerin adedi matlup 
haddi ~eçerse bir mü,abıka yapı

lacak müsabıkı netice<inde kazanan
lar kabul edilecektir. J\u müsabaka 
5 teşrinievvel cumartesi günü 1-~eri

yede >Oat 2 de yapılacaktır. 

Taliplerden arınacak evsaf şun
lardır: 

1 Türk olmak; 
2 - Yaşı onseklzdcn aşağı yir

miden yukarı olmamak. 

3 - LAakıl onı tahsilini ıkına! 

etmiş bulunmak ( yani liselerin do
kuzuncu sınıfına muvıffakiyetle geç
miş olmak. ) 

4 - Sıhhati tam ve bünyesi 
tütünle iştigale mlısait bulunmak. 

5 Alelitl~k ajl;ır cezalan mü-
stelıem cürümlerden ve muhilli hay
siyet kıbahatlarından dolayı mah
kum olmamak. 

f\1ezkür hususat nüfus tezkeresi. 
mektep şehadetnamesi, veya ona 

Deniz satınalnıa ınu~aJaat ~oınisJonuu~an: 

taiısill ikmal ettiğine dair maarif 
idarelerinden musaddak resmi vesika, 
idarouin iki doktoru tarafından veril 
miş <ıhhat roporu, mahalle veya 
karyesi ihtiyar hcy'etinin polis veya 
jandarma dairelerinden ınu-addak 
şahadetnamelerilc teHık olLnur.) 

Taliplerin nihayet 2 teşrinievvel• 
kadar Tüıün inhisar idaresi umum 
müdütlügnne istitlı ile müracaat 
etmeleri ve vesikalarını dı beraber 
getirmeleri illn olunur. 

Gemi kazanı 4 adet kapalı zarfla ihalei katiyesl 2 Teşrini evvel 29 Çarşamba gUnil saat 14 te 
Adet Tahminikl 

Çelik saç levha muhtelif ebatta 100 43439 
.. kö~ebent ,, 255 27066 

Rerçin fes başlı ,, ,, 7850 
Civata ma somun ,. • ,. 670 
Ağaç vida dört köşe başlı ,, 200 

kapalı zarfla ihale! 
katlycsi 2 Trşrinievel 
29 Ç~ır~amba saat 15 te 

Milli müdafaa vekaleti deniz Fabrikaları ihtiyacı için balada muharrer malzeme hizalarında göste

rilen gün ve saatta kapalı zar[ usulile ıhalcleri icra ~dik1:d rir. Ş~r:ı ı-:- :c• "İ görmek isteyenlerin 
yövmi ihalede muharrer saatta Kasın.paşada deniz satın alma komisyon\ı•ıa mu-raeaatları_ 

Harp Akademisi 
'"'• 

1 
Mektepleri miidtı:~!!enhayat . kumandanlığından: 

l&.rte,· ('..ebe kayt ve kabulüne baılanmııtır. Kayt günleri Cu- <1455) l A k i l k 
.'rdır. t jıarteıi, Perıembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye ka numara 1 S er memur ar anUnU 
1 li.ıtrnd a ebe kadroıu mahduttur. Zamanında müracaat edilme h •} h t' t • '} k U'" 
•r.k11nİr. Eski talebenin nihayet Eylulün 19 uncu gününe ka- VeÇ 1 e esap memUrU ye iŞ iri me zere 
eııı l11lebetını Yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine Harp akademı·sı'ne mu" lhak Yu" ksek Levazım 
•ır Yllkllrt alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep mezunları alı-
ılf ı .. ı,ı,,.~~flara girmek isteyen lise ve orta mektep muadil il· mektebinde dokuz aylık bir kurs at>ılacaktır. 
' ~ur. &lreceği sınıfın altındaki sınıf derslerinden imtihan 'S' 

1'ii=d~eJj hayat mektebi Saraçhane batında Münür paıa ko· Mezkur kanuna tevfikan askeri hesap 
trkek elef~n, lstanbul: 2721 } k • t • • ht • t b •ti • • 
~ Anıelı hayat mektebi Cağaloğlunda Tel.lstanbul:3630 memuru 0 ma ıs ıyen l ıya za l erının 

.,!flel ~eıni~olları ve Limanları Dınunıi i~aresin~en: Istanbulda ve taşradak~ ~n büy~k kuman-
~~:~ istasyon ve atelyesi su tesisatı malzemesi •••• kapa- danlık makamatına ha ıstıda muracaatları 
. tıfÜııa Unakasaya konmuştur. ı• la" n olun r 
~ada_ ~sa 19 Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An- U 0 

. tıfİiııak evlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. ------------------------------------

:-kat te as_aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
~lik ıc:ın~tlanru ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi mü 

,~ alipı, ctıı~e venneleri 13.zımdır. 
~· ı.taf lllt.ınakasa şartnamelerini on lira mukabilind$ Anka

t~~erne- dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasm 
"' edebilirler_ 

l ~~ licarel ıne~le~i ınü~ürlü~ün~en: 
·ı~ v:~bin Ulumu ·. A.ıive (İktısat, şehbenderlik, muhasebe, 

;e ?tıefta.tig~~) ihtisas kısunlamıa tam devreli Lise mezunla 
tr· ':- \'uc: aliyeden ve Ecnebi mekteplerden gelenler. 
~ lllbjl'İlıci d k ticaret kısınma, Orta mektep mezunlarile lise
~t 1 llıelttcpı evrelerini bitirmiş olanlarvebu derecelerdeki musad 
3 erle meslek mekteplerinden müracaat eden mezun-

l\ıl ..._O~ T· 
·~ 'dilttıektcı:J~caret kısmına, ilk mektep mezunları kayt ve ka
~r. Kayt müddeti 30/Eyliil akşamına kadar de-

. ~n. •in~rslan kuvvet şarabı 
~k '•lir. ht ;• lr.uvYeı, renge penbeUk ve natürel gilzellJk vücuda şlşman
ııı..;'ct il. ıı:ıde tesiri görlllür. Her eczanede bulunur. Depo: Bahçe kapı 
ıi1,11•ı ccz.n . r •ricası l\l. Klzım ecza deposu, Anbroda Cafer Tayyar 

125 lr.u csı, Samsunda ecza taciri Rışit Can beylerde. Istınbul için 
ru~ 

.~~ıle~~emiryolları ve limaoları ımumı i~msin~ın 
)alı sııa setrJ:~an ıst~yonlan arasmd~i ,Yolun ikinci tabaka 

>.,:~arfla nı-· ınuktezı 60000 metre mık'abı balastın ihzarı ka
~1111\a.itaaa Utıakasaya konmuştur. 
!ot~ ~lllirı 3 , 10, 929 Pazar günü saat 10,30 da An.karada 

'.~k llııa.1ta&ayaY?ll:ın İdaresinde. yapılacaktır. 
U~ ~ tenıinatı ıştırak e~ec.~klenn teklif mektuplarım ve mu-
1'~\i l!rninc" arını aynı gunde saat 10 a kadar Umumi Müdür

~<lq Pler ın .. ermeleri laznndrr. 
h' ~a.I.i~e ~akasa Şartnamelerini 10 lira mukabilinde Anka
Uftflet ~ ~ muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

1~~i~~Ci1t il~~~~~.arı ve limanları uınunıi i~aresin~en 
lıuccq O llncu kil oy ar:ısmda Haydarpaşa Eskişehir hattının 
'11 ~ de~ ka . oınetresınde vaki yayla viyadükünün kami.len 
. l'dU:~~ Usulileg~.?larak inşası vahidi kı:yasi fiatı üzerinden ka
~ild~~ 14 T un~~asaya vaz olunmuştur. 
lıra: bcvlct d ~Şnıuevel 1929 Pazartesi günü saat 16 da An 
İ'lıi g .edecekle:71~~llan idaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
'4cri ';11de saat 1; 

3 
1 mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 

l'aıi alltlıdır. ' o a kadar Umumi müdürlük kalemine ver
~lıiı· Pler ın-· 
~ 1 tıd Unaka~a şartn . 
1lı;ış. e J\nkarad amesı ve evrakı fenniyeyi s lira mu-

<ı İşletıne m~·fmu?a~:.bat dairesinden ve Istanbulda Hay-1{ A u ettışlıgınden tedarik edebilirler. 

Jl ON Alman kltaphanesı 
Bevoğlu Tünel meydanında 253 

• 

Dünyanın bütün 
haın kauçuk istih

salatının altıda 
birini 

G U D Y E 8 
Fabrikası sarfetme
ktedir. Bu miktar. 
Gudyerden sonra 
en büyük lastik fa
brikasının kullan
dığı mikta;:-dan yü-
zde elli fazla<hr . 

TUrklya için umumi veklll : 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 

Beyoğlu istiklAl caddesi No. 167 Telefon 
Beyoğlu 742 - 743, Telgraf Tatko 

J HariciJe ve~aleti nıüua1aat ~onıisJonuun~an : 
VekAlet için 
Hariciye konağı için .. " " .. " .. .. ... .. 

200 ton kok kömürii 
40 ton kok ,, 
2~ ton antıra>İt kömürü 

2000 kilo mangal kömürü 
1 ~000 kilo odun 

Vekalet ve hariciye konağı dan ihale olunacağından talip
için mıktar ve nevileri balada !erin şartnameleri görmek ve al 
muharrer beş kalem mahrukat mak üzere Ankarada Vekalet le 
7 teşrinievvel 929 tarihine müsa .. __ .. .. 
dif pazartesi günü saat 16 da vazını mudurlugune ve Istanbu-
Ankarada Hariciye vekaletindellda Hariciye memurluğuna mü 
müteşekkil komisyon tarafın- racaatları luzumu ilan olunur. 

ı\vrupanın en meşhur 
sına! müesseselerinden getirttiği 

ders \'3Sıtalariyle ciddi Ye ilmi 
esaslar dairesinde t•:dr•>-1t yapan 
ycgAne milli bir me<lek ınektc
hidir. 

2 Yeniden BUHAR, ,\10-
TÖR, IAZEL ve El.t<:ı..~l'RIK 
~;uOeleri :ıçı1 .. ~ ıkur. 

1 13.ı şubelere intl ao 
edenler kı • hir zamanda en 
fenni ve en mükemmel K.\R.\ 
ve DENiZ '.1Ah.1'.'\ISTI sıfatını 
iktisap ederler. 

4- · Sinleri küçük olanlar 
için bir senelik iHZARi SINIF 
vardır. Bu sınıftı meslc~in te
melini teşkil eden ilk bilgiler 
öğretilir. 

5- Yeni $ene tedrı>annı 12 
birinci teşrin 1929 .la ba, 1 na
cıknr. Talebe kaydını başlan• 
mışnr. Her gün Galıtada :\lum· 
hanede Arapyan hanını bltlşilc 
olan mektebe mürRCllt edilebilir. 

' ' '' 

B~J~K TAJJARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE . 
11 TEŞRİNİ EVVLDED1R 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,. Bir mükafat 
işbu keşdede cem'an • 3,900 • numara bzanacalmr. 

Lelyl ve neharl ~ 

.. ~. ~ ~~~? ~ .~~ ~.~.: ~ :. .. 1 
olu nur. Arza edemlere matbu tarifname cönderlllr· Baflktaf • 

Yıldız • Telefon Beyoth 22.ıı --

TOrk Maarif cemiyeti lstanbul milmeaslllltlnden 

Türk Maarif Cemiyeti 

mektep defterleri 
Nefiı bir şekilde çıkmışnr. Her talebe bu defterleri almakla 

yurtsuz, k:iİsesiz k•rdeşlerinlo istikbaline yardım etmiş olur. Umumi 
deposu: lst ıbulda fincancılar vokuşunda Şark hanında 

.... 18 numaradadır ~ 

Devlet ~enıiryolları ve limanları uınuıni i~aresin~en 
30/9/929 Pazartesi tarihinde münakasası icra edilecek olan 

gümrük komisyonculuğuna iştirak edeceklerin şartnamede mu
harrer vesaik ile beraber şimdiye kadar büyük müesseselerde bu 
işi yapmış olduklarına dair müesseseler tarafından verilmiş e
hemmiyet ve kabiliyet vesikasını teklif mektubundan ayrı birzarf 
derwıanda ita etmeleri lazımdır. 

PREVENTORİUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
HAYDARP.\ŞADA VALIDt:BACl"ilDA Preventoriumun l\IAYlS 1930 

gayesine kadar sekiz aylık ihtiyacı olan ET, EK·\1EK, ŞEKER, U~. :tlA· 
KAR"ilA. ŞEHRiYE, iRMiK, PIRL"iJÇ. KURU ve YAŞ SEBZE, KURU 
MEYVE. KAŞAR v~ BEYAZ PEYNiR, YUMURTA, SOAN, TEIH:YAÔ 
ve sair müteferrik erzak ile GAZ kapalı zarf usulile münak.,1ya konul· 
muşmr. 30 eylül 1929 pıçartesi günü ihalesinin Icnsı mukarerdir. Taliple
rin şeraitini anlamak ve münakasaya işcirık eylemek üzere Fındıklıda Yük<ck 
Mek-ıcpler muhasipliğindeki komisyonu mahsu;una müracaat eylemeleri 
i\ln olunur. • 

Evrakı matbuatab'i: 
Tülün in~isarı uınuın isaresin~en: 
idare için numunesi vcçhile defter imal ettirilecektir. Talip olan 

lann nilmüneyi görmek iizere miiracaatları ve 23·9-<}29 ~ıımartc;t 

günü saat 10,30 da Galatada Mulı3ya:ıt Komisyonunda buluumalan. 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Anadoluya halk şarkıları toplamata giden Konservatuvar 
heyetinin faaliyetine alt intibalar. (Yazısı Uçtınca 

sahifemlzdedlr. 

1rman ve arazii vakfiye müdürlüğünden : 
sayim ocağı arazisinden Kanlı çeşmede vaki yirmi beş dönüm 

arla ile derununda büyük bir samanlık ve büyük ve küçük iki 

ahır ve iki bap oda mutfak ve bir anbar üç sene müddetle on iki 
9Teşrinievel 929 cumartesi günü saat on beşe kadar müzayede

ye konulmuştur. Talip olanların Istanbul evkaf müdiriyetinde 

o~nıan ve arazi idaresine müracaat etmeleri. 

lstanbul Birinci Ticaret malikeme-1 Beyoğlu ikinci Sulh hukuk 
sinden: Hakimliğinden : 

_ M_ahkemece ilam iflasına karar ve- Boğazkesende KADIRLAR yoku-
rilmış olan Arslan Fresko mahtumla- tunda Defterdar mallallesinde 36 nu 
rı şirketi azasından Jak Fresko efen- meroda mükim NAZiRE Harum ve 
diye ait hane eşyasının bilmüzayede AHMET Efendi 
!ruhtu kararğir olduğundan .. t~lip o- Müddei MİLLİ OTO Şirketi ta
lanların 1 - 10 - 929 Salı gunu _saat rafından aleyhinize ikame olunan a-
10,30_ dan 12 ye kadar. ve kabil _ol- lacak ve zarar ziyan davasından do
nadıgı tak~ırde anı takıp eden _gun- layı ikametgilhmızin meçhuliyetine 
~rde Bey?g_lunda Hava sokagında binaen halkınızda gıyap kararı veril
>ava Qtelının 10,11 n~erolu odala miş ve müddei davasını izahtan son
nnda hazır bulunmaları ılan olunur. ra bu bapta esbabı subutiye olarak 

senedat ve Kitibi Adilden musaddak 
ISehremanetİ ilanları 1 mukavelename ibraz eylemiş oldu-

ğundan serdedilen iddia ve yapılan 

A H. ş b - idari . d muamele işbu verakanın ilanen tara-
. ısan u eı yesın en: • f t bl"ğ" rib" d · "b b" 

O kü.d B k t ·· "ki d mıza e ı ı ta ın en ıtı aren ır 
s ar - ey oz evıu tari o- arhnd · · 

ı · ·ı -- "h .. d"f Ç 1 ay z a ıtıraz etmek ve davanın 

kayısı ed gukzulerglia a ddmu~dı Aenge. talik olunduğu 28 Teşrinievel . Pa-
oyun e e ca esın e nasta t - ·· -- 10 ı;ı b" a 

syadis Sarafİnl El. ye ait kömür de- zar esı !lunu saat te ızz t 
. . .. . ve ya bilvekfile hazır bulunmadığınız 

.><>•~;un habı: ı~ti~et uzre he~~nde surette maamelei mutebakiyeye de
ycru en ce esının ınşası ame ıyatı vam edileceği ve bir daha mahkeme
ocnnacibi keşif (2827) liradan iba- ye kabul edilmeyecegı""nız" 1• ""dd · 

1 ka 1 f uliı ünaka
. ve mu eı 

ret 0 up !"' 1_ zar us_ e m : tarafından dermiyan edilen vakaala
~ya v~z edilmı~ ?ldugundan T~~n~ n da kabul etmiş addolunacağmızı 
'ııevvelın onyedıncı perşenbe gunü ka t ilı · h li f h · 
saat on beşte zarfların küşadı icra su enmteebglı"ğ ınızkın ~eç lı:u. ye ı1ne .~na-

. 1 · - · . . me amına aım o maz uzrc 
<etı e ıhale kılmacagından Talıplerı- ·ıo ı 

• 1 . k 1 . . .. . kb ı dn o unur. 
'1.ın emınat a çe crını muşır ma uz 
: annı ve Emanet heyeti fenniye Mü- -------------
iüriyetinden alacakları ehliyetname
erini lef ile teklifnamelerini maz
!'ufen Encümene tevdi eylemeleri i
!3n olunur. 

~ . . 
Menba sulan şirketile Emanet a

Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Boğazkesende Kadırlar Y olruıun
da Defterdar mahallesinde 36 nu
meroda mükim HACI AHMET KA
DiR ve ŞEVKi ALI Efendilere 

·asındaki _mu~velename feshedilmiş Müddei MİLLİOTO Şirketi tara
;ır. Mezkur şırket ~undan sonra (İs fından aleyhinize ikame olunan ala
~~nbu~ Şehremanetı Menba suları cak ve zarar ziyan davasından dolayı 
ıı~ketı) unvanını kullanmıyacak ve ikamet gfilunizın mechuliyetine bina 
~tıkk~tleKre bf~ u~lv_:anı ivaz edemiye- en hakkınızda ğiyap kararı veril-
ce tır. ey ıyct 1 an ° unur. miş ve müddei davasını izahtan son 

* * * ra bu bapta esbabı . subutiye olarak 
senedilt ve Kitibi Adilden musaddak 

. Kadıköyünd~ ~afer ağa n;ıahalle- ~ukavelename ibraz eylemiş oldu
unde Duv.ar dıbı sokağı adı k~l~ı- gundan a~rdedilen iddia ve yapılan 
rım amehyatı 25 - 9 • 929 tarıhın muamele ışbu verakarun ilanen tara
Jen itibaren 20 gün müddetle ve ka- fınıza tebliği tarihinden itibaren bir 
tapalı zarf usulile münakaşa talimat ay zarfında itiraz etmek ve davanın 
1amesinin 16 nci maddesine tevfikan talik olunduğu 28 Teşrinievel Pazar

UNSiNE 
l]lilliyct 

uan Ağır Cezada caıus Kasımı• muhakemesine devam edilmiş, mOdafaası dlnlenmlttlr. 

Türkiye i~ar bankasının 
30 haziran 929 vaz'iyeti hesabiyesl 

Mevcudat ve matlubat Düyunıu 

Hlssedarlardan 708895 00 Sermaye 1000000 00 

Kasa ve bankalarda 64391 30 ihtiyat akçası 1033 20 

Cüzdanda mevcut senedat 120281 63 Mevduat 135874 02 

Muhabirlerde mevcut senetler 3157 4f Muhtelif alacaklılar 42223 09 

Muhtelif borçlular 280486 64 Harici muhabirler hesabı 41154 62 

Emtaa mukab!U madubat 12576 02 Demirbaş eşya lmhı payı 1040 39 

Tesis masrah 21060 16 Nazım hesaplar 403959 76 

Demirbaş eşya 10477 10 
Nazım hesaplar 403959 76 -1625285 08 

Müdür veklli : M. CelAI 

1625285 08 

Muhasebecı muavini : Yusuf izzettin 

Emlak ve E~aın Bankası Uınunı ınü~ürlü~ün~en; 
SATILIK EMLAK 

• on bir parça Mevkileriyle evsah mahsusası aşağıda yazılı emlAkin satışı 

konulmuştur. 

müzayedeye 

ı - Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 1 6- I0-,29 tarihinde lstanbul şubemizde müte

şekkil satış komisyonu huzorlyle cra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen 

miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif meluuplariyle beraber makbuz 

mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek Uzre taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - İhale bedeli peşin olarak istifa olunu. 

3 - Talip olanların lstanbul veya İzmir Şubemize ve yahut M;erkez Emlak MUdiriyetine 

müracaatla mufassal şartnamemizi mutalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını 

bir Ura mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Um. No Mevkii ve semti nevi ve mahiyeti hudut ve kemıyet 

meşhuru ve müştemilAt 

2 Galatada i\le:t.baha müfettiş- Odalar dükkAn ve ma müştemi!At 

!iği altında depo 

16 Şişli Büyükdere caddesi 386 No. garaj .. 
23 Zincirlikuyu kasrı arazi ahır, arabalık mutfak 

ittisalinde v. s. 

94 Heybeliada yalı sokak 2 No. gazino ma müştemi!At 

139 Maçka silahhane Bostan Kahvehane v. s. 

162 Nişan taşı Ekmek fabrikası ma müşteınilAt 

164 Galata Karamustapaşa 16 No. dükkAn .. 
75 Kandilli Vaniköy cadde. 1 No. hane 

" 
15 Bebek Bebek bahçesi ,. 
22 Sarıyer Mesarburnu gazino .. 
ıs Galata Kalafat mahalli Ahşap antrepo ve depo .. 

teminat 
mikdarı 

lira 

2500 

1500 

1500 

900 
2500 

7000 
500 

500 
sooo 

500 
8710 

nünakasaya vaz edilmiş olup talip tesi günü saat 10 1/2 te bizzat ve ya --------------------,,-----:---------:--:::-:---:-·_-------

>!anların 14 - 10 - 929 tarihine mü- bilveUle hazır bulunmadığınız su- Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk H•I K.Z.A yekta vapurları 

Kürkçüler kapısı 

;adil pazartesi günü saat 15 te eh- rette muamelei mutebakiyeye devam lıimliiindca: Muntazam Akçaşehlr Cide 

iyeti fenniye vesikfilarile % 7,50 edileceği ve bir daha ' mahkemeye Betiktaıta Türk Ali Mahallesinde 

~isb~tinde depozito akçası olan 135 kabul edilmeyeceğinizi ve müddei 6 Numerolu Hanede Şoför MEH- haftalık posta~ı 
ıralik makbuzu hamilen daire encü- tarafından dermiyan edilen vakıala· METALi Efendi Bu kere senelik havuz, ıamirıt ve 

nenine ve tafsilatı lhinle almak ü- rı da kabul etmiş addolunacağınızı telvlnaıı yeni birinci ikinci 11nıf h -

:re baş Mühendişliğe müracaatları. kametgilıinizin mechuliyetine binaen Müddei MİLLİOTO Şirketi ta- mırılırı yıpılın güvene yolcusu için 

tebliğ mekamina kaim olmaz üzre i- rafından aleyhinize ikame olunan a- mahfuz mahalleri havi 

imalathane mü- l§n olunur. lacak davasından dolayl ikametgahı-
Jandarma 

diri yetinden: 

4400 kaputun maa biçki 
imaliyc münakasası JO - 10 . 29 

pcr<cmh" günu saat 14 te aleni 

olarak lstunbulda Gedikpaşada 

Jandarma imalnthanesinde ypıla

caktır. Şartname imalathaneden 

ıt:rilir. 

-------------- nızın mechuliyetin binaen ilanen te

Bar~iJe oıe~te~in~en; 
Askeri nbbıye mektebine 

talip olacakların 15 - 1 O . 929 

tarihine kadar mczkCır mektep 

idarc>inc müracaatları kabul 

şarnitini anlamaları. 

Jstanbul Etibba 
N uhadenet cemiyetinden: 
önümi.lzdeki Guma glinü aylık 

içtima aktedUecel(inden saat IO, 
30 da on buçukta azayi kiramın 
Türk ocağını te~rifleri rica olu

nur. 

bliğat icraaı kararğir olmuı ve berayı 
muhakeme 28 Te,rinievel 1929 Pa
zartesi Mat 1 O 1 /2 de Beyoğlu İ
kinci Sulh Hukuk Mahkemesinde 
bizzat ve ya bilvekfile ispatı vucut 
etmenizi aksi takdirde hakkınızda ği 
yaben muhakemeye devam olunaca
ğı hukuk uaul muhakemeleri kanunu 
mevadı muayenesine tevfikan ilin.en 

teblijilit icra olun .. 

İNÖNÜ 2 
vıpuro Eylülün 26 ıncı günü akf&
mı Sirkeci nhnmındsn harekede ; 
Akçaşehlr, Alıplı, Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amı'1"a. kurucoşile, Qde 11-
kelelerine azimet ve ıvdet edecektir. 

Müracaat; Eminönü lzmir So
bk No 1 1 Ahmet Yekta vapurlan 
idaresi. Tel. ht IJ99 

-

• 

Bir Amerika alnema maesseseal [ııtaçakçılar] leminde bir ~ 
yaptırmaktadır. Feriha Tnflk Hanım isminde bir artl5ıl' 
iştirakiyle DarDlbedayl artistleri tarahndan ihzar edlllll,

tedlr. Film sesli olarak alınmaktadır. Resimlerimiz 11-

flllme alt bir kaç intibadır. 
Ilı! 
lıın 
'1?I 

iki liraya yüziyle kuş tüyü yasi1 ~. 
lşıanbulda çakmakçılarda çeşme sokağındaki Küş Ttlyü fabrikaSJDdl 

tüyleri kilosu 125 kuruştan başlar. Kuş tüyil kumaşı hazır yısıılt, şilıı:.. li 

yağlıboyı salon yasııklan pek ucuz llatla satılıkar. Galatasaray ser IQ· 

takdirlere m:ızhiır olan fabrikayı birkere ziyoret kaildir. Telefon lsısn~ 

lstan~ul ~eniz ticareti ınü~ürlü~un~en 
müdüriyetimi:tce yirmi i!A otuz beş ton benzin kapalı zarlıtl 

lile münakasa ile sann alınacaktır. Vermek isteyenlerin her biri 

namesini havi ve üzerinde ismi yazılmış ve mühürlenmiş blf 

ile 682 lira 50 kuruş teminan muvakkataye ait malsandığı ıJ 
ilmüha_berinl veya hükCımetçe muteber bir banka kefaletn8 

muhtevi diğer bir zarfı birincisi ikincisinin içinde olduğu halde 

ve vakti münakasa 10 Teşrinievvel 929 Perşembe günü saat oO 

Müdlriyete vermeleri ve her gün müdüriyet idare şubesinde 

menin sureti musaddakasını almaları dördüncü defa olar•~ 
olunur. 

lstanbul ~ıbbat ve içliınai muavenet ınü~iriJelil 
Tababet ve şuaba•.ı sanatlarının tarzı icrasına dair Jc8~~ 

14 inci maddesi mucibince etibba odaları intihaban lçiJ1 • 

ve lçnmal muavenet vekılleti celilesince Istanbul üçüncü ııı' 
merkezi ittihaz buyurulduğundan lstanbul, Kırklarell, Edlr!l'" 
kirdağ, Kocaeli, Bursa., Bilecik, Zonguldak., ve Bolu viJl~ 
dahilinde bulunan memur ve serbest etibha ve Olş t8. 

beylerin_ idare heyeti ve divanı haysiyet azası intihap guo01: 
11 - teşrınlevvel - 929 cuma gUnü saat birde Darülfünun ];O 

•I 
salonunu teşrifleri ve mıntaka merkezinde bulunan tabip ~ , 
tabiplcrı beylerin intihabatta bizzat bulunmaları mecbO ıı 

mahalli intihabatta ikamet etmeyen veya mazereti scııe 
isban vücut edeıniyen zevat imzaları ile musaddak ve ,yrı 
içine konmuş rey pusulalarının bir mektup derununda "~1ı 
günde intihap yerinde bulunabilmek üzre oda reisine 

göndermeleri ilAn Olunur. ./ 

lslan~ul Nafia ~a~ oıüben~isli~in~en · ~ 
Aydın Villyednde döşemesi ve ayaklan betondan 86 meuo ıulÔ~ 

keza döşemesi demir, ıyoklan taştan 89 meuo tulde dalma ~· P'b 
ayaklan betondan 72 meuo ıulde kalıbı köprül~rlnln Uıplon 111 I 
ıuulile münakasıy• konulmuştur. ıeıl 

Münokasa 15 teşrinievvel 929 aalı günü ıaat 15 te Nafia VeklıJll' 
teşarlık makoınındı müteşekkil komslyon torafından icra kılınacağın e ıı 
!erin münakosa, müzayede ve ihaltt kanunu Ue olbahtakl şortı''r \

0 

dairesir.de hazırlıyacı\lın teltlilnamelerlnl mezkı)r saatten e'l'I• 6 . 

müsteşıulığına makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şerald dJ '' 
Uzere lzmir, Aydın ve lsıaobulda Nafia mühendislerine Ankara ıO · 
umum müdürliiğiine milrıcaat etmeleri llzımdır. Proje ve şannaııı• 
llro mukıbilinde Ankaradı yollar umum müdürlüğündeu alınabilir· •i~ 1 

. ıel• 
Münak111yı lstirok edeceklerin ehliyet vesikalarını herayı ğil"e 

münakosadan sekiz gün evci Ankorıda Yollor umum müd~ 

··~;ı;ı ~;~·~olları Ye liınanlan umumi i~aresi~~ 
A ksraL ıl' 

Haydarpaşııdan Cuma, pazartesi, Çarşamba ve n 6 
ıı.ıJ 

martesl, Salı ve Perşembe günleri hareket etmekte 0~8~cn ıo 
5/ 105 numaralı sür'at katarının 1 Teşrinievel 929 taribın 
her gün seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilan olunur- , 

vır 
MESUL MUDUR: BURHANf:O 
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