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1 yanda ısrar eder ki Türkiyeye yalnız 
miktan tayin edilmesi ciheti kalan ve 
daha müzakerat başlamadan evel ilk 
şart olarak kabul edilen bir meblağın 
tediyesine borçlu olduğunu tanıma

mıştır. 

Şüphesiz ve aşikardır ki gerek 
Türkiye ve gerek Yunanistan millet
taşlarınm hukukunu temin edecek 
muayyen fedakarlıkları icabında ih
tiyar etmekte bir an bile tereddüt gö• 
tercmczlcrdi. 

Reşit Saffet B. Hakkı Şinasi Pş. 
tirmiştir. Bu ihtarlann tatbiki için 
Seyrüsefer memurları Cuma ve Pa
zar günleri, teftişatta bulunmakta
dırlar. 

Fahri Bey 

Dün Sipahi ocağının 
tertip ettiği atlı avda 
hazır r lular 

1 Sipahi ocağı ı:, ., • • .ı İsmet Pa~a 
şerefine dün bir Şas a kur-atlı av• 
tertip etmiştir. Av Maslak cıvarında 
yapılmış ve çok zevkli olmuştur. Ava 
Başvekilimiz yaverlerile birlikte ola
rak iştirak etmişlerdir. Refakatlerin
de Sipahi Ocağı erkanı, bir çok suva
ri zabitleri bulunmakta idi. 

Av 2 saat kadar devam etmi~tir. 

Adliye kadrosu 
' 

, Artık biraz insaf ! 
Posta ve Telgraf umumi 

müdiri lzmirde 

Yalnız n isler arasında 

tebeddülat yapıldı 
_.. 

Adliye kadrosunda yapılan te-

Posta ve telgraf müdiri umumisi beddüllerden bahsetmiş ve dünkü 

Fahri bey refakatlerinde Fen müdi- nüshamızda listeyi dercetmiştik. Dün 

riyeti muavini Nahit ve posta umuru teleforıla gelen ikinci bir emirle aza

müdür muavini Tevfik beyler olduğu Iann yerlerinde kalmaları ve hiç bir 

halde İzmire gitmiştir. Mumaileyh, tadilat yapılmaması bildirilmiştir. 

Be~ araba taş, on amele halkı 
hergiin bu çamura batınaktan 

ktırtarılabilir .. 
Şark vilayetlerini ve orta Anadoluyu Reisler hakkında evelce verilmii olan Bu gördüğünüz resimler İstanbu· durmaktadır. Onun için daha fazla 

kamilen teftiş eylemiş icap eden tet- tayin ~arar~a_n ?"ki ka~makt~dır: ~u Jun en işlek, en kalabalık bir iskele- tafsile hacet yok. Fakat her kesin 

kikatı yapmıştır. h~le gore ?ı;ıncı cez~ ~ıy~setıne ıkı~- sini, çarşısını, başlıca geçit yerini gözü önünde bulunan bu yerlerin 

İzmirde bir kaç gün kaldıktan son cı ceza reısı Vasıf, ilnncı cezaya ı- göstermektedir. böyle oluşu ve kalışı şayanı hayret 

kinci hukuk reisi Hamit, ikinci hukuk deg- il midir?. Bu hal bir belediye 

ra gene tetkikata devam eylemek üz- riyasetine Üsküdar ceza hakimi Kli- Ancak buradan insanlar yazın to-

re B h ı· · 'd• k · 
idaresi ir.in ne ile kabili te 'vil ve tef 

ursa ve ava ısıne gı ece tır. zım, ve bunun yerine de birinci tica- puk boyu, kışın diz boyu •amura bat • 

F h · b İ · b "dü )"-·· 
• sirdir?. Haydi bütiln Yemiş sokak_ 

a rı ey zmır aşmu r ugu ve mu ret azasından Turhan beyler tayin madan ve burunlannı tıkamadan ge-

h b · ·1 k 
!arını ıslah ve tanzime belediye bu 

ase esı ı e Posta ve pa et daireleri· kılınmışlardır. çemezler. Geceleri de Himalaya e- d 

· f · ı · · F h · b 
seneler içinde muktedir eğildir .. 

nı te tış ey emıştır. a rı ev otoma tekleri kadar ıssız, karanlık ve kor-

tik telefon şirketi ile . - S } '' t h kunçtur ki buranın bir adı da: "Ye- diyelim. 1 

d k. U ama ffill e aSSlSl Fakat be• araba ta• a, on amele 

sın a ı ihtilafla meşgul olmusıar ve miştir" İstanbulun ye~ne piyasa ye • • 

k . • 
•Q gönderip hiç olmazsa halkı iskele-

omısere hak vermiştir. Gediz ve .i\lendereste ri ve mevaddi gıdaiye pazarı. den çıkarken şu salaşlardan ve ça-

Fahri bey şirket namına Akarcah k'k . Fotoğraf en kudretli bir sedakatla mura batmaktan da kurtaramaz mı?. 

zade Vehbi beyle yaptığı müzakrratı tet 1 at yapmağa gıtti bu hastalık yuvası, yolsuz, karanlık, Halkın iskeleden çıkar çıkmaz dal. 

teyit ~imişler ve Şirketin. murniaka- Nafia Vekaleti t.arafından Avrupa çamurlu ve gü!'~e on. binlerce insa- dığı bu çamur deryası yeni de değil, 

Yunan Hariciye nazırı tına aıt mektubu başkomıser Enver dan celbedilmiş olan Holandalı müta- nın gelip geçtı~ı y~rı .?i~e naklet- dört beş senedir böyle. Artık biraz 

M. Mihalakopu/os STATUQUO MESELESi beye vererek anlaşmanın haı fiycn hassıs Mösyö Tivergen refakatinde mekte ve gözlerımızın onunde bulun insaf 1 

Fakat ayni derecede bedihidir ki 
fedakarlık yükü iki tarafa değil de 
yalnız bir tarafa düşmesi icap etse
yedi her hangi müzakere bisut olma
sa bile hiç olmazsa pek müşkül olur
du. 

Yunan hükfunetinin Türkiyeye tatbikini ve müşkülat gorürae vilaye- Nafia Vekaleti Heyeti 1stikşafiye ~---•....ıı>< .... .., __ _ 

mukabil cevabını Atina gazeteleri a- Statuquo ya gelince Yunan t~ müracaatını emretmiştir. Hulasa Reisi Su Mühendisi Aziz Bey oldu- Jı"'.manette Barem Maliye vekili 

ynen neşretmişlerdir. Mükabil ceva· hüldlmeti müzakerata esas olarak şırket evelce mutabık kaldığı ~ekilde ğu halde Gülcemal vapurile İzmire -

bın en mühim noktaları şunlardır: Statuquo yu kabul etmiş oldu- altmış lira mukabillinde hususi knm- gelmiştir. 
ı 

«Türkiye hükumeti Yunanistan.ı lunu lıaydetmej!e kendini mec- biyo hatlarını tekrar tesise mecbur e-I Mütahassıs ; büyük Mendres Ge- Belediye l\.1eclisi bugün Bugün .IZmlre gidiyor 

son müzakeratın inkıtaı mesuliyetin· bur zanneder. Fakat bu Statuquo an- dilecektir. diz ve küçük Mendres havalisinde Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 

den kaçınmak niyetini atfediyor. ta~ akdi musamm.em, itila~a her dev- geniş tetkikat yapacak, bir proje ha- toplanıyor Bey, bugün İzmire gidecektir. 

Her halde noktai nazarını muhafaza letın tahtı temellukune gırecek olan GALA TASARA y GALiP zırhyacaktır. Cemiyeti belediye yarın mühim Şükrü Bey, oradan Ö<lemişe gi· 

eden Yunanistan, kendini bu nokta- emlake - müzakerat esnasında yeni ZONGULDAK ı _ Zonguldak Bu projede nehirlerimizden seyrü bir içtima akdedecektir. İçtimada E- der~k bir müddet istirahat edecek· 

nın münakaşasına kaptıramaz. vaz'~y.etJere mani olmak için - matuf. ocağı takımının çok güzel bir oyun seferi.ı nasıl kabil olacağı göst~rile- b k b tir. 

Esasen bu noktanın münaka,ası olabılir ve her halde - Istanbul etahlı oynamasına rağmen Galatasaray beş cek ve bil'ahara Aziz Beyle beraber manettek'ladrem b~nkunlunun ğu sehn~ 

1 . n· - f Rum emla"kı' ve yahut I t b ld k. t t tk'k t d . . B 'd k ve neşe ı e tat ı o unaca ı, ta sı-

lızumsuz olacaktı. ıger tara tan s an u a ı sıfır galip gelmiştir. ki taraf ta çok e ı a a evam ıçın uraaya gı ece t , 1 · .. k d"I k · RECEP BEY GİTTİ 

Türk muhtırasının daha büyük bir Yu,nan_tebaası~un emlaki gibi: •ohip- çalışmıştır. tir. Orada da Nilüfer nehri üzerinde ısa mes e esı muza er~ e ı ~ce ur. Bir müddettenberi şehrimizde bc -

eJtt,mmiyet arzeden muayyen bazı 1 lerı~_e ıade ed.ılecek o. lan emlake şu- Bunun üzerine Galatasarayın Sa- tetkikat yapacaktır. Bundan başka da kımsesızler yur- luoan Nafia Vtkili Recep Bey dün-

noktalarını meskiltunanh geçemez. mulu olamaz. . l! günü için bir revanş maçı kabul et- Bu s.u~etle su siyasetimiı:in esas/ ~~na v~rilmesi lazım gelen tahsisat kü trenle An karaya harl!ket etmiş· 

1 Yunan hükumeti derhal şunu. lıt- f Mabadı 2 ıncı salıi/eıie J mesi mu"t•mcldfr hatları çızılmış olacaktır. ışı de hır karara rabtolunacakt:r. tir . 
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yıl dönümü 
lilllJlliQ tarihi \e\rikaıı: 14 :arıtt•ttnde n•!!•••!! Rusgada ... e• "lak t Eskişehir , 2 (Milliyet - Eskişehrin kurtuluş yıl diı~aJl 

Üçüncü Selimi öldürüyorlar Arap-Yahudi olJHSi ınu o a Çin ile müzake.re ;;k!;v~f;a~~~e~~~~~\~:a::~~~t:ukB~~:r~~zin:~a~b 
İki unsur arasındaki Aylardan beri süren dbumuz selamlandı . Bir çok hatipler heyecanlı coşgun n 

Mahmut ta kendini kurtarmak mücadele devam Macdonald Parise ihtilaf halledilecek söylediler . Gece fener alayı yapılmlştır. 

b d d k diyor MOSKOVA, 1 (A.A.) - M. Lit- ~ i P. h t' i i t klıi11' 
için aca an amaÇl ıyor.. e • n'ıpı'nneld'ıl) vinoftarafındandünAlmansefirivon ı·eoz 'BŞB azreıer,nn eşe 

KUDÜS, 2 (A. A.)- Röyter aj~sı bil y y U ! Dirkscne Çin lhtilifı hakkında veri- Ankara, 2 (AA.)- Bllyllk erkA- olan tebrlklta ayn ayrı 

CELLATLAR YOLLADI kan olursa onu parçalamağa ha- diriyor:Henü teeyüt etm~yen bır ~abe R1 A) T azete- len Sovyet projesinin metni ıudur: nıharblyc reisi Fevzi paşa Hz. lmhAnsızlığından dol•Y1 

• •• ın· •• •• duuan zırlanmış duruyordu. re nazaran Araplar, dun Tabanyya · PA S, 1 
(A. 

0

d'kk emp aLnınası 1 - İki taraf münazealı meseleleri zaferin yıl dGnllmU mnnascbetlle edilen hissiyata en b•r 1• 

Dışardaki gur ttıyu J yakınında ki.in Y eiaod Hamallah na- aı yazıyor: Nazan 1 ate . ı 924 muahedeıine tevfikan hallede- dol 

Mustafa ile anası Alemdar Mu- ALEMDAR İÇERt mmdaki ufak yahudi köyünü ate~e icap eden no,kta <;:enevreye ~den ~~ ceklerini beyan ederler. Bilhassa şark resmi ve husust bir çok maka- kllratının lblağına an• 

t f a anın bu kuvvetli tale- GİRİYOR vermişlerdir. Maruf Yahudi illlmlerın Mac Donald m bızz.at M. Brıand il deıniryollarırun satın alınması şart- mat ve zevat tarafından vaki sını tavslt buyurmuşıard•f• 

~i a k~!ı!mda ittihaz edilecek Sarayın dışarısında bekleyen den Harold Seiner, Araplar ~rahnk görü~mek ü~rdir~ P~rıs;e te::;~:;1 İ~~i tarı Pekin muahedesinin 9 uncu mad- ) 

-~ . .. l . d" . . . k dd"" d dan öldürülmüştür. Naıı Kuduse na mek ıstemeaı · u eva desi mucibince kararlaştırılacaktır. İn ·ı· ı· L d d ( ,.l"\f){) 
hattı hareketi §OY e tayın e l• ıçen gırme te tere ut e en 1 d"l · t' M maileyh az evci Mü•- tiz başvekilinin M. Snowden'in La 2 _İki taraf derhal tam selfilıiyetll gt lZ fila ıye naZJfl On ra a 'fUV". 

ah N Meh Al d M t f "hayet e 'mış ır. u · ld - ahim 
yorlardı: Fett , as~, • . eı;n ar usa a paşam lüman müesseselerine iki bin ~ngiliz Haye de.irti~p e~mı~ 0 ugu .v _ mümessillerini tayin ederek yukarıda f d h 1 k } dı 

met Bağdadlı hacı Ali namla- ıçende cereyan eden kanlı sah- lirası teberru etmiş idi. Yahudi telg- hataları ımkan daıresınde ~mır et gösterilen meselelerin halli için bir tara lil an araret e arŞI an ~ 

rındaki cellatlarla muhafızlar- neleri tahmin eıler gibi olmuş, raf ajansının aldığı bir habere göre mek ve M. Henderson u? ~ıya:!.';;';.~ k~nferans aktede~ekl.er.dir. Şark_ d~- LONDRA 
1 

(A.A.) _ M. Snowden ahvali sıhhiyesiııd 
·ki ki i · gönderip Selimin hayatı tehlikeye gire- Salat kargaşalıkları arasında maktul kete mugayir hareketlerının b' mıryollarının vazıyetını bu son ıhu- . • _ . . deP 

d~ 0~ om ş yı .. -· . .. .. ,. b" h düşmüş olan diğer altı yahudinin ce- izale eylemek arzusund~? ~aşka ır liftan sonra 1924 tarihli ve Mukden layı nümayışlerden kaçındıgı ıçın Londraya pek erken ıJ,P 
S~lım :ıe şehzade ~ahmudu ol- cegını duşuner~k tat 

1 ır aı:e~ sedi de meydana çıkarılmıştır. şey görmek mümkin daildiO !"uahedeleri mucibince d.epştirmek olmuştur. Buna rağmen 4000 kişilik bir kalab~lık tarafıll 
durmege karar verdiler. k.ette bulunmaga ar~r .ve~ş HALA KARIŞIK. • .. TAYYARE D ND _"Sarı ıcap ediyor. Bütün bu tadilat mezkfir şılanmış ve mükerreren alkışlanmıştır. Muınaıleyh g~z~ 

. Mahmut, Mustafadan sonra tı. Alemdar sarayın ıçıne gır- KUDÜS, ı (A. A.) - Vazıyet hala LE BOUR.GET, \JA.A.)t htl a konferans tarafından yapılacaktır. Lahey konferansının husule getirdiği neticelerin en aıiilı 

. tahtın mirascısı idi Selimle bcra mekten başka çare olmadığını karışıktır. kuş" tan;~eğsı ':uht; saf:~Yb~tir:Ck 3 -. İki taraf şark deıniryoll~d~~ den biri muhtelif milletler arasında daha iyi bir anla.~,,ı 
b 0 da öldürülürse Osmanlı gördü Emrini bekleyen ast-eri- KARIŞIKLICIN SEBEPLERi yapmış 0 u u avaı lit et kendi memurlarını 1924 tarihli ıtilaf . d "b ld _ k nf . . . saınİJD"' 

er k im .. · . · . . . . k ol k . h kkı da saat ı 7 ,55 de Bouryeye muvasa namenin 6 ıncı maddesine teınamen nın en ı aret o ugunu ve o erans mesaısının . 

tahtı yalnız Mus~afal'.a ah ış ne onle~d~ k~palı d~~ kapı- . ~ıs~~ki /an~ ~~ı::.:ua~ı ~nü mittir. G1 1 
riayete davet edecektir. Çin ve Sov- dostane bir muhit içinde nihayet bulduğunu söylemi~tıt· 

olacaktı. Bu takdırde ıse ta tm yı kırıp ıçen gırmelennı emret- f~ .. re b" :rk l alil.mat verivor- M. BRIAND Tf. d C yet hükil.ınetleri ı Mayıs 1929 demir- t 
yegane sahibi olan Mustafaya ti. Bu emrin verilmesile cesim fa~nı;.:';...tırbua v~'::a~ senelerden beri PARİS, ı (A.A.).- !'1· Brıan • e yolları ihtil:Umdan sonra tevkif ettik- Refedı·ıen kararla 

h . kim - kal- k kırılın d · · · · · · nevreye hareket etmııtır. !eri kabil taraf tebala derhal 
karşı ıç se pannagmı apıpnm ası . aı:asın an mevcut olan g~rgın va~ıyetı~. ?ırer ITALYANLARA BOMBA ATILDI .mu . rıru 

dıramıyacakt~: ~~t~ Mustafanın çok zaman geç~eı:nıştı. Kapı neticesi .. addedil~ektedır. Filısunde NİS, 1 (A. A.) _ Sabık t~ya~ tahliye ~decelderdir. • • • . • . . 'f. 
anası böyle duşunuyordu. parçalandı, devnldi. ":'un muddet.te~kıkat yapmış olan muharripleri tarafından verile~ bır ~ı Suı kast tahkıkah Alı ka~r H.ey~ti ~yaaetinden: v~rilmi§ olan Turaunbey ~' 

KATİLLERE GELİNCE Alemdar askerinin başına geç bır Fransız alimi tarafından bu .hus~s yafetin aonunda bir grup üzerıne bır . Osmaruyenın ışgali zamanında kav hiye memuru Recep efen diJI" 
.. . . . . ta şayani dikkat malumat. v~rilmeı<- bomba atılmıştır. İki kiti ölmÜ§, biri BERLİN, 1 ~A.A.). - Rechtag sw len ve filen amfili milliyeye muhalif den evet kuvayi milliye ha 

Gondenlen cellatlar Selimın ti. . • . _ tedir. Bu malumatın mühim .usımla- kadın biri de çocuk olmak üzre ıı kastı hakkındaki tahkikat ~~banı_? olmasından dolayı heyeti mahsusaca ğu ve işgal esnasında alı:Jllcı 

bulunduğu yere gelince sabık Sarayın ıçıne gırmege h_aşla- rını naklediyoru~: . . . kişi ;aralanmıştır. Bu sui kast faıist gece salonun havasını. ~egıştın;neg~ hidematı devlette ademi istihdamına nlerlle temasını muhafas~ iı'. 

adişahın mayetinde bulunan- dılar. Hiç ses yoktu. Sanki sa- -:- Filis~deki .Yahudıler adet ı~- aleyhtarlarına atfolunuyor. mahsus olan ~va deliğinden ıçerı karar verilmiı olan Yarf~lu Abdul- kuvayi milliytfe hizm~tiıU ~ 

r d Tahir efendi isminde bi- rayı, dolduran kalabalıktan sağ barile ekallıyettedir. Fakat bun~ rag- OTOMOBiL VE SAiRE sokulmu~ ol~ugunu ~7yda~ çıka;- lah oğlu Mehmet efend ııgalden e- tirdlğl ve bu tebeple Yun1 

~r an . S liın" .. 1 r· _ kalan h" kimse bulunmuvordu. men Yahudiler hükılmet. meclis_ıı:ıde KAZALARI mıştır. Bır dıvar saau ile bır elektrık vel eaase,. Jandarma olup cidali mil- rafından uledlldiil ,,. ~ 
n ~ılıcmı çektı, e 

1 
•. 

0 
<..ur . ıç . . · büyük bir nüfuza maliktirler. Fılısti- PARİS, 2 (A.A.) _Le Journal ga b~taryasının ~n~ı bulunınuşt~r. liye iştirak ile son büyük taarruza ka hakkında vuku bufan ihbarı!~ 

mege hazırlananların uzenne, Canyeler, hizmetçıler, harem nin ileri gelen memurları arasında . F d -·;u· nak- Bır tramvay dıregınde, nasyonalist- dar bir çok muharebelerde bllfl'il bu- datı ....,_ t u"batı'' 
· - al d d kl d Ç ·· . ki zetesı yazıyor: r4nsa a v~ 1 . b" takım . 1 ıl n garu-..uane er 

bir başına olarak, hücum ettı. ag arı mey an a yo ar !. u- Yahudiler g~rülmektedir. Halbu tiye kazaları 427 kişinin ölümüne 997 ere aıt ~ . ı§are~ er ve y~ ar Junduğu ve kuvayi milllye kuıııan- duğu reıımt ve gayri resnıl 

Fakat Seliın, Tahir efendiye: nkü her biri sarayın gizli köşe Araplardan kimse yoktur. Bu ~b~p- kitinin yaralanmasına sebebiyet ver- ketfedilınıfUr. lc~a edilen tahkikat, danının tensibi ile Osmanlyeye gire- ve tetkikat ile tebeyyün e~ 

. h b b calı:l d l 1 · 1 • !erden dolayı Araplar, Yahudılerın . bombanın son suı kastlarda kullanıl- rek eski mesleki bulunan Jandarma- . ald ııar:, · 

- .CJ;it, Mahmuda a er ver, ~ ~ına a mış ar! gı~ en yalnız kendilerile müsavi değil, hat- mıştlr. mıı olanlara müşabih olduğunu mey ya kayt ve yazıcılıkta iotihtaın edildi- la mumaıl;'.\h hakkınd 
kendini korusun!.. mışlerdı. Sarayın dehlızlen za- ta faik bir rol oynamalarına taham- v ... nanlliJt•nda dana çıkarınıttır. Polis udlirü, muc- ği ve dahilden istihbarat vazifesini ine, Ayva mıntakao::;da eıı 

Diyerek emir verdi, Tahir e- ten ?ka~ar k~ş~ktı ki: Alem- mü1 edemiyorlar. Bundan ~§~ . tn- ) k rimlerin tevkifini temin edecek ma- hüsnü ifa ve kuvayi milliyeye malı:i- nan taarruzu ~erine ar tiJI< 

fendiyi şehzade Mahmudun bu- dar ıçenye gırdıkçe karşısına giliz ve Amerika sermayesıne ~·~at Komünist ere arşı lil.ı_natı verenlere 10,000 mark ve bu me gönderdiği gibi bilahare mücade- la g:terek harbıye .:ıe•ar;,ı 
lunduğu daireye yolladı. gah bir bahçe gah bir duvar çı- eden siyonistlerin fealiyeti .neu.7esı~- ATİNA, ı (A.A.) - ı Eylil.l bütün sw kaı~e son Oldenburg v~ H~over lei milliyeye asker olarak iotirak eyle ~ldu~ =l~a. f:v• n 1 

. dini" ··ıd·· - 1 . de kendilerinin bir gün gelıp busbu- memlekette sükil.n içinde cereyan et- dek suı kastlar arasındaki munasc- diği reımi ve gayri resmi tahkikat vo en t ıçın are 

Seliın ken ° urmege ge en- kıyor,bezen. de ya b~r hamam tün Yahudi vesayeti altında kala~- ınİf, hiç bir hadise olmamıştır. batı b~a~ara 1000 mark mükifat tetkikatta anlatılmakla hakkındaki gel~ği?i'.' beyan eyleme~• (111 

lerle karşı karşıya bulunuyor- yahut da hır çeşme ıle karşıla- ğından korkan Araplara karşı İngıl- ATINA BELEDiYE REISl vadetmışur. kararın ref'ine karar vermiştir. mili mılliyeye muhalefeti ~ 

du. Tek başına bunlara karşı şıyordu. Türlü türlü yollardan tere Siyonist fealiyetini kısmen tah- ATİNA, ı (A.A.) - Yeni şehremi- Kulanın işgali eonasında malmü- smdan dolayı askert heyeti ı-1 

kendini müdafaa etti. geçerek ilerledikçe Alemdarın tit etmeği tecrübe etti. Fakat bunda ni M. Mercouris bugün vazifesine Ticaret odası düdüğü vekaletini kabul ve ifa eyle- sınca nisbetl askeriyesinin~ 
Selimin maksadı kendi baya- h · d K _ muvaffak olamadıktan başka he~ ke- baılaınıştır. Od k t .. ti . mesinden dolayı heyeti mabsusaca hi- rar verilınit olan piyade r;ı 

lmakt i ·ade ayretı artıyor u. oca saray si gücendirdi Kudüste çıkan ve ıbra- -- anın ay UCre eri dematı devlette ademi istihdamına niai Şerif efendi Balıke~;,ı 

tını ~ıu:nış 0 
an z} . da hiç bir insana rast gelmiyor- nica yazılan Yahudi gazeteleri Kudüs Tahdidi tesiihat Ticaret odasına .kayt ücreti vermi karar verilmiş olan İzmir Muhasebe! üzerine hattı muvasalel•Weıı 

bu katıllen burada meşğul cclıp du. Gah oraya, gah buraya sa- te bir Yahudi devleti kurmak için ça- yen tacirlere 29 Ağustos tarihine ka hususiye icra memuru sabıkı İsmail me.si üzerine yollarda kı~._.. 
şehzade Mahmuda vakıt kazan- parak Selimin dairesini ararken lışıldığını açıktan açığa söylüyorlar. WASHİNGTON, 1 (A. A.) - 'lf. dar mühlet verilmişti. Bu müddet Hakkı efendi mahalli Türk kaymaka olan bazı arkadaşlarlle bir~· 

dırmaktan başka bir şey değil- Taht odasının kapusu önüne se- Araplar buna büsbütün kızıyorlar. Mac Donald'ın Amerika'ya seyaba- hitama erdiği halde bazı tacirler ha mlığı tarafından Kula malmüdürlüğü rı aşarak beı gUn beş gece ııı 

· di "lıni d" . .. d" Bazı yerlerde Arapların bu kinü hid- tinden sonra Birinci Kanunda topla- ta borçlarını tesviye etmemişlerdir. vekfiletine tayin olunarak bir hafta lerde bulunarak miltldllltil' 

' Mahmudun bu fırsattan isti- rAlı ş yatt.S· n1. ~ese . .1~1 .. g.?r ~· deti ~aba şiddetli olarak kendini gös nacak bahri konferansa iştirak etme- Bu zevatın kanunu mahsusuna tev- kadar ifayi v._:ife eylediği ve beledi- maya geldiği ve bir mildd•,:,, 

d" . ku k cmdar e ımın olusunu go- termıştir. !eri için Fransa, Japonya, ve İtalya'ya fikan muayyen bir mıkdarda cezayı ye reisile abalinin ibram ve israrları hastalığından yattıktan ~ ~ 
~a.de ~derek ken ını .rtarma riince ağlayarak dizleri üstüne Filistinde siyası vaziretin hü1a~- davetname i:Önderileceği söyleniliyor nakdi alınacaktır. Mamafi makbul üzerine de dokuz on gün kadar al!- tarafına çekilen fırkaaına ~f 
ıçın bır tarafa kaçıp gtzlenme- düştü. sı budur. İlrtısadt noktai nazardan ı: ' • •tt• • ' mazeretler de nazarı dikkate alma- şehir malmildür vekfiletini ifa eyledi- yri mümkün olmasından d 

ğe muvaffak olacağını ümit e<li Fak ki h se bu cihette de Araplar kendilerim Ü(> aylı k(8f caktır. ği ve bu memuriyetlere tayin husu- bula gittiği ve kat'iyen ı.ı-0 
yordu. Sellin katilleri kendisi- at .sonra n ve . ınc1?ı Siyonist fealiyet~e karşı emin . bir Y Mazeretini ispat eden Bakkallar sunda Yunanlıların dahlütesiri olma- tihak emellle firar vazly•~ 

1 . 'gul d b"ld" M zaptedemıyerek kalktı. Dım dık mevkide addetmıyorlar. Yahudiler •• k d cemiyetinin ücretini tesviyesi için dığı gibi amfili milliyoye muhalif bir ve İatanbulda verdiği ars ~ 

v_ e epi~e meş 1 e ~ ı ~· a- bir vaziyet alarak askerinin ka- hariçten aldıkları para yardımı il~ ö- Birkaç gune a ar Ey!Ql nihayetine kadar mühle~ ve- güna ef'al ve harekitı görülmediği !andığı kelimatı gayri ti~ 

nut azını 0 
an va tı azan- rşısına dikildi. Sert acı bir ses- yle bir mevkide bulunuyorlar ki A- tevkif atsız verilecek rilmiştir. ve iogal zamanlarında Boldanda ih- vayi ınilliye aleyhinde bir~ 

.ıştı.... . .. . .. .. le haykırdı: ' r~pla~ın ~una karşı rekabet;_ ede.bilme- ZIRAA T ENSTITOLERI tiyari ik~metle ti~aretle. meşgul oldıı l suaa müstenit olmayıp 
Fakat Sellin, uzenne ynruyen . .. _ 1 

sıne ımkan yoktur. Mesela zıraatte Zat maaıtan üç aylıkların bordro • . ğu resmı ve gayrı resmı yapılan tah- yazılmış olduğu tahkikat "'il. 
katillerin kılıçları altında ken- - Hainler?en oç al~~ag~ ·:: Yahu~i!er. son asri usulleri~ çal~şıyor lanru ihzar etmekle meşgul olup cüz İ.ktısat vekaletı ~pattl~n Ankara, kikattan ~aşılmakla hakkındaki u.I ile tezabür ve cephedeki er 

! dini dah f 1 üdafaa edeme Alemdar yıne askennın onun lar. Filıstınde Nap!us şehrı bır s~- dan yoklamalarının hitamından bir lzmır'. ~dana ve Edirne zıraat mek- rarın ref'me, Balıkesirin Giresun na- teeyyüt etmekte oldu~~ / 

İ . a azla: k.ıld de hızlı adaımlarla ilerliyor. bunculuk merkezıdır. Bu Arap şehrı kaç gün sonra üç aylıkların tevzia- teplerını tekrar açmak tasavvurunda hiyeai sıhhiye memuru iken işgal za- milliyoye muhalefetine biÇ 

di, mecruh 
0 

ar .. y~re yı r, Mahmudu olsun kurtarmak i in sabun sanayiini, ancak ecnebi ve Si- tına başlanacaktır. dır. . . .. . maoında Yunan zabitanile daima dU- le kanaat etirilınemlf >'• 
. aldığı yaralarla oldü... k d ç yonist tesisatının ?rada yerleşmesine Haber aldığımıza göre Eylil.lden z.ıraat ~nstıtusü gelecek sene a- §Up kalktığı ve kuvayi milliye aley- Anadoluya g &C5moai için 

MAHMUT İLE ANASI oşuyor u. . ~an~ 0 .lmak suretıle muhafaza ede- itibaren mütekaitlerden kesilen yüz çılabilece~. . . . hinde hareket eylediği anlaşılmasın- bu kanaati takviye tyleaıİf 
. . • • Alemdarın emn altında, ken- bilmiştır. de on ve eytam ve eramilden kesilen Bursa Zıraat mektebı ıçın (20) dan dolayı he eti maha hld · h kkmdald kar ,rıne 

S~llin so11; nefcsını venrken disiııi takip eden askeri türliı İktisadi sahada Yahudilere mag- yüzde be§ badema kesilıniyerek ma· ~yl~lde talebe almaca~ ve ~~ tı devlette ad~mi iatih,;'a".:~a kaC:: ı.:rar ve · :;,n re 

Tahir efendi de Mahmudun bu- türlü yorgunluklara, meşakkat- lup olmak korkusu hiristiyan Arap- aş uukdarı ne ise o mıkdar kendileri ıı.ntihanları Iatanbul Zıraat ?'udiriye- İIİİİİ!ıl••~rJ 

lunduğu daireye koşarak var- !ere alışmış, tehlike ile pişmiş l~rı da !stil~ etmiştir. Onwı için Filis ne verilecektir. Mart yoklamasında tın~e. l'.aptlacaktır. ~Jc:ıra zıraat mek İkraz Muamela ... tı MOSABA /# 
mış tehlikeyi şehzade}•e haber d l d K d l b tınde sıyonıstlere karşı mucadele de yeni harflerle tab'edilmiş cüzdanlar tebı ıçın yapılacak ~mtih~ar da ge- 6 eylul cuma günU c;. 

' . . B ·· · M h a am ~ ~· uman. an arını . .11 hiristiyan Araplar da müslüman Arap verilecek ve mühürlerde o zaman teb ne yarın Istanbul vılayetınde yapıla- Maaş cüzdanı, mllcevberat, b!I 

vermıştı. un_ıın uzenne a - kadar ıntıkam ateşıle yanar go- !ara iltihaka hazır görünüyorlar. A- dil edilecektir. caktır. halı, esham ve tahvilli vt ~•- tanındı Hlltl ıpor kulil~ 

mudun mayetınden Mehmet be- ren bu askerler sarayı alt üst et- raplar eskiden arazilerini Yabudilere SEV AHAT ACEENTALARI lrc mukablll para alacak ve al- yapılacak Yilzm,•. mU14b rte 
y, Hafız Ahmet, Hafız İsa, efe- tiler. satıyorlardı. Şimdi ise Yahudilerin y b KONGRESİ edenlerin lfdrau için pe t-l~Jf 

ndilerle iki uşak bir de Anber Niha t Selim" k fil . fealiyeti karşısında topraklarını sat- unan ceva 1 ıı Teşrinisanide Tunusta topla- mış olanların bir defa fCraltl- akşamı ve her gün sabaı 1,pıll:J 

ağa ismindeki harem ağası ile ye ın a .. ı ~rı o- mış olduklarına teessüf ediyorlar. nacak olan beynelbilel seyahat acen mlzl öğrenmelerini tavsiye ede- dar Suadlyede lırka in•' JI.' 

b" l"k h · b ak k lan ve Mahmudu da oldurmek Hiiliisa İngilterenin Filistindeki siya - ,, d d J taları kongresine, Türikye Türing rlz .. Sirkeci, Erzurum Han 18 lüp merkealne mUracıııl• 

dır hı tled epsı c:as1 ını ırk ~a için takip eden adamlar kendi seti mübhemdir. Balfour tarafından f 1 inci say,a an evam kulübü tarafından Beraet Ziya Feh nıımeroda. kaydetılrmelerl rica ohııııır· 
er a .. ı~an;.ç~. tı ar ve. ap a_:- başlarına gelecek belanın kor- yapılmış olan beyanat mucibince İn- Bedihi olduğu vechile son Türk - mi hanım intihap edilmiştir. 

d:u1 bınnın onun~ g~ldıle~. L~- kunç gürültüsünü duydulai". Ka gilte~e. Filistind.e ~abudilere bir Yu;t Yunan müzakaratı~da .. ~una~ista~ TRABZON MEBUSU HASAN B. 

kın bu sırada Selımın katıllen, b" . 1 k b tesısım vadetmıştı. İngilızler Filıstın tarafından her hangı mülkün ıadesı Trabzon mebusu Hasan B. dün ak 

kılıçlan kanla bulaşık olduğu çıp . ır yere gız eıı:ne te.ı:ı .. aş- halkına kendilerini idare etmeği öğ- bütün Müsl~an em~ak~n .tahsis .e: şam "Millet" vapurile dairei intiba-

h ld k k lın" 1 . ka hır çare olınadıgını duşune- retmek hususunda pek az alakadar dilmiş oldugu muhacırlerın ıskinı ışı biyesine hareket etmiştir. 
a e oşa oşa ge . ~ş er~ gız- rek her biri bir tarafa sığınabil- olmuşlardır. işkil edilmemek için mevzuu babsol- --

lenecek yer bulmak ıçın ~nadan di. İngilizler Filistine, Süveyş.i daha mıyordu. JiMNASTiK MUALl.IML.ERI 

kaçan şehzade Mahmut ıle ma- iyi mürakabe edebilmek için yerleş- Türkiyenin en belli başlı delili iki Avrupaya jimnattik tahsiline gön-

yetine yetişmişlerdi. BU ADA~ Kİ~Dİ:.? tiler. Bundan başka bir de büyük A- noktaya istinat ediyor. Birincisi Yu- derilecek muallimlerin imtihanlarına 
BU KADIN KİM ; Mahmut mayetındekılenn yar rap imperatorluğu kurmağı istediler. nanistan tarafından teklif edilen ha- yakında başlanacal.."tır. Ancak bu im-

s . . . . · ·· dımile damdan bacaya ve baca- İngiltere Araplarla Yabudiler arasın- kcmliğim son müzakerelerde itilif tihanın yapılabilmesi için Vekaletten 

elımın katıllen, Mahmutlu- dan da ocağa inmek suretile ke- da teşriki mesai vücude getirmek is- mümkün olmayan mesaile inhisar et- emir beklenmektedir. 

da yakalayıp öldürmek icin ko d" . _ d b l t M h temiştir. Fakat bu ümit beyhude o!- mesi, ikincisi de h~kemliğin bu kabil İKİ KADINI KUDUZ BİR 
şarlarken birden bire bir- kadın n ını aşagı a u ~~.§ u: .. a - muştur. meseleleri bir komısyona tevdi etmiş ÇAKAL ISIRDI 

~ydana çıktı. Bu kadın Mah- mudun ~acadan ~?·. gozu ka- Diğer tarafta.n. Filistinde bugün olan muahedat ahkimile kabili telif Nazilliye merbut Arpaz köyünde 

tıllldu.ıı -sı Nak · dT rarmış hır halde ınışını «karan- mevcut olan İngiliz kıtaatı azdır. Mu olmamasıdır. iki kadın kuduz bir çakal tarafından 

. d k" k dınla dşı 1 hı~ mGaye: !ık bir çukurdan çıkarılan par- hafazakar kabine zamanında Filistin- Yunanistan şu noktada musrrdır ısmlmıştır. Yapılan bütün ınüraca-
tın e ı a r an ır ·ncu 1 k . "b" deki İngiliz kıtaatı ge · ı t ki kendisi tarafından teklif edilen lıa- atlara ragm-en kazada tahsisat olma-

. · · · · · a hır elmas gı ı» diye tavsif rı a ınınış ı. 
canyesı ıdı kı bu vahım anda .1 

Şimdi amele hükumeti oraya asker kemlik yalnız henüz münazaunfih o- dığı için bu ild kadın kudurmak teh 

Mahmudun imdadına yeti~iyor- etb er. yolluyor.> lanmeselelere değil,fakat hali hazırda likesine maruz bir halde köylerine 

du. Kadın, içi ateş dolu olan bir Fakat Mahmu_t, A~em~ar Mu- CEZAIRDEYtKILAN BiNA iki hükumeti birbirinden ayıran bü- gitmişlerdir. 
stafa paş d 1 l - tün mesaile §"mildir. _ _,~-

mangalı tuttuğu gibi katillerin aya. ogru 1.erı eme.ge . CEZAİR, 1 (A. A.) - Yıkılan bir Yunan hükumeti Türkiye hüku- FAKIR ÇOCUKLAR 

suratına doğru fırlattı başlamıştı kı paşa bırden bt:e bına altında IS ceset daba çıkarılmış- metinin fikrince Türkiye ve Yunanis Türk Kadınlar Birliği 15 Eylülden 

Yüzleri, gözleri y~an bu a- sert bir sesle ha~kır?ı: tır. Ölenlerin adedi 48 i bulmuştur. tan gibi hür ve hakim iki devletin sonra fakir mektep çocuklarına yar-

damlar neye oğradıklarını bil- - Bu adam kimdır.:? . kendilerini bağlayan muabedeleri bir dım edecek elbise ve sair e§ya tevzi 

meyerek "aşırmı.,lardı. o~ıhrın Mahmudun mayetınd .. ekıl.er- Mektepliler mukavele ile tadil hakkını haiz olma- edecektir. 

"' "' d H f ahın b dıkları fikrinde değildir. Esasen bu H.-=--k-.,--),---
bu şaşkınlıkla geçirdikleri za- en a iZ et unun ~enne müsabakası esas ve Lozan muahedesi çerçevesi e ırn ere .. 
man ne kadar kısa olursa olsun Alemdara şu cevabı verdı: dahilinde tanzim edilmiş olan Anlra- Beyoğlu, Üsküdar, Anadolu kaza-

Mahmut ile mayetindekiler için - Bu bizim padişahımız Sul- 17 İil Cİ haf ta ra ve Atina itilafları bu maddeleri ta- tarı dahilinde mukim ihtiyat [Yüı-

pek kıymetli bir fırsat olrnn~lu. tan Mahmuttur. Biz kend' .ini dil etmişlerdir. bası - binbaşi] rütbesindeki hekimler 

Katillerin takibinden kaçanlar şimdiye kadar koruduk, s.ı '. :la- 17 inci haftanın en mühim Türkiye Yunanistan tarafından den Gülhane tatbikat Mp. ve Ha. ııin 

kl ılık Ş . d b haberi nedir ? müsabakası teklif edilen hakemliğe mükabil mah: tedavi mihaniki muallim muavinliği-
bu hiç be emediklerl fırsattan . ımdi en sonra da sizin aş dut bir hakemlik teklif ediyor. ne talip varsa şeraiti anlamak üzre 

istifade ettiler. Büyiik bir oca- lamış olduğunuz işi bu padişah başlamıştır. Fakat böyle mahdut bir hakemlik Üsküdar Askerlik Dairesine müra-

ğın içinden Anber ağanın yar- tamamlayacaktır. Gelecek ,-3 ıe~lül salı ğü- Türk muhtırasında pek doğru kaydc caatları. 

dımı ile Mahmut ile mayeti ha· Alemdar bunun üzerine Mah- cevapları nu ak'lamına dildiği gibi her türlü pratik ehemmi- ~~-~--ıcm------

d - • rcuenarioıacaktır. Yardım sandı!!ı 
caya, oradan da sarayın amı- muda dönerek: kadar kabul edeceğiz. 171ncı Yunanistan mukabil cevabının •on ""' 

na çıkabilmek için Iazım olan - Ey, Efendim dedi, beıı si- haftanınen mühim haberi !arına doğru Türk muhtırasında zik- EmlAk ve iratlı arsalara birinci 
emlAk bankasile Emniyet sandıRt 

ve nukut mevkufeye merhun em!Ake 
ikinci ipotekle JIAveten para verllJr. 
lstanbulun her semdnde em!Ak alınır 

ve satılır. Galata Ada Hın Telefon: 

zaırlanı buldular. Artık katillo- zin yeteninizi tekrar tahtnıa çı 1 1 1 wl redilen mesail hakkında hakeme mü-
1 iç n a ına- 4 eylül çar-

rin buraya ~ıkıp Mahmuau yo- karma için gelmiştim. Halbu racaatı kabul etmekle beraber bu ba-
cak netice şamba "'Ü- k l·-· ll"k b'· .. 1 ı 

klayabilmelerine imkftıt yoktu. ki onun öliisünii yerlere serilmiş • em ıgın mua a utun mese e ere 

Ç .. k" c1 nü llAnedllecektlr. Cevapla- teşmilini teklif ve hakemliğini Uçün-
un u tJacanın a~zmda ur~ olarak gördüm. Keşki kör olay- cü bitaraf mübadele azasının taymi 

MahMııt kılıCU\t oekmiş beklı- dım da görmez olaydım.! Simdi rınızı ı\\llllyet mOsabaka ile beraber muhtelit mübadele komis 
• ' r önderiniz e o lu 3837 

Pı T. T. Levazım oıe~ani ınu~orıın~en : . 
Posta telgraf idaresine on bin tekerlek zamklı, dört,~ 

lek zamksız hük bandı ile bin tekerlek seri simens milfl"" ıl 

kapalı zarf usulile miinakasaya vazedilmiştir. Miina1'B~ ıe ~ 
rini evvel 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat l, 
edileceğinden yevmi mezl.dlrda muayyen olan saatte..tt~ 

havi ve usuline tevfikan kapatılmış olan memhur ~~:iı j~ 
misyon riyasetine tesllini ve olbaptaki şartnameyi ~e ~ 

her gün yeni postahane de levazım mübayaat şubesiıt 
caatlan. _...,-: ~: 

Terzilik mektebi müdürlüğiillde 
ı- Mektebe kaydü kabul muamelesine b~lanınıştır· ıtdl'' 

2- Her gün saat ondan onbeşe kadar müracaat ecıııe 
3- Mektep nehari ve meccanldir. ,ııdJ'· 

4- Mufassal malOmat mektep müdürlüğünden alınJll 

5--- Mektep Sultanahmet dizdariye mahallesindedl:: (Jf 1 

Emniyet sandığı müdürlüğtıll ce ıı 
cibltl , 

Ihsan beyin 18 714 lkraz numaralı deyn senedi ıııu ,ııd•~ 

niyet sanğı.hıodao iştikraz eylediği. meb!Ağ ınukabillnd.e d: "'po' 
mma merhun Beylerbeyinde bostancı başı ınahallesi.Jl 

8
,ss ~ 

arın ~· 
kelesi sokağında eski IO yeni 18 numaralı ve 450 ~ ·r ıııO ııı 

rine mebni iki buçuk kattan ibaret ı 7-4 oda 2 sofa, :reyi 11' 

bır hamam sarnıç 390 arşın bahçe ve ıntişteme!Atı . rııJlld' ~ 

harem ve selamlıklı bir sahilhanenin tamamı vadesi bı~ra IJr:delf 
cun verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 2000 .

1
zde otl ~ 

müşterisi namına kat'i karan çekilmiş iken bukere yü ıırsf' 1 ~I 
ile b~ka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini i200 carlhitle /. 

eylemiş olması cihetlle mezkOr sahllbanenin 4-9-929 desinlJI 
1 

sadlf önümüzdeki çarşamba günü tekrar son müzaY~p olşıı 
ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan ·~aresınde 
mezkur günde nihayet saat onalrıya kadar sandık ı 

malan lüzumu i!An olunur. 

G 

b 
lt 
lı 

ti 
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. Mahkeme erde: 

11l llOi i 
. 

J:i~ilistinde tarla kavgası .. 
.ı\rab - ... 

ı 60 b.ın tarlasını Yahudi alıyor. 
iııc b ın Yahudi makine ziraa•i ve sanayii yaparak Anglo-Pa~~s 
den b:nkasının kredisile zenginleşiyor, Nuh ziraatile el sanayıın 
~etj.rj şka şey bılmeyen 600 bin Arabın topraklarını tasarrufuna 

Il Yor. 

.. ~.ş~ hu~~l ~adar tabi! bir ekonomi (processus) ü yoktur. .. 

ııau~~ Fılis~n meselesinin iç yüzü. Dış yüzü geçen Cuma şoyle 
le"" verdı: 

ilin kdüste (münacat duvarı) denilen harap Süleyman mabedi

asırıı:~arında -V:~udiler dua ediyordu. Sultan Selimin .~6 ıncı 
~ hsan ettıgı müsadeyle bunca zamandır serbest goz yaşı 

ı\ n Yahudileri, bu sefer Araplar kovdu, tevratlarını yaktı. 
Yorı~Plar diyorlar ki, bugün (münacat duvarı) nı elimizden ~lı 
§U. t'k~:a~ (Ömer camii) ni alacaklar. Yani, cahil ~isa?-~ar~l~ 
aıj,_ onu mefhumunu anlatmak istiyorlarki, Yahudı Fılıstını 

"" adım · . , ~ ,Bu .. ıstı...,:l:'a geldi, kovulmalı. . . . . 

t'l_'!Ql~ k~vga ınternational ehemmiyet almıştır. Cıhan sı~.~~t 
hu elv arı öle~ 100 Ylahudinin hesabını soruy?r .. :ıı:akat, ~utun 
~cay el~ye ragmen, (Suez) in yakınında oldugu ıçın İngiltere
haa~ dikkate tabi tutulacağı bedihi olan bu hadisenin çabuk 

ır . acağı muhakkaktır. 
~a~ arıçte kalan biz profan Türklere göre, Filistindeki tarla kav 

tc~ k n~ omuz silkecek kadar yabancı, ne hararetle iştigale değe
de ile a.ka~ ehemmiyetlidir. Biz, bu meseleyi, hisden ari müşahe-

1? ~. tıfa ederiz. 

atıJ:unkü tek meşgale ve tek kaygumuz, şarkı bütün tortusile 

tettir. ve garbi bütün bütünlüğile temsil için çalışmaktan iba-

Ilaşırnız b 1 aşka şeye çevirmeyiz. N. 
:.r:. * * 

I 

~~ıhhlyede 

Veremle mücadele 
Altı senede dispansere kaç 

hasta müracaat etti ve kaç 

hastaya verem teşhisi 

konuldu 

Müteferrllı H. Emanette 

Kokmuş ceset Taksim meydanı 
Bir c11ma gilnil Mor- ilk bahara kadar 

ga getirilen ölü bitecektir 
Morg müessesine gelen ölülerin tc· . . . . 

f uh ttı. - · · · h U halkı Taksım Cumhurıyet abıdesı mey-
ess e gı ıçın cıvar ma a e d v1 · ·· b' · b" k 

'k" t d k T bb dl' · ha• anının tes yeı tura ıyesı ıraya a
nın ~ı aye e ere , ı ~ ~ . ~nın. s: dar bitecektir. 
ka bır yere n.akledılmesını ıstedıkl_erı Sonra büyük havuz yapılacaktır. 

Istanbul verem dispanseri baş ta- yazılmışt~. Dun bu hususta >:'aptıgı- Meydanın tamamile bitmesi ilkbaha-

bibi Mustafa Talat Bey bir mühabi- mız tahkikat Morgun nakledılmeyıp k d bit kt" 
kk d b·ı•k· b · • - .k al d'l ra a ar ece ır. 

rimiz:e dispanserin faaliyeti ha rn a ı a ıs azı ycnı ısl..ıhatla ı m e ı - ~~ 

şu malumatı vermiştir: . diği neticesini vermiştir. Alakadar bir OTOMOBiL YOLU 

_ Verem mücadelesinin esası dıs- zat bu mesele hakkında ~uizahaa ver Beyoğlundan inen ve çıkan otomo-

panser teşkilatile başlar. A:'.rupa miştir: biller Tepebaşından geçtiği cihetle 

memleketlerinde her 10,000 nutuslu - Halkın şik.lyetini icap ettiren burası izdihamlı bir hal almaktadır. 

bir mıntaka için bir dispanser açıl- hadise yazıldığın .bn çok başkadır. Şehremaneti seyrüsefer memurlu

mıştır. Bir Cuma giinü ınücss:~eyc getirilen ğu bu izdihama mani olmak için şu 

Dispanserler hastalığı hemen teş- kokmuş bir Cc>ct etrafa koku neşrec- tedbiri ittihar etmiştir. 

his ve derhal hastayı bulunduğu mu miş ve kapalı 0ta.1 Morr;a verileme- Badema Beyoğlundan inecek oto

hitten ayırarak ya bir hususi verem diği için tekrar geri dönerek bu pis mobiller Perapalasin arkasındaki cad

hastanesine yahut ta sanatoryoma ve koku temadi ctınis. Bunda mües>e<e- deden geçecek!~ 

ya prevantoryoma naklederek tedavi nin hiç bir kusuru }'Oktur. Dünyanın KÖPRÜ ~KULÜBELERi 
altına almaktadır. Bundan mada dis- her yerinde Tıbbı adli d•ireleri şehir Xöprü başlarındaki para gi~e!eri-

panser emrinde bulunan ziyaretçi içindedir. Paristeki bina hayvanat hah nin betondan inşası takarrur etmiş 

hemşireler vasıtasile bulunduğu mı~- sesi yanındadır.. Mama!i Morg için ve inşaları müteahhide ihale olun

takadaki bütün aile ve hanelerde daı- sovuk hava tesısatı yaptırılacaktır. muştur. 

mi sıhhi kontrol yapılarak veremden Bu husus için icap eden tt~ebiıüsata MAKARNA lHTlKARI 

şüphelı olanlari dispanserlere celp e- başlanılmış ve keşfi yaptırılmıştır. 
derler. Bunun için her medeni mem: TEFESSUH ETM1YECEK Makarnacıların bir türüst teşkil 

lekecte hususi bir (ziyaretçi) hemşı- Sovuk hava tesisatile eveti ölülerin ederek makarna Hatlarını tezyit etme 
• f h !eri Emanetin nazarı dikkatmı cel-

re mek~ebi vardır, ve burada nazar~ te essu una mani olunacak, hüviyet· 

GD•• " ve ameli tedrisatla yetiştirilen hem~ı- !eri meçhul cesetlerin tt-şhiri temin c- betmiştr. Bu hususta Emanet iktisat 

NUN İKTIS ADI~ HABERLERi• d·1· 1 dil k ··dd · · · d r · · müdiriyeti tahkikat yapıyor. 
reler dispanserlere memur e ı ır ~r. . ece .".~ mu .eı .. umuınının e nını 

(j Memleketimizde dispa.ıserler ıh- ıstemedıgı bazı oluler muhafaza olu- HAYDAR PAŞAYA KADAR 

llVUrk.. h , . • ld tiyaca göre muhtelif menatıkta tesis nacaktır.Bu tesisata yakında ba<lana Üsküdar tramvayının Haydarpaşa' 
oy 8Valisinde hİtlİn pıyasası aÇI 1 edilmelidir. Verem dispanseri 339 se- caktır. ya kadar temdidi için lazım gelen 

lıı. d fiatlar 150-215 kuruş arasındadır nesi teşrinevelinde Çenberlitaş civa- BAREM TALiMATNAMESi bütün eşya gelmiştir. 
~ f Ö rında ar.ılmıstl. Bu sene hakikaten Bu hattın vaz'ı esas merasımı 

Ya 'a d · ' Yeni barem tatbikatı hakkında ta-
•· "aaı bı"r enıışte açılan tütün pi- Ya bırakılan kar mıktarını arttır - nümuneolacak derecede bir dispanser 1 • Perşembe günü yapılacaktır. Bu gün 

"'lıııiş az oh lid 1 1.. limat ge mıştir. Kadroda lıiç bir te- 1. · 
, · tı·r .. av.a e hararetini kay malı, yahut ta kumpanya ar pctro u vücude getirmiştir. Şimdiki kadre.su, - mec ısı idare toplanarak merasim 

"' • •na f Ö 1 bedülat yoktur ... 

1. Pcrakend 111• ı d•miş havalisin- bakkallara bizzat göttirmelidir er. bir baş tabip bir tabip, bir röntken ,.,,,,,,__ proğrammı tespit edecektir. 

10<lc buı e olarak müstahsiller e- Yoksa bakkalları cezalandı:makla bu mütebassisı. bir eczacı, iki hasta ba- BULGAR ve ROMEN HAYVAN HASTANESİNİN 

~~· y~::;n _tüt.ü~cr ki!tnilen satıl- işin önüne geçilemez . .,' kıcı ve bir hademeden ibarettir. MUALLiMLER ETVS11 

Cc tiinıerini ebuy.uk ıstihsal yapan ve * 1930 seneıi yerli mal sergisi - Geçen kış dispanserin gösterdiği Şehrimizde bulunan r.ulgar mual- Şeheremaneti, Fatihteki hayvan 

\t: ,'.'lanıarın ~~.fl:?de hnlundurabile- 1930 senesi yerli mallar sergisi için lüzum sıhhi üzerine Hilaliahmerce !imleri şerefine Muallimler Birliği ta- hastanesinin yanına bir paviyon da

\liı ~u'ttPan utun(i dumıaktadır. Sanayi birliği şimdiden faaliyete ge~- muhtacı muavenet veremli hastalara rafından bir deniz tenenühü tertip ha inşası ile hastaneyi, ve Jaboratu

dır •illeri Yalar esasen bu kabil mus ıniş ve propağanda evrakını hazırla- günde yüz dirhem et, iki yumurta, edilmiştir. Mamafi bu hususa dairson varı tevsi etmek tasavvurundadır. 

y · 'l'aJı~fuanı~a .. Yaklaşmamışlar- mıştır. ve miktarı kafi balık yağı verilmiştir. karar henüz verilmiş değildir. Roman Hayvan hastanesine halk tarafından 
~ ltiıo olan e.di~dığıne göre Üç mil- 1929 senesi yerli mallar sergisine Bir iki seneden beri ancak on verem- yalı misafirlerimiz dün Büyükadaya fazla rağbet gösterilmektedir. 

''Bizimkisi acele müstacel!"}, 
• 
istidayı verir verıııez ınc;hk 

nıeye girecekleı·miş! .. 
Birinci ceza mahkemesinin kapısı önünde iki ka<lı:1. 
Besbelli muhakemenin baslamasını bekliyorlardı. Daha list~ 

asılmamıştı. Esasen mahken;e yalnız müstacel mcvada ba':tr ;ı 
için pek fazla işi de olmıyacaktı. Koridoru bir ka~ ?efa de'.'!"C~

tim. ~nlar hala ayni yerde oturuyorlardı. Başka ışım o!ın ',~r 

için yanlarına sokuldum. Yaşlıca, orta yaşlı ve bir de 1 7 ıs l ~· 

larında tozpenbesi renginde güzel bir kızdan ibaret ?.an bu :::-rup 

arasında çok ehemmiyetli bir mubahasa cereyan edıyon'.'..i: 

- Allah derim, başka bir şeycikler demem. . . 

Bu söz, gencin hoşuna gitmedi, kadının koluna hemeı1 bır çını 

dik atıp susturdu: 
- Ne geveze şeysin? Her kes bize bakıyor. 

Kızdı: 
- Her kes dediğin kim a kız. Burada senden benden başka 

kim var? 
Bir dirsek darbesi yedikten sonra beni fark etti: 

- Ha .. dedi, bey oğlum da vannış! Ve bunu tanışmağa vesile 

addederek sokuldu: 
- Affedersiniz ama, biz boşuna mı bekliyoruz yoksa?. 

- Davanız mı var? 

- Öyle ya, öyle ya· • Davamız var. 

- Saat kaçta? 
- Saatini filan bildiğimiz yok ki .• Erkenden geldik. 

- Kalemden listeyi bir görseydiniz! 

- Ne listesi .. Biz listeye girmedik evladım. 

- Öyle ise muhakemeniz bugün değil. 
- Onu da bilmiyoruz. 

- Zaten mahkeme müstacel işlere bakıyor. 

- Aman oğlum asıl (acele müstacel) bizimki. • Şu yanımdaki 

kızın sorma başına gelenleri. Çapkının biri seni alırnn, diye .. 

Arife tarif Iiizım değil a •. bir iştir olmuş. 

- Tabi! siz de istida verdiniz, istintaka çağırdılar, şimdi de 

muhakeme olacaksınız. 

- A .. bizimki öyle değil. 

-Ya nasıl? 

- İstidayı bugün götürüyoruz daha .. 

O zaman istidanın nereye verilmek lazım geldiğini daha mu

hakeme günü gelmediğini anlatmak istedim. Aldırmadı bile .. 

dedi ki: 
- Bizimkisi acele müstacel a oğlum! Sen demin müstacelle

re bakıyor demedin mi idi? 

* * * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ tıı;. Y~ Yakın ~stıhsalattan iki milyon iştirak eden müesseselere srgiye işti- !iye muavenet edilebilmektedir. Müh- gitmişler ve. bir grup Heybeliadaya Son 6 ay zarfında hastanede (458) 

y~ lıavalisind 18~~ •atılmıştır. Öde- riik hatırası olarak birer dıploma ve- taç hastalara balgam hokkası hasta- geçerek denız lısesini ziyaret etmişlir beygir, (43) katır, (27) eşek, (18) 

ta ttedir. Di /\ e 1";i kumpanya faali- rilecoktir. Bu diplomalar 30 Eylul ta- lıktan koruma ve !rnrtulma hakkında SERGi DAIRES~fNIN TAMiRi sılır, (65) kedi. (11) l:öpek, (50) ke

~ita •bç il ~erı1<_an şirketi de Ka- rihinde Ttirkuvazda Cumhuriyet 1'alk risale ve nasihatlar verilir. Galatasaray lisesinde açılını~ olan çi, (47) koyun tedavi ve muayene e-

aıYaııay, aÇae k •ve~ı köy havalisinde fırkası müfettisi Hakkı Şinasi Pa§a• Dispansere günde (10-60) has- yerli mallar sergisi 25 Ağustosta ka- dilmiştir. Şahin Nurl Efendi deli mi, değil mi? 

he tııııtır. Fia:ı" e~ı bin okka tütün nm riyaseti altında verilecek "lan çay ta müracaat etmektedir. Bunların i- panmış, dört gün zarfında tahliye e- DARULBEEDA Yl TEMSİLLER! 
ş ltur er YUzelli ·ı ·k· ·· · f t" d p ta afından tevıı· edı· · d d b sk · htelif hasta D w· b da · t" ti · b Sui kasıttan bahsettig" inden dola- kemesi Prensesin Madam Sayda"' 

ır _ uş ar · ı e ı ı yuz on zıya e ın e aşa r • çın e verem en a, a mu dilmiş ve sergi mahallinrle müesscae- ar e yı ar ıs crı u ayın on· J • 

""1ra asındadır 1 ittir ı d B !ara eneden son be · d ·t·b k şl k t ·11 · yı tevkıf edilen Şahin Nuri göriden dög-düg-ünü sabit gijrmü•. yalnız bu 

'h- caağa t'· .. . ece . ar var ır. un muay Jer tarafından yapılan tahribat ıamir şın en ı ı aren ı ı emsı er ı- ':' 

.:!attır. D···eıç,· ku. tu .. nıerı· ka"mil•.n alın- • 1 ·ı· ı· 1014 50 İngı"li .. ht mua emet olanlara ınec ·n p 1 b la acakla d D lüzum üzerine polis müdiriyetinden noktadan kendisinden on lira naktl 

..,, ..... ngı ız ıraıı • - z ra mu acı v - edildikten sonra mektep idJ.resine tes çı rova ara aş y r IC°. a-

ı.. tı ııat oyuntin d f · t"h l" d'" 1015 25 t aç lmıs 1014 50 ·ı· e ·ı ekted"r D"spansere ru··ıbeda · ·· ·· ·· E t ğ 1 M h · Tıbbı adliye gönderilmişti. Neticede ceza alınmasını kararlastırmı•tı. 

'l.l. ın al e nısı ıs ı · ırası un , e ı , canın ı aç v rı m ı . ı lim edileceği hab~r alu;ınuc.;.trr. yı re1ısoru r u ru u sın .:. ~ 

h,~Panya ~~ıtu~ bulunuyor. Ayni ta kapanmıştır. !zmirden epeyce kam (339) senesinden beri muhtelif şekil- '""'-"· ' B. provalar hakkında artistlere ma- hiç bir hastalığı olmadığı tespit edi- Karar, Temyiz mahkemesi tarafın-

idflamış 01ına.,ba;:larda miıbayaata biyo gelmiştir. de hastalar müracaat etmiştir. Dis- iLK TAHSiL MECBURiYETi- lumat vermiştir !erek iade kılınmıştı. Bunu müteakıp dan da tastik olunmuştur. 

u• Şırketin muhakkak görülüyor Pahalılık istatistigı-· _Ticaret oda panserde (926) senesindenberi ront- Bu sene Istanbulda ilk tahsil mec TAKSİM MEY.°="""'DANININ TEVSİİ tevkıfhaneye gönderilen Şahin Nuri • B -•-•-- kuf 1-'- 'd"-'-

ı..«aını•I rneınurla b k.. d h k k . ·ı kt 1 b . u· k kr b" tt orada da intihara t ... ebbüs etmi• ve muuuuı mev yo uoı ırı crı<en 

•u ··'ar ise de ~ı u . oye e sı tarafından her ay aı:ırlanmakta en en muayenesı yapıma a o up urıye anununun sı ır sure e Şehremaneti, Taksimdeki abide -. ' düşüp öldü - Tefevvühatta bulun-

aııı~ Uzerinde. tnustahsiller 300 olan hayat palialılıgı istatistiğinin A- kat henüz filim alınmayor (Filim al- tatbik edilme_<ıi mukarrerdir. İlk tah- meydanı tesviye edilirken oradaki tekrar müşahede altına alınmasına makla maznun olan Mustafa bugün 

ıu1•. • Yapılaına ısrar ettil-lcrinden mu ğustosa aitolaıu henüz tamamlanma- ma) (sun'i ziya) ile tedavi tertibatı sil yaşında bulunan çocıık!ar bila is- ağaçların köklerini tesviye maksadi- lüzum görüldüğünden Tıbbı adliye müddetini ikmal ederek tahliye edi

~il UllJeri bu h "'"hr. Karabai:ların mıştır. Rapor geçen aylara na>.aran derdesti ikmaldir. tisna mekteplere devama tabi tutula- le açmıştı. sevkedilmişti. İkinci muayenede de lecekti. Bunun için dün polia mUdiri

bin •f!iyor t a_"alıde en iyi kısmı teş- esaslı bir fark göstermem•ktedir. Bu dispanserden başka Istanbul caklaruır. Bunlardan, ecnebi mektep- Emanet bu ağaçları bulundukları hiç bir araza tesadüf edilmediğinden yetine parmak izi alınmak üzre gön

l:ıi ;•kad;r ":;~.>al miktarı yetmiş 5 • Trakya'ya heyet gicliyrn· - Ali veremle mücadele cemiyeti ayrıca !ere d~vam edenlerin vaziyeti. de na- yerden biraz daha ileriye gars etmek bu şekilde rapor tanzımolunarak müd derilirken Ayasofya merkezi önilnde 

ı._ 1 'tterika. .'fıeı· kumpanyalar da İktisat meclisi tarafından nıemleket Eyipte bir verem dispanseri tesis e- zarı dıkkate alınacaktır. Hmstıyan suretile kurumaktan kurtaracağını dei umumiliğe gönderilmiştir. Şahin düşerek ölmüştür. Ölüm şüpheli gö

trıul a<Jığını ~ Şirketinin mübayaata ahvali iktisadiyesini tetkik icn bir he- dilmiştir. 339 senesinde müracaat 539 ve Musevi çocukları sJa ilk mektep- tahmin ediyor. Ağaçların yeniden, Nuri. istiklal harbinde Tanas cepheyi rüldüğünden ceset Morga naklcdil

lc/~arıQı g .. aber alınca derhal m•- yet inthap edlmşti. McmJ.k;Cn ın~h- hastadan 115 i veremli 1340 senesin- !ere devam mecburiyetinde buluna-, kurumadan tutabilmeleri için Tesri- zaptcdemediği için intihar eden mi- miş ve muavin Cemil B. tahkikata 

4t, u fiatıeor~~:rmişterdir. Mustah~il- telif mıntakalarına uğrıyaıak tetkika de müracaat eden 2279 kişiden 545 i caklardır. nievele kadar beklemek liizım gele- ralay Reşat beyin oğludur. vaz'ıyet etmiştir. Neticede zafiyeti 

'l'· memnun göriıniıyor- tına başlayan heyet evvela K;raıfoniz 1341 senesinde 2108 kişiden 408 i, KARADENiZE BiR RUS cektir. O zamana kadar bulvarın tes- PRENSES ŞIVEKAR H. ON umumiye ve kalp hastalıklarının 

dUrıUttin inJı· . . havalisini dolaşm;ş ve g~çenlerde av- 1926 da 4210 kişiden 532 si, 1927 de TA yy ARESl DÜŞTÜ viyesi techhiir r ''ce'r•iı LiRA YA MAHKÜM OLDU mevcudiyeti hasebile adamın tahliye 

trı1· ~k ın;;baıııar ıdarcsı .u. m .. um .. mü- d 5964 kişiden 723 ü, ve 1928 de 77 53 - il M p d'ld'"" · k ··td"'ğU t · 

c " Yaat k et etmişti. Ayni heyet, Vehbi lıeyitı Karadenizde bir Rus tayyaresi ka-ı~~ ~· ısırlı renses Şiv•kar hanımla e ı ıgıne sevınere o u cepıt o-

tit~·•y Gı:ı rsmı muduru Naz- . kişiden 725 i veremli olduğu anlaşıl- 1 v · S 1. B 1 k d f · uh t rilmi ı· 

. .,,, "ce!lı.al İ rıyasetinde olmak üzre bu sefer Trok zaya ug"rıyarak batmıştır, tayyarenin 

1 

• • zevcı e ım . arasında bir bo•auma unara e rune r sa ve t ır. 

"'·t ,tir. .. vapuru ile zmirc mıştır 
da • I 

;:-. ~ g . "'•vsul·-ıı ld _ 
1 

yaya gidecektir. Heyetin hareket ta- · .. içinde bulunan bütün yolcular boğul- . vası açılmış, boşanma ile neticelen- CRA ve iFLAS KANUNU 

~ . Ote ~" • n a ıı;;ımız ma 11- ih" 1 k C ı - . b k dd.. d 

ı~-=- .l,azrn ':> ! r ı oma üzre umartesi günü tc~~ TT//'Ayeffe muş\ardır. Rusyanın Kafkas ordusu · mış, una ta a um e en Dolmabah· Yeni icra ve iflis kanunu mer'iyet 

ıı;. 1 ""''•i · 1 ~>ey zmirde inhi- · d' · '" a ·k ht d k' k 1 

"tr· ıınalat · . . pıt e ılmıştir. ı inci kumandanı jeneral Fabrisyus D.. k l·. , . çe rı. •mın a ı. arşı aşma esnasında hükmüne girdikten soqra allkadar ta 

~ile:hıntibayaa '.'.çın ıcap eden tii- *Yunan hahcılıg-ı- Mülteciler ta- Tabı"ı"yet da bu aradadır. Un a şanı ,ı yuı1g;n zevcı Selım beyın refakatinde b.ılu- raflar icra reisine mllracaatla aleni 

-iL , biııat .'•;ın gitmi~tir. Mu- ....__. M d S d p f 

~~tta buı ınutlıakata l(iderek tet rafından Yunanist~na nakledilen sark SEFERIYADİS FİRARI Dün akşam saat yirmi bir buçukta nan a am ay ~·. r~nse~ .tara ı~- mürafaatta bulunabileceklerdir. Bu 

trı•~lirı •-y",.naca.k V! mtibavaa mın- halıcılığı bir çok gayırtlere ragı~en Muhac-ı'r v•e•••mu·· ı~,ecı·ler DE"ILMIŞ Hocapaşada Aşçı Recep ustanın dük- dan kıska'.'~lık te~~~~le k~ndı~ıne. h':'- duruşmalar için ihzar edilen salonun 

• "' n · k' f d · · B h ı h "' ko ·· k d km cum edıldıgı, doguldugu ıddıasıle he tti 1.. ı. ·1cm 1 ""-;-

't~·tirYaa -e enıld•.l.:ten so,.;ra derhal ın ışa e ememıştır. u a i c emmi- Tütün inhisar idaresi Hariç mem- dnın ust atın an ateş çı ış ve ş· k. h 1 h" d r r u no,.sanı ı a e~tir. 

"' . ., ıtturı yetıe· nazarı dı"kkate 2lan Y · ı h k k d 1 k d h 1 tı' "tf · ta afmd b" ıve ar anım a ey ıne ava açmış- Salon Bı·n·naı· ve İkinoı· Ce'& arasın-

ı;;, . '<tltika •nnı izaın eyliye- unanı5 an a 1 n a yapı aca leketlerde sigara satış hakkını bir şir er a ye şen ı aıye r an ı- . -

~ 1*Yecoı:· lı Lır haftadan fazla daki alakadar devah·. memleketlerin- kete dtvretmiştir. , n~n~.n b_i; ~smı yandıktan sonra sön- tı. daki odalardan birinde hazırlanmış-

~ ,,t.ıl•r·.,·'n'· :-.hnıin o'ıunuv·r İnlıı·- de vücude getirilen halıcılı~a başka muamele ş· k kk"l ·durulmuştur Bir kaç defa Temyize gidip .;elen tır. Eylülün dördünden itibaren bu 

oq'a '• .. h ır et resmen teşe u ettig'ini · bu dava netı·c-,.1·nde n1·,1·ıı·.ı· Ceza mah d 

1 •tı ın btı · · · bir istikamet vermek hizıımunu his- T ... _ n ~. urusmalara baslanacaktır. 

•t ~ .. n .ııt"Lı· sene _yapacaı;ı ın. ü- - • · ütun inhisar idaresine bildirdiği za- 51 NUMARALA) VAPUR ~:"t=~=:7-t:::t~":t~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t " 1U\ ~1 ın ol setmişlerdir. E b. 1 k ti d 1 • O d. ""kk- d k A .. h 

·~ <lj. aıı gi . . acaı;ı ts~scn fıat- ene ı mem e e er en ge en ve man 500 bin liralık temınat akçesi KARA YA TURDU u anın a çıra met uı;tasının c- DIN-

Ci~ Ola lltüsta~!:f'nd~tı bu mübapa- Ticaret odasına gelen ınalı'.ımata memleketimize geldikleri tarihten i- verecektir. Akşam köprüden Salacağa hareket vindcn aşırdığı tabanca ile oynarken 

• I' •ağ1 rn h lchıne terclf.ıu mu- göre Yunanistanda "Şark haiısı imalı tibaren beş sene geçmemış olaı: iı;- ŞirKetin hukuk müşavirliğine Se- eden şirketin 51 numaralı vapuru Ha- sağ 'kolundan kendini yaralamıştır. 

teı,01•ltola ı.~ı •kkak görülüyor. için müstakil bir müessese .. te.isiıoe lam muhacir ve mültecilerin Türk feryadis isminde firari biı Rumun ta- rem iskelesine yanaşırkrn attığı halat KiM ÇALDI ACABA? .. 

'it lıa • koı,a , ·~ ka;ı~tıranlar _ dair tanzim kılınan liıyilıayi konıt>ıİ}'C vat.ında~hğına kabul ve tesçil mua- yin edildiği hakkında Tütün inhisarı kopmuş, zapur oradaki taşlığd otur· Dün Langada şoför Ahmet efen-

11.ı .... lt:Jrınd,. ~ n-i: karıı;tirarak satar. Meclisin t~stikine ar:eclilmiştir. r .. ıeleleri merkezce ifa edilmektedir. , umum ınüdürü Behçet B. şu izahatı mu~tur. Vapur yolcuları kayıklarla dinin odasından bir takım elbise ile 

""•<J· ~t>lk"k. . İ " 
~~ b•ı,'lıttektert'. · at ve taltil>ata <le- Bundan gaye, mües:;eseyi lıimayc Bunların her biri için cra vekilleri vermiştir. sahile çıkarılmışlardır. Vapur bir müd diğer eşya çalınmı§tır. Sabıkalı Mus-

~kkaı kat:ar ır Burıclan dolavı bir ve Yunanistan hahcıhtınt iııki~af et- hr~ycti:ıc:: karar istihsah suretilı.! mua - Henüz şirketin resmen teşkil e- det sonra tornistan ederek tekrar ha- tafadan şüphe edilmektedir. 

~ ıı, lh "· '0 ~hkemeye v>rilmistir. tirmektir. Cemiyeti Akvamın mı: va meUtı i1'taç eylemek icap eylemekte- dildiğinden haberdar değilim. Bizim rekete germiye muvaffak olmuş_tur. KUMAŞ HIRSIZLARI 

ı..· "'lı' ~:nı/ !" b . f k ·ı h ' E Ik" 

"lllijn "ıttet ı '' nıc:« le hakkın a atı c mezk~r isle alakadar ko:nı.;- dir. ususi surette aldığımız malumata HEYBELiDE BİR SANDAL ve ı gece saat üçte Galata da 

~r lıa~k iiır~~~'.lintle . te·;ei:ıb:.isatta yon 100 bin İngiliz füal<k bir krcciı i Badema. b~ gibilerin mürac~atları göre bundan 15 sene eve! Seferyadis DEVRi LDI Mumhane caddesinde 3 numaralı dük 

q bıı.ı ın~- ,_ ·ı · Ccmıyet, IJ, kkat. tastik etmi§tir. Komıoyon İkı.i"' Ji vukuunda ıstıdaname vermelcrı la- buradan gitmiş ve firari rumlardan H d d d kanda terzi Antuvanın dükkanından 

ll'l ~ "4l(.ı • 
Diin akşam, ayırsıza a an önt::n İ • Abb 

,,. '- akta. 
8 

at ya.pılmasnıı h'1k- mılli nezareti ve Yunan milli bank~- zımdır. deı!ildir. Ayni zamanda şirkette bu- dal! d b" .. H b 1. .ranı .. a .. s ile Yorgi kumaş çalarlar 

" ~ lı u 1 • b ı balıkçı san arın an ırısı ey e ı- k 

~·~•i atıkaı- nk~n ııl.:etm •ktedir: sının itiliifından sonra bu para bilô Vilayet. u mküracaat ar üzerine ve kuk müşavirliği vazifesini kabul et- ada önüne geldiği zaman nasılsa bir- ı en curmu meşhut halinde yakalan-

l '>ı ,,.. ne Peı ıınyaker değildir faiz 15 sene için m;ıstakil idar<yc tah "ikaları istıyece ve Türk vatandaş- memiştir. . d . . .. d ki mışlardır. 

.'d~"'hn·d• ı.0r1ol diye verı!en madde: sis olunacaktır. lığına kabulleri hakkında bir mani ,.-,=---::1~--..,,.--.-,..--,,,....,._ den bıre evrılmış ıçın e 4 kişi de- OTOMOBiL !LE TRAMVAY 

, ,~., ı ~ •a · nize dökülmüştür. 

,,1• ~,._ ı •in? ,.. Yağı olduliunu ne- • Yunanistan men•e şahadetnaıne- yoksa Dahilıyc Vekletinc bir cedvele 1. . d . Dün sabah Beşiktaş_ J;;minönii hat 

,, .l',.L. oun . - • b .. d k · Deniz ısesın en yetışenler kazaze-

r• •c"'la halis un ıçin bakkalı ,de- si talep ediyor - Tü:-!d)'Cden Yuna- ra ten gon erec~ deleri kurtarmışlardır. Bunlardan bi- tında işleyen 75 numaralı tramvay ile 

l.ı 'lıınb•ni Cez !Petrol diye bu mad- nistana gönderiler.ek olan bilumum MEKTUPÇULUK ri boğulma derecesine geldiğinden 1324 numarah otomobil m.ısademe et 

~ "ıa!ı Ulda p~~ andırmak Llzımdır. hububat ile mahrukattan ına<lut olan Tahrirat müdürü ünvanının mek- hastaneye kaldırılmı~tır. miş, otomobilin bazı aksamı kırılmış 

tı, lcııl!t dutıur. ~l satan kumpanya- odunların iş'arı ahire kadar men~e tupçuluğa tebdil olunduğu Dahiliye ,...,.....,..... tır. 

lııakıfanYalar d ·~~ola kolza yağını şahadetncmsine tabi tutulrrıası 1.'i<ım Vekaletinden Vilayete bildirilmiştir. Beyazıt belediyesinde TRAMVAYLA OTOMOBiL CÜRMÜ MEŞHUT HALiNDE 

ti~ltıııp~ır. Blnunegılb, b~yileri karı~- geldiği al.lkadar devairden Tica•et 0 _ BiR YUNANGAzETES{ TOSLAŞTI İranlı Ahmet namında biri evelki 

l.ı ı h nyalar •.c •.hı de basittir. dasına bildirilmiştir. Dün Beyazıt dairei belediyesinde Dün sabah Topanede kışla önünde gece Karaağaçta Tuğla harmanında 

• r <b' hY.eı ,_ b.bayılerıne y·u·zde "2" ~ Ş .. h İ Yunanistanda çıkan «Politiya" i- k"hl kt d"l 1 •.. 1 . bir tramvayla bir otomobil çarpışmış- sirkat ika ettikten sonra kaçarak Ba-

" '? ~ • arap mute asoısı -- 7 mirde bıı- . r R 1 h · . d nı a arı a e ı en enn ısım erı şun-

~~ ıin·'lc:ye OU:' kar veriyc.rlar, on- lunmakta olan şarap mütehassısı M. s~m ı ~mı°a ~a~ete. ~ey ım;z kene~- !ardır: Erkan harp binbaşısı Vedat tır. Otomobil de tramvay da hasara demlikte Fatma Hnım ve Mehmet E-

: un, jı. 1• sracaat ediyorlar. Bu- B f s l"h tt" b ı M · nyatta u un ugu ıçın meme etımı- Sami Beyle Adile Nazif hanım, Dok- uğramıştır. • fendinin evlerine girmek tcşebbüsu"n-

~ u o ar. e a a ın ey e anısaya gi- k ı k d"l · t" N f ı 

retle ge~r.ıek kabı!- decek ve oradaki bağları tetkik ede- •e so u ması y~~ı mış ır. tor Atıf Beyle Selma Nızihe hanım, ü usça zayıat o mamıştır. Bu ka- de bulunduğu bir sırada cürmü meş-

il 
21 

10 

1:;. 

cektir. EKALLiYETLER Nesim İsrail efendi ile Lona hanun zadan dolayı tramvaylar yarım saat but halinde yakalanmıştır. 

Nesim Yeşoya ef. ile Cemile hanım: kadar işliyememişlerdr. ÜÇ OTOMOBiL KAZASI 

* * * 
Borsası 2191929 
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Vilayet dahilinde Türk ırkından 
gayri ve Türkçeden başka lisan ko
.lUŞan ekalliyetlerden kadın ve ,.kek 
Jahil olmak üzre ne kadar nüfus ol
luğunu Dahiliye Vekaleti Vilayetten 
>ormuştur. 

-~-----SEYLAPZEDE İANESİ 
Hilaliahmerin Sürmene seylapzede 

eri için bugüne kadar topladığı ia
ıc yekunu (8,400) liraya baliğ ol
•UŞ. Para da dünkü posta ile mahal 
•ne gönderilmiştir. 

RUS GEMİLERİ 
Lımanımıza gel= Rus tahtelbahir 

Nikola ef. ile Evyeniya Hanım. iKi HIRS!Z y AKALANDI 1 - Sultanahmetten Beyazıt• gi-

FATIH BELEDiYESiNDE Sabıkalılardan Acem Abbas ile A- den 2308 numaralı otomobil Çarşıka-

Fatih daireyi belediyesinde: Ah- rap Yorgi Galatada Şarao iskelesin- pıda kıyafeti pek iyi olmayan 14 ya

met efendi ile Hafiza hanım, Şaban de terzi Rus Antimeanın· dükkıinına şında bir çocuğa çarpmıı. ağır suret

e! ı"le Fazilet H Haydar ef il ili' h · · 1 ( te yaralanmasına sebebiyet vernıiştir. 
· .. · e •U gırınış er, 6) top kumaş çalrmşlar, 

sine H., Horrant ef ile Ardanuş H., kaçırırlarken polis devriye memurları Şoför kaçmıştır. 
İbrah . B ·1 A H Al" B · 2 - Şişhane yoku•unda oturan Kla 

ım • ı e yşe .. ı . ıle tarafından yakalanmışlardır. ' 
Hacır Hanım. c - === raya 1649 numaralı otomobil çarp-

lrtihaller 
ARAP ALI VİCDAN HANiMi ıtllf, Klara muhtelif yerlerinden yara-

y ARALADI lanmıştır. Şoför firar etmiştir. 

Gece saat yirmi dörtte Usküdarda 3 - Dün saat üçte numarası alına-
Solak Sinan mahallesinde oturan Vic- mıyan bir otomobil, köprü üstünde 

dan hanım evine giderken arabacı A- hali seyirde olan tramvaylardan biri

rap Ali önüne geçmiş tabanca ile Vic- sine atlama~ ist~yen bir askere çarp

dan hanımı bacağından yaralarn;ştır. mış, mecruhıyetıne sebep olmuştur. 

Mecruh Tıp fakültesine kaldırılmış

tır. Carih yakalanmıstır. KADINLAR BlRJ,/(;J 

Şehre biraz uzak olan kumluk sa
hillerde bir takım ahlakaızlıklar oldu 
ğ~ zabıtaya ihbar edilmişdr. Bu sa
hıllerden maada gene belediye hudut 
k~dı? ve. erkeklerin çırılçıplak denize 
gırdıklerı naıarı dikkati celbetmiştir. 

Ailelerin plajlara gitmesi imkanı
nı selbedecek kadar vüsat kesheden 
bu ahlaksızlığa meydan vermemek i
çin bir takım takyidata lüzum gorül
müş. ezcümle umumi kadınların plcı
jlara gitmesinin menolunması, şehre 
uzak olan kumluk sahillerde de jan
darmaların ahlaksızlığa mani olma
ları tekarrÜC° etmiştir. ---HAYDARPAŞA- PENDiK 

SEFERLERi 

Anadolu demiryolları idarr-:;inın, 

Haydarpaşa - Pendik arasında naha 
seri trenler işletmek hakkındakı me
saisi yakında semerelerini verecektir. 
Sipariş edilen yeni vagonlarla loko
motifler gelince, Haydarpa'i" - l'en. 
dik arasındaki me5a{e şimdikinden 11 
dakika evel katolunacaktır. 

LONDRA-BAGDAT EKSPRESi 

Bu ay başından itibaren Lo. dra 
ile Bağdat arasında ekspres tıeıı se. 
ferleri işletmek için çalışılıyordu. Fa

k~! bu .. tasavvuru fiil haline getirmek 
mumkun olamamıştır. Sebebi mul:
teliftir. 

2> 
5{) 

•s 
1 1 

Ctr.e~·r~ 

; ukreş 
lrıK!~I 

l rlg 
:W,5ıt Sofya tııı tııı 

ı JlJ1) llcrlln ..? tJJ 

.!ti kumandanına dün Vali Vekili 
ulu idin !:!ey ve Kolordu Kuman
•ı Şükrü Naili Paşa iadci ziyaret
l1ultınmuşlardır. 

Türkiye iş bankası lstanbul şubesi 
ikinci müdürü Yusuf Ziya beyin pe

derleri esbak Konya meb'Ub:U ve Reji 
Başmudürlerinden Mehmut Şakir 8. 
müptela olduğu hastalıktaıı kurtula
mtyarak Cumartesi günü İrtihali darı 
beka etmiş ve cenazesi Bağlarbaş1ıı· 
,.faki koşkün •en kaldırılar.ık Karacah 
nl .. ttcki ma! .. l.O resine defnndifn1iştir • 

AŞIRDIGI TABANCA iLE ..• 
Dün Kasımpaşaıb Zincirlikuyu cad 

desinde 21 numaralı tatlıcı Hamidin 

Evvela Haydarpaşadan ta Ba!da
da kadar gidecek bir tren yolu ya.,. 
maktaki imkansızlıktan dolayı. bu ~e 
ferin bir '"kısmını. zaruri olarak oto
büslerle yapmak liızımgelmektcdir. 
Londra - Bağdat ekspresinin otobtis
lere tahı;is edilen kısmı Musul-Kcr
kük yoludur ki burada. elyevm oto
bl.ıslcrle tecrubelıo. yııpılnıaktad ; 

. Türk Kadınlar Birligi Yalovaya . Bu tecrübeleri yapanlar, Sı.ıüye 
bır tenezzüh tertip etmiştir. Hazırlık- ıle BaiJıfat aras ndaki yolcu ı k iya-

\ ıy l • :ın 
'>htelbahirler zabitleri de diın 

jm"zi gaczmişlcrdir. 
lara devam edilmektedir 

0 
tını idare den cN yran sirk tıchr. 
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B KÜ JIAVA 
ilim har. eı azam! ~ ıı a.gar' ! .3 

ıd Bu u~ r ı Ar po\raZ <. tc•k tır. 

ha kapalı c lacak mc\ ziı · aıtmu r 

\:t~ma .. ı muhtıı:melir. 

GARİPTiR! 

D ı... )-1. g. '-tele-r i ne ile meşgul ? 
T .ı ı tt mese!clcrı, c! .... ya bankası, 
Re. ııı ıah lı )"< , Çin - Rı s ihtilaf ı. 
Cc r ,n dev a~emi, Fi lıstin kıtal i 
gibı ·! ıcr · e lebalep. Bu havadisler 
biz~m gazetcleTde de var fakgt i>izi~ 
kilerde daha mühim bir bahs var kı 
diln}ll gazeteleri ond•n mahrumdur 
Jar. hem de ilel'e~t: Bu mühim me 

- •• 
UÇU~ 
• 

iki Ekol 
-Anne, hemen sımdi gidip · pek çabuk yeyip bitirirler ... 

söyliyecek misin? - Bütün bunlar sözden iba-
- Evet yavrum. Bana her ret. Kızun aşık, seviyor .• . 

seyden eve! senin saadetin la- - Fikreti de sever . 
.. - Sevmez. Kızımızın saadeti 
zım. 

Ana kız, tıpkı birbilerine ben- aşkına bağlıdır. Onu, sevmedi
ziyorlardı. İkisi de uzun boylu ği bir adama verip betbaht et· 
zayıf ve esmerdi . mek hakkını haiz değilsin . 

- Beni burada bekle kızun . - Canım betdaht olmaz. Fik-
* * * ret aklı başında bir adamdır. 

Saliha hanun kocasının oda- Zengindir , Şahindeyi mes'ut 
sına girdi. Cafer bey, koltuğuna eder. 
gömülmüş gazete okuyordu. Sa- _ Evet amma kız başka· 

\IJ .l ~.\Ll L 1929 

iLLiYETiN EGLENCELERİ 1 

Bu gUnkO yeni Dllnkll bllmecemlzln 

bilmecemiz halledllmlf şekli 
Soldan sağa : 8. Kırmızı ( 2). Rabıt tdatı (2). 

1. Evde oturu·•n yer ( 3). 9. Agaç kolu ( Z) 

2. Beyaz (2 ) Rabıt ecla t ı (2 1. Yukarcian aşağı: 
3. Torba (7) 
4 Dost ( 3). Gümü' (3). 2 Cet (3). Cet (3). 
5 Nida ( 2). Eski eliibcden Lir harf 3. Kış rüzgôrı (7). 

(2) 5. Döğmek (4) Bo~, ,k (4) 

6. At yavrusu (31 Esrar ( 3) . 7 Dişi at (7) . 
_1_T_e_ıe_1ı_·n_c_c_m_i_..(7_.)_. _______ s_. _R_a_kk!.ın (3). Gelecek zaman ( 3) 

k, kedi et ' mi yemeliyiz, esck eti 
mi? davasıdır. Yarabbim bu ne ha
r iku 'c bir mev-M..d!lr ! 

liha hanını karşısına geçti: sına aşıkken nasıl mes'ut olur. 
- Sahinde hakkında, seninle Kızı mahvedeceksin. . . lstanbul Gaz ve Elektlrlk ve Teşebbüsatı Sınalye Türk 

biraz .:..orü~mek isterim. Ferruh Anonim şirketi [ SATGAZEL J Kızıltoprak, KalamıA, Fener 

HER Y1ô1T1N .. .. 
" - Sen hiıla eski kafada gidi- v 

hey, kızınıın almak istiyor. U- yorsun. Bu günkü kızlar kimse- yolu ve Fenerbahçe abonelerine ilan 
zun zamandır sevişiyorlarmış .. . . Eylillfln !I inci perşence gllnil Kızıltoprak, K lamış, Feneryolu 

bir yog~rt yiyişi var derler, bu S · b h b k yi sevmezler. Aşkı ve servetı ve Fenerbahrevl ta"'dlye eden elektrik tevettllrllnll ( safha ile 
bal yaınız yogurta mtlnhasır deg ıl- enın u ususta aş a tasav- 1 

, , .. 
dir ,: r yenen şeye te .mil olunabi- vurların olduğunu biliyorum. sever er · · · bitaraf arasında ) 110 volttan 220 volta tahvli edileceği lstanbul 
lir. .. . 

1 
Fakat kızımızın saadeti için bu - Hayır, benim kızun Fer- Gaz ve Elektrik ve TeçebbUsatı Slnalye Tllrk Anonim Şirketi 

Bı · kaç gun eve! gayrımubadıl er tasavvurlarrndan vazgeç. ruhu seviyor, onunla evlenmesi ( SATGAZEL ) Kızııtoprak, Kalamıf, Feneryolu ve Fenerbabçe 
ıçt•=ında "':.abı kalemden bazıla- ı C f .. .. ı~ d abonelerine llAn olunur. 
rı-ın da dahli olan bir hadise_ olmuş. a er bey guldu: azun ır · · · Bunun için ve bir defaya mahsus olmak ıızere mezkOr kariye-
Be'! sonr~da,.. hab~rdar oldugum bu - Bazen çocukça şeyler söy- Saliha hanını da, kocasına ıerln bllcflmle tesisatındaki ampullerin 220 voltluk ampul ve ıcblze 

kav d ı kkat et~ım . . . . . !ersin Saliha Şahendeyi Fikret- sevmeyerek, zorla varmışu. Bu- ile meccanen tebdilleri icra edllecektlr. 
S. föm Bcv hıraderımızı bır ha- . nun için mes'ut olmamıştı. Bu-

l 1 · bu ·L· k d b' ten başka kımseye vermem Yeni tevettilrlü ile cereyan itasına baalandıktan sonra artık 
rum !lrpa amış. mucı ı e er ır · nun için kocasına ihanet etmiş- Y 

şey de . ildir. Zaten Liraderltri C. _ Fikreti sevmiyor ki . . . t b . . d k eski echlze ampul ve saireden biç biri istimal edllmlyecek ve bu-
Nıırı Beyfendi de küç ük ve sevimli ti · · · şte unun ıçın e, ızmı ndan böyle 'vazolunacak bllcllmle yeni elektrik malzemesi 220 
lwrde ini içtimadan sonra bir kena- - Görmedi, görüşmedi ki müdafaa ederken, kendini mü- voltluk olacaktır. 
ra çekerek : bilsin . dafaa ediyor ve kocasının ser- Cereyan lnkltaına sebebiyet vermemek için baladaki hususta 

- Gam y~mde, se~f behnden t~!li- _ Ferruhu seviyor . vet ve refah hakkında söyledik- riayet etmelerini ve memurlarımıza vazifelerini icra hususunda 
ı>in . k.ıdın elın en sı ta ettın . ıyc len"nı' duymuyordu . i 1 1 1 b h lld · 1 1 

·ı· tm. B b Sal'h S tcsh !At gösterme er n mu terem a a en rıca ey er z. 
t sec ı e ı ş. - oş şey u ı a... en !-------------------------- _ 

Muhakkak ki her y iğ it in bir yo- sevdayı, hep eski zamanın kara Cafer bey, kansına söz anla-
gJrt yiyişi var. Yigit olmadığrma sevdası zannediyorsun. . . Bir tamıyacağın. ı anlayı.nca: . 
n ıkadar şükrediyorum bilseniz 1 Yo S ş h d b 
ğ ı r t yemekten, sonra anam ağlardı ı kere düşünsene, Fikret yirmi - en gıtt~, a ın eyı ura-

HER KESTEN EVEL! senedBir benım yan~mda çlalışı- ya yolla! De~ı:"' • 
yor. u sene ortagun o acak. 

Şimdi aziz rüfekadan birinin gözü Mühim bir sermaye veriyor. Saliha, kızını babasının yanı-
n· ilişir, parmağına dolar, onun için ·· d d' b kl di 

d h · · Damadun olunca, ben daha zı' _ na gon er ı ve e e : k :ndim yazayım a a ıyı : 

Dünkü .. Milliyet" te benim im- yade rahat ederim. Kızun da "' • "' 
;ı;cmın hemen altına bir tıra• bıçağı kı k ınd du"'ru"st zen · • r yaş a, • gın Biraz sonra baba kız geldiler. 
ilinı koymuşlar. kasten mi, tesadüf b" d l Öld"k 

dr A ba f 1 ır a ama varını" o ur. u - Cafer bey, neş'elı· bı'r sesle.· 
cıcri mi anlayama m. ce az a " 

1 erdah mı ediyorum ? ten sonra da, bırakacağun mira- _ Oldu bitti! Dedi: 
FELEK sı hüsnü idare ederler. Ticaret- Saliha yerinden fırladı: 

hanem dağılmaz. - Razı oldun mu? 
Akit 

Yalıkçı İzzet Halim Beyin 
kerimeleri Lem'an hanım ile 
Doktor operatör Seri! Korkut 
Be~;, e\·lenme mtra~iml Tokat
lıynn salonlarında bu gün icra 
kı 11'1 m"itır. Tarafeyne . aadetler 
temenni nleriz. 

- Eevet amma para hatın Cafer bey gülümsedi: 
için kıznnızı sevmediği bir ada- - Ben değil, Şahende Fikre-
ma mı vereceğiz? Mesele her te varmağa razı oldu. 
şeyden evel Şahindenin mes'ut - Ne ? . · 
olmasıdır . - Tabii anne, sene ban para 

- Ben de onun saadetini dü- meselesini izah etmedin ki ... 
şünüyorum. Şahinde müreffeh Bir heves uğruna , istikbalimi, 
bir hayat sürmeğe alışmıştır . refahımı terk edemem doğrusu. 

Eğer Fikrete varırsa refahından "' "' "' 
Vasfi Raşit hiç bir şey eksilmez. Halbuki Sali_ha başını önüne eğdi. An-

Ceza muhakemeleri usulü kaounu Fernıhla istikbali ne olur bile- ladı kı, kızı başka ekoldadır ••. 
Şerh ve Sak mem. Bir kere Ferruh zengin Nakleden 

• ı·: 250 kuruş değil, bendan kalacak parayı SELANl iZZET 

iLAN 
Istanbul Tramvay Şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakta

dır. Bu vazifeye tıılip olanlar cuma ve pazar günlerinden maada her 

gün ~abahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamları saat 1 5 ile 18 
arasında Galatada Hayneman hanında şirketin Hareket kalemıne 

müracaat edebilirler. Biletçi olmak isteyenler atideki şartları haiz 

bulunmalıdırlar: 
ı - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan a,.;ağı bulunmak. 
8 - Askerlik vesikası yolunda olmak. 
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan 

verebilmek. 
5 - Hizmete girmezden eyel tıbbi muayene neticesiRde slhhatte 

bulunduğu tel;ıeyyiln eylemek. 

·--------·-
Devle 1 ~~ıııirJalları ve limanları unıuııı i~aresin~en: 

Ankara - Kayseri hattının 242 inci kilometresi civarında bulu
nan hazır kesilmiş balnstın hat kenarına nakli ve dopo edilmesi 

aleni münakasaya vaz edilmiştir. 
Münakasa 23-9-929 pazartesi günü saat 1 O da Devlet demir

yolları binasında mlinakasa komisyonunda' yapılacaktır. Alünakasaya 
iştirak edecekler teminatlarıle birlikte aynı günde saat 1 O a kadar 
devlet demiryollan ve limanları umumi idaresi binasında isbatı 

vücut edecckle~dir. Talipler münakasa şartnamelerini 50 kuruş 

mukabilinde Ankarada muhasebe daire,;inden veyahut şelaatlı istas-
yonundan Istanbulda llaydarpaş~ ' veznesi nden tedarik edebilirler. 

Feyziati Lisesi müdürlüğünden 
15 Eyllllde tal! kısım ve ilk sınıflar mezuniyet lmtlhanıarıo• 
ve eylUI nihayetinde tali ilk sınıflar yoklamalarına başla• 

n acaktır. Projtramlar sonra bildirilecektir . 

l lla 8 Eylül 1929 da devam edecek olan 

Prag· beynelmilel serğ·isini 
Ziyaret ediniz 

Meşher, dünyanın en büyük sarayıdır. Zıt 
varın işleri ve istirahatleri için en munt~ 

zam ve en mükemmel sergidir 
BUtUn Çekoslovak sanayllnln me,herl ecnebi zuv•· 
rln rajbetlnl ve mallarını te,hlr edenlerin saml1111; 
yatı bu me,herln bir !Uzumu / lktlsııdl oldujiufl 
dellldlr. 

TafsllAt için resml mUmesslllerl bulunan Gal•'° 
dıı Mumhanede Loyl Trlestlno vııpur kumpenyııs•1111 

mUracııııt Telefon: Beyojilu 2 127 

TAKSIM KIŞESI 
biletlerini Sıraservllerde MaJlk sineması 

perukar All efendi tarafından tebdil 

müşterilerimize arı 

.... olunur. 4 

Nafia Vekaletinden: 
Nafia VekAieıi ile iş yapan n yapıcak olan her nevi inşaat Milt'' 

hltlerinin mukavelede derpiş ettikleri zaman za.rfında ceahhilı ettlkfrn 
~~W-L ~ 

Mnkavelenamelerlnin . biltün hükiım ve şartlarında tam tatabuk t1ııe1' 
Olduğu gibi bllhassa işın zamanında teslimi VekAlet için hiç bir ,er 
tabanda müsamaha edilmeyecek kati bir zarurettir. . dı11 

VekAlcıle lş yapan her müteahhit daha teahhüdünU imza ettlğl guo Jıl 
itibaren bu kafi zaruretler üzerinde lıüballlik kabul edilmlyeceğtnl ıııuı 
surette bllmelidir. 

Gayri kabil içtinap ve kanuni esbabı mUcbireye müstenit teehhür ihd 111'~ 
belirdiği takdirde bu, derhal bu ihtimalin ilk müşahedesi anında kaO~~ 
mukavelename memine ve mücbir hali bütün hudut ve şeraite ıstınat • 
tafsiltıla derhal ve doğruca VekAlete blldirllmelldir. rl 

Bu müracaaclar Veklletçe ıür'atle tetkik olunarak tahriren alılı:acla!1~1 
cevap verilecektir. Aksi halde hiç bir suret ve tesirle kanuna ve rouk•~ 1111 
maddelerine müstenit kat'! hareketle Şirket aleyhinde muamele! ıııı 
yapılacaktır. . 

Hiç bir suret, vaaıta ve te5lr ile nmuml beyanatın alıalne huıusl ııııı' 
mele görmek mümkün olmadığını her alakadar bilmelidir. 

• Bu tamimi Nafia Veklletlnln bütün alt olduğu dairelerine ve bU~ 
Veklletle iş yapmakta olan her neYl Şirket ve müteahhlılere tııııı~,ıı 
bildiriyorum. Ayrıcada bundan sonra iş isteyecekler ve alacaldar tarıbO be! 
malOm olmak üzre gazetelerle ilAn ediyorum. Takı Devletin işleri ~ 
arizadan kurtulsun ve mali fenni icraatı tam kudret aahlbl olıııak5• 
Devlet işlerinde kazanç imkAnı olmadığı tebarüz etsin. _.-/ 

Hava ke~ikli kü~ük zabit makinist 
Mektebi mlldllrltıtünden ııJI 

Orta mektep mezunu olmayıp müsabaka ile duhule tallp .--olınll dıl 
8-9-929 pazar günü saat 10 da mektepte i ~paa vucut eylemeleri !Azı~ 

~=:0~:::::ş ŞEMSÜLMEKATiP 1~~~:2° 
ilk ve orta kısımlan leyi! ve nehari Kız ve Erkek talebe 

kaydına başlanmışhr. Arzu edenlere matbu tallmatn~ 
gönderttir XXXXXXXl7 

Istanbul Ali ticaret mektebi müdüriyeıınde0; f ...... ~~~~~ ...... i ltt•h d M.11"' .......................... iF=D ı a ı ı ı 
Kut?:~a=!'a"g::oa:~:::da 1 "I " • • • 

Cevdet B. temsilleri T urk sıgorta şırketı 

Sultanahmette kilin mektebimizin dershane kapıları ve ak53111~ 
sairesinin yağlı boya ile telvini ve mevcut numunelerine tevli~3 

O 11 nıallıaası ın"d" lu"ruigden· mliceddeden beş dolap ve paravanlar yaptırılması ve kimya )a~ 
ey e D UuUf yu u ' ratuarı ittisalindeld "dershane bölmesinde tadiMt icrası takarrur et d 

Karakaş, Sait, Memduh beyler 
birlikte piyes 5 perde :\1isim onbaşı 
dans, varyete, komedi, monoloğ ve 
saire. Duhuliye 25 kuruştur. 

Bu akşam Ferah 
. ineınasın da komik Cevdet B. ve 

Ç•lik adamlar 

htıınbul tıı:aret mudüriyetinden: 
.·efnini tilccarlye esbap ve 

müstahdemini ve kalafatçılar 

cemiyetinin senelik idare bey'etl 
intilıabı 5-9-929 perşemba gG ııfl 

Galatada liman sokağ'ında L -
lor Hanı11daki cemiyet mer! e
zinde yapılacaktır. Saat 10 dan 
15 e kadar rey kabul edlleceti 
alAkadarana llAn olunur. 

Harik ve hayat üzerine sigorta n1uamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

.\ı·ııu•sl 11l :uııııımyan Şl' lı lrlı•rılf' :ı r c•ııt l' ar::ıı .,ı·ı '• tn l ıı· 

Telefon : B r yoj:!lu - 2003 

n- .... Leyli ve nlhari ~ 

Kız F • At• J • J • Ana sınıfı ilk 

er~:k eyzıa ı ıse erı tal! k~:ımlar 
Dlvanyolu: Çifte saraylar 

Bıitün sınıfları ce;kil edilmiş cam devreli lisedir. Kayıc ve kabul 
ışlerine 19 ağusıos pazartesi gününden iubaren başlanmıştır. Müracaat 
zamanları cumartea~ pazartesi, perşembe günleri sM&t J O dan 17 ye 
kadardır. 

~00 tura siyah yerli meşin ğlnden bunların pazarlık suretile inşa ve imaline talip olan1sr'5t 
1000 ayak \·işne rengi koyun marüken 15-9-929 tarihine musadif pazar günü mUdilrlyetimize miır~c:ı 
1000 .. "' ~ yarma ,, ..t# 
~00 " nefti " koyun • eylemeleri ilı\n olunur. ,_, 

soo " siyah • • • Devlet demiryolları ve liman1Bf1 
I 000 _ nefti " yarma " 
Mikdar ve ecnası balAda muharrer meşin ve marüken numuneler! veçh· Uffi llffil idaresinden: 

üzre mübayaa olunacakttr. ıı' 

Taliplerln 12 Eylül 929 tarihine müsadil Perşembe günü saat 16 da Ga7~ pisgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 1\1~1 
macbaaun müwşekkil mubayut konıi syonona ve şa.rrnamcyi görmek isteyen- kasa 29-9-929 pazar günü saat 16 da Ankıırada devlet dernirY" 

!erin her gün muhlSebeve müracaacları. idarasi ıde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ınc1'1 
1 

8XIRXIOIXBIXEXRXXTX ·:::~Kx_..x ... o-x"'X--.Lx~x-E"'x-xc"'I-ı:~. !arını ve muvakkat teminatlarını ııynı günde saat 15,30 kadar uf11(' 

f
• mi müdürlük kalemine vermeleri !Azım dır. Talipler münakasa ~:~. 

namelerini üç lira mukabilinde Ankarada, J\lalzeme dairesin< 

~ • ~ lstanbulda llaydarpa~a mağazasından tedarik edebilirler. __..,/ 
""' Kolec kısmı - Ali Mühendis kısmı- -

~ Sanayi kursları ~ Feyzi ye Lisesi müdürlüğünden: o' 
• Her per~embe ve cuma günü 

1 
9 dıın 12 ye kadar müracaat ~· Mezuniyet imtihanı ikmaller! ile umum ikmal lmtlballfıırt ~ 

Telefon: lst. 1995. 15-9-929 da baslanacaktır. ,
1 

"Mliıiyet,, in edebi tefrikası : 20 - Benim ben . . sına hacet kalmadan kapı ara- - Hayır hayır. • Gidemez- taki sofaya atu. Ve .. Dosdoğ- Dehşet nöbeti . . ÖlÜlfl nôLt~· 
Diye haykırdı, bir deli <,ribi landı. Genç kız elile kapıyı itti, sin... ru babasının kapısını açu. Ölü- Arada bir göz kapaklaflll1 yel" 

AŞK Gu
•• N Eşı• kapıyı sarsmak, içeriye koşmak ille adunmı eşikten içeriye sok- Dedi kapıyı itti ve genç kiz m yatağındaki bir babayı, öz dınyor, tanunayan, görJJ1~3,JI 

istedi. Fakat kalp çarpıntısm- tu. aralıkta sıkıştı! bir evladın görebilmesi için hiç bir şey sezmiyen l>aJtıŞ 
dan boğazının tıkandığını, dili- Fakat kapının arkasına ken- - Hadi çık dışarı... önlediği cidal talihin insanlar yatağı üstüne düşüp: 

Etem 
ı,.,zel nin ağzı içinde dörunedigini disini gizleyen ve bu saatta zili - Çıkrnıyacağım . . • için ne içli bir nasibidir. - Baba . . BabacığıJ!l · • İııt"" 

.1:... hissediyor! Ses tekrarlandı: vuranın kim olduğunu seçmek - Hadi hadi diyorum. • • • • • • • • • • • • • • Diye çırpman hayale~~ i ~ 
~ - Kim o? . . için karanlığa uzanan gözler - . . . • . yor. İhtimal bir bağrın ıc;iJI dillr 

. . Genç kız bir saniye dilşündü: birden bire genç kızı tanıdı. Bu Hamra cevap vermeden son - Baba · · • şaltıp o duymaz kulakl'.11111- ıt'~K 
* • * ne hala.evıne.mı? · Na~tl? G!de- - Eskiden kapı açılıveıirdi. gözler, sansar ruhundan örnek takatmı topladı ve kendini zor- · · · · ne bir figan demeti gibı l:'1g fıf 

Genç kız kapıyı çaldı ... Ayak- mez. Gitse bıle ne dıye ~de- Şimdi niye böyle?. alan o kunduz yapılı dessas ladı. Bu anda kapıyı tutan eller - Babacığım isteyen hıçkırıkların bıle 
ta duracak hali yok. Bir saniye cek?. Onlar yiyece~ ekmeği~!- - Aceba babam öldü de bu gözlerdi. Genç kız da hemence- bir az daha gevşemiş, genç kız · · · · · · · · kında değil!. 
daha açılmazsa olduğu yerde le zor buluyorlar. Bır de kenaı- kadın evde yalnız mı kaldı?. cik bu siyahı çok, beyazı az hile içeriye girmişti! O zaman: - Niye bakmıyorsun baba?.. • ..•...•. · . · · • ııô( 

<;öküp kalacak. Dermansızlık si mi?. Baba evinde görülme- - Bu ses onun sesi mi?. Ni- dolu gözleri tanıdı ve hiç ses - Burası senin evin değil ba- . . . . . . Yarım saat .. Bir saat b~ı şr 
bacaklarındaki son takau da yen liltfu niçin bir başkasından çin böyle değişik geliyor?.. çıkarmadan kapıyı geçmek is- bamın evi. Babam daha ölmedi - Baba bak kızın geldi!. le sürdü. Genç kız yalvar 1;ıt~ 
1'esiyor. Hem ne fena! Kapıyı beklemeli ? Belki onlar bu - Evde başkaları mı var?. tedi. Ancak bir el göğsünden ki... - Baba ladı, avcunun altında t 0 f.1' Je' 
çalar c;almaz yüreğine bir kor- akşama kadar da ekmek bula- Gene cevap vermedi zile bas- itti ve o her vakitki çatlak ses Dedi ve . . Merdivenlerden - Baba . • • yorgan kıvrınularını de 

1 

ku düştü. Sanki kalp ciğerlerin mamışlardır ve •• Aç yatacaklar- tı. Ayak sesleri yaklaştı ve: yükseldi: yukarı koşmıya başladı. Anne, - Baba şik etti. 11ıı>'P 
atağında çırpınan bir kuş! dır! - Bu saatta bu da kim? Kim - Ne o .. Neriye?... o insan eniği de kızcağızın - Babacığım!. Hoyrat ana küskün su: fi~' 

Korkuyor. Tek şeyden korku- .......•. • • • . . olduğunu da söylemiyor! Hamra bir ayağını daha eşi- arkasından koşmağa başladı ve Kenç kız karyolanın üstüne bir köşeye çekildi bekledı. ıcsJÔ1 

.ıı-or: Gene kapıyı anne aç'acak, Kapıyı bir def'a daha çaldı. Sözü Hamranın kulağına gel fe attı, titreyen sesile haykı- b~ırdı: kapandı, iki gözü iki çeşme ağ- ta baba Ezraille başbaşıı 
yüzüne bakmadan: Sert, uzun, sinirli bir çalışla. di. Genç kiz adeta teliş içinde nr gibi: - Hayır •. Hayır .. Çik evim- lamaya başladı. Babada hic; ses ve Allah tan istedi: ııııiı1,. 

- Ne geldin?.. Çok değil .. Ya bir .. Ya iki sa- idi. Kalbinin burkulduğunu, - Babama... den. İstemiyorum - • • yok. Kızcağazın bütün yalva- - Çektirme artık yarıı 
Diyecek ve .. Kapıyacak! O niye sonra merdivende ayak ta- damarlarının kasıldığını hisse- Dedi. Genç kız kapmm aralı- * * • rışları, pınar gibi göz yaşı akıta Al bu canı! . , 

ıcaman ne yapacak, neriye gide- kırdılan oldu ve bir ses i§itildi: diyordu. ğıru yarılamıştı. Bir zor ve bir Hamra kartal pençesinden akıta çırpınışları hep nafile. · · · · - teııl11 

ı:t:k?. Gelirken zor geldi. Ya gi- - Kim o?. . ••••..•• • . • . . emek daha lizundı. Anne ola· dar kurtulabilen ~şkın bir is- Zavallı ihtiyar hiç bir şeyin far- Güneş yüzlü, bahar ı>l 

:liş ne olur?. He 'il neriye?. Ge- Hamra: Zilin daha bir dera çalm111a- cak o yönsüz: pinoz gibi kendisini yukarı kat- kında değil. Bir nöbet geçiriyor. s!TJ\ff: 

[ 
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• Y ARININIZI • 

DUşüniyor mısınız? 
1 . 
- ilerde çocugunuzun tahsilini temin 

etmek ister misiniz? 
2
- İlerde kızınızı evlendirirken para sı

kıntısı çekmemek ister misiniz? 
3

- İşsiz kaldığınız zaman dayanacak bir 

mesnet temin etmek ister misiniz? 
4

- Hastalık ve ihtiyarlık zamanlarınızda 
başkalarından yardım istemek ihtiya
cından kurtulmak ister misiniz? 

. ~ülasa hurriyetinizi kazanmak ister 
llıısıniz? 

O halde bugün kazandığınızın bir kıs
llıını kenara koyunuz. Bunun için de 

Bankamızın Tasarruf Kumbara -
larından istifade ediniz. 

"'-- Türkiye iş bankası 

.~inra sabnalına koınisyonun~ao: 
aı 6~ metre siyah dibet 
279() • Tell 

30o • Melton 

100 • Kol asııın 

300 • Vatka 
•det çizgi ,.. 

Kapalı zarf usullle lhalei katiyesi 
3 eyllıl 1929 salı saat l 4 te: 

12 kat -.,ı 
enı elbise malzemesL Kapalı zarf usullle ihale! kadyesi 

~2 8 eyltli 1 !129 Salı saat 15 te 

•det Dlubtellf numarada slyllh ve beyaz zJnclrU m&kara dresL Kapalı 
6 lale Zlrfla ihale! katiyesl 4 eyllıl l 929 Çarşamba günü saat l 4 to 

Zincırliının sa:caklık şalı muhtelif renkte 1000 metre , padska 500 metre 
kapat a ıra dresl 500 adet 

tıooo 1 ıartıa ıhalel katiyesi : 4 eylül 929 saat Çaroamba saat 15 de 

~~~Şapkalık halat ) 4 eyltli 929 çarşanba saat 16 da kapalı zarflı 
llıı "''"~ 

lıııaı::tldafu deniz lruvvetled lhdyacı için blllda muharrer malzeme 

Sırtnaın:uharrer gUn ve saatte lhıleled l~ra edilecektir. . 
lhtıcdc lertnı görmek isteyenlerin her gün vermek lsteyenlenn yevmi 

llıüracaatl ınubarrer saatte Kasımpaşada deniz tabn alma komisyonuna 
~ ııı. 

ncar~ ~lıriJe ıneUe~i atisi ınOdOrlü~Onden: 
edil~Ylu.Iun on beşinci günü tedrisata iptidar 
ttıı ~ğınden talebe kayt ve kabulüne başlan
ti ş ~r. Mektep nehari ve meccani olup sefini 

d~::·Y~ye _ kap~n ve ll?akin~st y~ti~t!r~r ;~ 
İ~i .ees.ı yukSGktır. Tahsıl muddetı ık1sı talı 

sın~:: al~ olmak üzere dört sınedir. ali birinci 

kil\ 
1 ~ lıseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu 

io11 b· e:vl~miş talebe alınır, ve liselerin onl!ncu 
taı ~ıncı sınıflarından münakale suretıyle 
Yedi . kayt edil!r. Talip olanla~ın. eylülün 
atid:c~ cumartesı gününe kadar ısttdalarına 
sa kı evrakı raptederek Ortaköyde Çrağan 
~craYı İttisalinde kain mektebe her gün öyle-

~ SO~ra müracaat etmeleri lüzımdır. 
il\ .- llüviyyet cüzdanı, 2 - Aşı şehadetna

lla~' ~ - Mektep şehadetname ve ya tasdik
dai esı, 4 - Maznun ve müttehem olmud1ğına 
act r P<>liSÇe musaddak ilmühaber, 5 - dört 

V eİ~ kartonsuz vesikalık fotoğraf, 6 - Veli, 
1Yelerinin m usaddak imza suretleri. 

~ijJ~l TAIYt E PilANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCi KEŞİDE 11 EYLÜLDEDıR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

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

8 ve 10,000 ,. Btr mük~fat 
u keşldede cem'pn " 3,900 • nuındra kazanacaktır 

MiLLiYET SAL! 3 EYLL'L 1929 

Emlak ve E~anı ~ankası l~ana Emlak i~aresin~en: 
Adanada taksitle satılık Emlak ve arazi 

Mevkii Cinsi Nosı Mesahası Senelik icarı Teminatı 

Lira 

Hızırilvas paşa 

dairesi 

Zemininde iki bap mağaza ve bir med

hal fevkani l 2 oda l kişe l koridor 

ve arkasında arsayı müşteınil binanın 

Sisli paşa dairesi ahşap depo 

.. ,. ,, Caraj 

., ",,hnn 
Hamaliye Durmuş ağa mağaza 

.. .. 

.. .. 
" " 

,, idarehane 

,, mağaza 
,, idarehane 

" ,, ,, sinema 

,. ,. ,,ırağaza 

Kayırlı karlyesi Tur-Tarla 

.. 

" .. 

.. 

" .. 

sunlu ,. 
kayalı 

yol üstü 
bozoğlu,, 

hendekil 

,. .. kara yer 

1 /8 hissesi 

22 1 metro 
24 arazi 741 

26 Bina 652 

1100 

2 

21/28 
29/31 
20/ 18 
10 24 sehlmden 

14 sehiml 

12 
14 
16 
o 

13 

2200 

dönüm 
750 
500 

500 
600 

1000 

karataş incirli ,. 2853 

Mevkilerile evsafı mahsusı~l balAda yazıl emlAk ve arazi sanşı müzayedeye konulmuştur. 

800 

2500 

1350 
625 

375 
450 
750 

1150 

ı - müzayede (kapalı zarf) usulü iledir: llıale 2 teşrinlevel 929 tarihinde idare meclisine nlya

heten teşekkül edecek heyetin marifetile Adanada icra edilecektir. Talip olanlar her mülkün hlzasmda 

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

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

ederler. 
2 - lhale bedeli iki peşin olmak üzere sekiz senevi taksitte istifa olunur. 

3 - Talip olanların Istanbul, lzmir şubelerile idaremize ve yahut Ankarada umum müdürlük EmlAk 

müdürlügüne müracaatla mufassal şartnameleri mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir 

nusbası bir lira mukabilinde alıp imza ve teklif ınektuplanna rapteylemeleri ica'.l eder. 

Adliye vekaletinden: 
1 - Gıyap karan · ıulb -
2 - Tebliğ varakası • 

150000 
150000 
200000 

varaka 

• 
• 8 - ihbarname • • • 

4 - Teskere defted 500 defter adet beheri yüz varııkalı 

S - Zimmet defted umum 
6 - Esas defteri huk:ulc 
7 - Tedbiri lhtiyad D. 

8 - İtiraz ve temyiz kayd 
defteri umum 

1500 . 
1000 
500 . 

800 . 
1500 

• " 
• • 
• • 

• .. 
• • !l - Taalluk muhakemat Df. 

1 l - Hasıl!t defteri 750 Beheri yüz varakalı 

12 - Emanet eşyayı cürmiye 
Ceza 

IS - Müddei umumilik esas defteri 
l 4 - llAnat defteri 

750 • • 

- müddei Um. 750 

• 750 • 
15 - Muhabere defted - umum t 500 • 
16 - Ceza esas defteri - ceza ı 500 • 

17 - ikrar defteri - umum 1200 • 

18 - Temyiz sevk defted " 750 • 

• • 
• • 
• • 

• • 
• • 

• 

Mehakim ve devairi Adliye için kağıt ve malzemesi levazım ıınbanndan verilmek Qzre oerveçhlhall evr&k ve 

defteri matbuanın tah'iyesi 12-9-929 tarihine müsadif Perşembe günü s1at onbeşte ihalesi icra edilmek üzre 20-8· 

91!9 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla mün1kasaya vazedildiği cihetle şartnameyi görmek ve 

daha ziyade tafsil~t almak üzre lstanbul Adliye levazımına ve Artkarada Adliye mubayaat komisyonuna milracaat 

etmeleri ihalenin vekAlet mübayaat komisyonund cı icra kılınacacağı ilan olunur. 

Hl F T l B l 2ti8l 
TAKSiTLE 

Mağazamızda Bisiklet, gra
mofon, soba, saat, elbise, oto
mobil, lastiği ve saire satılır. 

lstanbul Yeni postahane karşısında, 

Eski Zaptiye Caddesi No 20 - 22 

Kemerlerin 
Şah qerl 

H. Mikikçi 
Telefon Istanbul : 4197 

Kayseri vilayetinden: 
Kayseri villyetinin Develi kazası merkezindeki natemam Mektep bina

sında yapılacak (12487) liralık bedeli keşifli ikmali inşut olbabdaki şart· 

namesi vecblle l l ·9-929 çarşamba günü saat onaltıda kapalı zarf usuliyle 

ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. Bu babdaki şartnameyi görmek 

ye fazla izahat almak isteyenlerin encümeni villyet kalemine ve maarif 

müdüdyetine müracai:tlan llln olunuı, 

5 

Evkal ınületti~ ınuü vinli~i iıntibanları 
Evkaf Mudiriyeti umumiyesinden: 

Üç Müfettiş Muavinliği için icra kılınacak müsabakaya ait şe· 

rait ve program: 
İmtihana duhul şeraiti: 
ı - Mekitibi aliyeden veya orta mekteplerden mezun olmak, 

2 - Sinni 21 den dun ve 35 den efzun olmamak, 

3 - Talipler memurinden olmadıkları surette memuriyete ta· 

yin olurunak için memurin kanununda muayyen sair şeraiti de 

haiz bulurunak. 
Talipler tarihi ilandan itibaren 30 Eylill 929 akşamına kadaı 

Ankarada Evkaf Müdiriyeti Umuıniyesine ve İstanbulda Evkaf 

Müdiriyetine baistidaname müracaatla kaydolunacaklardır. Veri

lecek arzuhallere muvazzah adres yazılmak lazım geldiği gibi 

berveçhi ati evrak ve vesaik sureti musaddakalarınm da raptı 

muktezidir. 
1 - Nüfus tezkeresi (memurinden olanlar için tercümeihal 

varakası kafidir.) 
2 - Tercümeihal varakası (memurinden açıkta olanlar ceva· 

zı istihdam kararı almış olması lazım geldiği gibi memuriyette 

bulurunamış olanlar mektepten çıktıktan sonra negibi hidematla 

meşgul olduklarını ve hukuku siyasiyesine sahip ve hüsnüahlak 

ashabından olup muhilli haysiyet ve namus suç ve alelıtlak ağu 

hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkum bu

lunmadıklarını ve ecnebi kız ve kadınlan ile müteehhil olmadık

larını ve hangi lisanlara ne derece vakıf bulunduklarını mübey

yin kendi imzalarını havi ve ziri mahallesi heyeti ihtiyariyesince 

musaddak bir beyanname ile mektep şehadetname veya tasdik· 

namesi sureti musaddakasını raptedeceklerdir . 

3 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinin (h) fıkrası mu

cibince askerliğe ait vesika (memurinden olanlar ve olmıyanlar) 

4 - Teftiş vazifesinin icap ettireceği seyahate ahvali sıhhi· 

yesi müsait olduğuna dair memurin kanununun 4 üncü maddesi

nin(v) fıkrası mucibince sıhhat raporu (memurinden olanlar ve 

olmryanlar) 
Müsabaka tahriri ve şifahi olacaktır. Tahriri kısmı 4 Teşrini

sani 929 da Ankarada ve İstanbulda ve şifahi kısmı da ı 1 Teşri

nisanide İstanbulda ve 16 Teşrinisanide Ankarada icra kılma· 

caktrr. 
Tahriri imtihanda aldıkları numaranın yekfuıu tertip olunan 

suallerin tam numara on itibarile mecmuuna isabet eden mıkda

rm nısfından dun olanlar şifahi imtihana kabul olunmazlar. 

Tahriri imtihanda muvaffak olanların isimleri gazete ile ilan 

olunacaktır. 

Maaşı asli 30 liradır. Buna ait tahsisatı fevkalade ve uzaklık 

ve pahalılık zammı alacakları gibi merkezleri haricinde vazife

ten seyahatte bulundukları zaman harcırah kararnamesine tev

fikan aynca yol masrafı ve yevmiye verilir Evvelce memuriyette 

bulurunamış olanlar memurin kanunu mucibince namizet olarak 

alınacaklardır. 

Müsabaka proğramı: 
Kavanin ve nizamat -Kanunu medeninin tesis bahsi ve memu 

rin muhakematı, memurin, kefalet, maaş, ceza muhakemeleri u

sulü kanununun birinci kitabmm sekizinci ve ikinci ldtabmm 

birinci ve ikinci fasılları, muhasebei umumiye, damga resmi, 

memurini mülkiye harcırah, memurini m!ilkiye tekaüt ve mü

zayede, münakasa ve ihale kanunları ile kanunu medentnln hu

kuku ayniye ve mükellefiyetleri bahisleri . 

Malılmatı iktısadiye ve maliye ve hesabiye; 

Fenni iktısat ve usulli maliye (malfunatı mUcmele) hesap (fa 

iz, iskonto, nisbet ve tenasüp, ve şirket) mebahisi. 

Usulü defteri ve evkafın usulü hesabfsi (kaydi muzaaf ve ba

sit ve hesabatı cariye) Türkçe kitabet. 

Kırklareli son~a~ar !I ko,uları 
20 Eylül Cuma 

Kırklareli yarış ve ıslah işleri riyasetinden: 
ı - Yarış ve islah encümeni ı 3 - Hariçten müracaat edo

filisi namına umum Trakyaya cekler talimat dairesinde hay

şamil olmak üzre sonbahar at vanmm mükemmel e,kl.liııi ve 

koşuları 20 eylUI 929 cuma gü- gireceği koşunun numarasını 

nü Kırlareli merkezinde yapıla· telgrafla Kırklareli encUmeni 

caktır. riyasetine vaktiyle müracaat e-

2- Kayıt ve kabul muamele- trneli ve ikinci maddeyi nazarı 

si 18 eylill 929 çarşanba günü dikkate almalıdır. 

saat 18 ze kadar olup ondan 4- Koşulara al.t tafsilat duv-

sonra yapılmayacaktır. ar itanlarmdadır. 

Devlel ~enıirJolları ve linıanları ıımonıI i~aresin~i 
170 ton Rezidü yağı kapalı 1 de saat 15,30 kadar umumi mü

zarfla münakasaya konmuştur. dürlük kalemine vermeleri la· 

Münakasa 23 eyliil pazartesi gu zımdır. 
nü saat 16 da Ankarada Dvlet 
Demiryolları idaresinde yapıla- Talipler münakasa şartnamc-

caktır. terini 2 lira mukabilinde Anka-

Münakasaya iştirak edecek- rada, malzeme dairesinde, lsta

lerin teklif mektuplarını ve mu- nbulda Haydarpaşa mağazasm

vakkat teminatlarını ayni güıı- 1 dan tedarik edebilirler. 

levlcl Deınir Jnlları ve Liınanları Dınuıni i~aresin~en; 
Beş ton kalay kapalı zarfla 1 de saat 15,30 a kadar Umı.:.ml 

münakasaya konulmuştur. müdürlük kalemine vemıeleri 

Münakasa 12 teşrini eve! 929 lazımdır. 

cumartesi günü saat 16 da An- Talipler münakasa şartname 

karad": Devlet Demir yollan !erini iki lira mukabilinde An 

İdaresınde yapılacaktır. d · · d 

M .. k · · k d k karada Malzeme aıresın en 
una asaya ıştıra e ece - • _ 

lerin teklif mektuplarını ve mu: Istanbulda ~aydarp~~a magazı 

vakkat teminatlarını aynı gün· smdan tedank edebılirler. 
Metin ve hususi bir aikO<Wı mamul 
gayet şık Roussel kemeri hali huır 
modası mucibince size mıdup ten.f• 
sUbü, kalçanıza letafet ve uı-afet, viı
cudunuu yumufak.hk ve cevvaliyct 
veıdiği gibi doğru durmanızı da temin 
eder. MıgazalanmtZI ziyaret ve mu
savver kıt.tlogumuzu talep ediniz. 

İstanbul gümrükleri baş müdürlüğündeki Kalorifer için müna Oevlel denıı'r JOlları Ye lı'ınııoları uınu .. nıi i~aresin~en: 
kasaııi aleniye suretile 150 ton Lavamarin kömürü mübayaa olu- U U 

nacaktır . Taliplerin başmüdürlükte mevcut şartnameyi görmek- 98 kalem ilaç kapalı zarfla münaka tlarını ~Y~. ı::~nde saat 1~,30 a kadaı 

lslan~nl gil:nrükleri ~a,ınn~nrın~nn~en: 

Y A ti h 111 le beraber 10 eylill 929 salı gun·· ü saat 16 da icrası mukarrer müna- k ulmuttur Münakasa 12 ey Umunu mudurlük kalemıne vermelı 

eg ne sa f ma a : 
•.~ya 00 be · .. ü saat 16 da An ri lizundrr. 

Parıstekl kasaya iştirak edebilmeleri için mezkUr başmüdürlükteki komis- ifil 929 pertem ~ İd . d Talipler münakasa şartnamelerin 

yona müracaatları. kara Devlet Demıryollan aresın e iki lira mukabilinde Ankarada, Ma 

* * * yapılacaktır. . . . zeme dairesinden, Istanbulda Hayda• 

~~I t 
Istanbul gum·· rükleri için münakasai aleniye suretile 28,400 kilo Münakaııaya ıştirak edeceklenn tek paşa mağazasından tedarik ede bil 

' e ~ . il ~ 1 t b 1 b . 8 ·ı d 1 b 1 .. - lif mektuplarını ve muvaakat temina rler. 

eınlr'VO aa ı· l . . daresı'o en· 1 an u fll tl$I : eyog un a mangal kömürü mübayaa olunacaktır. Taliplerin stan u gum 

152 J 1 ve ıınan arı uınuını IU , Tünel mevkiinde, N' 12 rükleri baş müdürlüğünde mevcut şartnameyi gö~ekle beraber• Ö ' I ' ' '" I - Leyli ve nehari ~CCX:X::X:::OO ~ 

~liıı 5 ton rn Fiaa 6 Liradan itibaren. 10 eylUI 929 salı günü saat 15 te icrası mukarre~ mun~kasaya ış- >• • • .A. • • ~ 

) a1q6 eşe odunu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. triarcakaateladerbı.ilmeleri için mez.kfir.başm•üdürlükteki komısyona mü- ',..' iSTiKLAL LiSESi ,',~; 
;ı:ıiry01

3

1 l 7. eylul 929 salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
' 

.,(.. arı ıda · d 
~ Unak resın e yapılacaktır 

~r~a.t tearns
1
'.1Ya iştirak edeceklerin ~ekilf mektuplarını ve_ m~- Dokfor A. kutİe) ki '" Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. x 

luk k n~tıarıru ayni günde saat 15,30 a kadar umumi mu- İstanbul gümrükleri için münakasaı aleniye suretile 806 çe ,, §t; 

'l'ali 1 alernıne vermeleri lazı d Elektlrlk makineleriyle 1ıcıwgukluğu, kltar odun mübayaa olunacaktır. Taliplerin lstanbul gümrükleri baş- ,.. Talebe kaydına başlanmıştır. 1 lcr gün müracaat ohın1bilır ~ 

1a. ~~er nıünaka m .
1
r: . . . k bT d A k darlığı, prostat, ademıil<tidar, bel gevwek- müdürlüğünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 eylill 929 ,.. Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında < 

•tı ' <>(alzenı d . sa _şartnat?elennı ıki lıra mu a 1 ın e n a- lll!i cilt ve fırenglyl ağrısız tedavi eder. salı günü saat 14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak edebil- ~ 1 §!} 

teııarı·k de '.lt.resınden, Istanbulda Haydarpaşa mag-azasın- "·-"Oyde Bör·•çl ıırıoı -·---•· 34. 
~ Telefon st 2534 -~ 

e ebılırler ........ - ..,...,_ meleri için mezkur başmüdürlükteki komisyona müracaatlan ~ • ...,.~"-"-" 

1: .. u(:!>.indeki. 
Mtr 

i 
i 
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Sipahi ocajtı tarafından tartlbedilen allı ava 
ismet pafa da lftfr&k ettfler l l!rclyef dağının en yllksek noktasına çıkmağa 

muvaffak olan gençler 

- .. .. _,, ... ,,. , 
Dlln limanımıza ıeten Rus filosundan yalnız iki tahtelbahir burada kalmıŞtır. Resmimiz 

tabtelbablrlerden birisini ve mOrottebatını gllsterlyc>r 

J ~eyr; ~efntn 
] Merkez Acentas~ Galatı lı:öpril 
qı,ında. Beyoğlu 11362 Şube 
actnıesı: Mahmudiye Hını ıltıtdı 

Tstanbul 1!740 

T rabzan ikinci postası 
[ANKARA] vapuru 5 eyl ül 

per~embe akşamı Galata rıhtı

mından hareketle Zonguldak 

İnebolu Sinop S4msun Ünye 

Fatsa O rdu Gfreson Trabzon 

Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar ~kelcsile Rize Of 
Sürmeme Trabzon Polathane 

Tirebolu Glreson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

1 lyıılk sür' al poalası 

J 
( Mersin) \ '&puru 3 eyhil 

Salı 17 de lrkeci rıhtımından 

I hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burhıı-

niye, Ayvalığa gidecek ve 
önüşte mezkCır iskelelerle blr

ııkte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu tçin yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz, 

~ 
Şartnamesinde yazılı evsaf ve 

milcdar mucibince 13 !.alem t\'· 

rakı matbua pazarlık suretile 5 . 
eylül ·929 tarihinde tabttıirilecek-
dr. Taliplerin o gün saat l 6 da 
levazım müdürlüğüne gelmeleri 

Şen fUh COfkUn 
Modern kadın 
güze lliklc rin e 
alt numune >ı· 
pariş albumları 
1 ve 3 liraya 

:önderilir. Siparişat sür'atle irsal 

ve Türkçe de muhabere olunur. 

Fritz Lewin Berlin N. W 
Lewetzow ser. 19 

Kendi kendine ura~ olmaktan 
zevk almak için •ELMAS .• 
marka tıraş bıçaklarını kulla· 
nın1z. 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
5 Pc>r\'eınbe vapuru 

eylül 
gilnil akşamı Sirkeci rıhumından 
hareketle Zonguldak, lnebolu. 
Gerze, Sam~un, Gireson, Vakfı 
kebir, Polathane Trabzon iske

ilelerlne azimet ve aynı i>kcleler 
ile Görele, Tirebolu. Fat<a ve 

l'nyeye uğrayarak avdet edecektir. 
Yllk ve yolcu için Sirkecide yeni 

handa l numrolu acentesine mü
racaat. Tdelon: J,tanbul 3105 

I ,! !~m~ ~ır~ ;! . 
SAMSUN 

4 
cyli.ıl 

\APLRU 

Çarşamba 
glinü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle do~ru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu 

lreson, Trabzon, Surmenc ve 

Rize ) ye gidecektir. 

TalsllAt için Sirkecide yelken· 

cl hanında k&ln acentasına mü
racaat. Tel. lstanbul 1515 

1 Şehremaneti ilanları 1 
Şehremanetinden: icar edilmekte 

olan kanalizasyon ameliyatı dolayı· 

sile terkos borusunun tebdili mahalli 
için 3 eylül 929 tarihinden itibaren 
Kible çeşme Kantarcılar ve ipçiler 

cıddeslnln bilcümle veııld nakliyeye 

kapılı hulunacağı llAn olunur. 

*** 
Bedeli keşfi 1067 lira 87 lo;ruş

ıan ibaret olan Kadıköy Fener yolu 
Ahmet bey sokağında derdesti inşa 

mecra ameliyatı 3, 9 929 tarihinden 
itibaren 20 gtin müddetle n kapalı 

zar[ usulile münakasaya vazedilmiş 

olduğundan talip olaalann 23-9 · 929 
tarihine mil<adif pazarte<i günü saat 
onbeşte bedeli keşfe nazaran ° .. ~.50 

.................... 
DOYÇE LE\'Ai\T LINIY 
Hamhıırg, Brem, Anvers, 
Istanhnl ve Bahri Siyah ara. 
sında azimet ve avdet munta 

i
zam postası: lianıburg, Brem, 
Stelin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muvaseletl 
beklenen vaporlar ; 
(Heraklea) "apuru limanımızda 

(Galata) " 
{lmbros) vapuru 6 eylüle doğru 
( Olimpos, • 13· 16 • • 

Burgaz, Vamı, Köstence, Kalas 
ve lbrail ;çın limanımızdan 

hareket edecek Yapurlar: 
{ lmbro! ) vapuru 6 · 7 eylülde 

tahmilde 

Hımburg, Brem, Annr!, Roterdam 
ve Dançtg için yakında limanımız-

dan hareket edecek vapurlar: 
(Herak!eaJ vapuru limanımızda 
(Noplia) ,·apuru lO • 12 eylülde 
tahmilde 

Tekirdağ ,.e Dındırmadnn 

(l..ondra. Roterdanı, ve Ilamburg)ı 
yakında harek~t edecek vapurlar; 
(Pera} vapuru 3 7 9 da tahmilde 
(Olimdos) vapuru 20-22 eylülde 
tahmllde 
Doğru Londrayı j(idecek vapurlar· 
(fleraklc•) vapuru limanımızda 

(Olimpos) vapuru l 6- l 9 eylülde 
ıahmilde 

Fazla tafsılat için Galatada 
Ovakimyan ilanında kAiıı 

1 umumi acenteliğine müracaa 
Telen : Beyoğlu 641 -674 -Zayi :ıo 17 No şoför ehliyet· 

namesi ile baıı evrakımı zayi eyle
dim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hOkmn olmadığı ilin olunur. Kurtu
luş Hristo sokak 17 numarada mu
kim şoför Petro Knzmo. 

Maksimin meşhur 

ZENCi CJZBJNDI 
Her aktam Taksimde 

PiN~HIMI 
bahçe•inde icrayı ahenk 

etmektedir. 

lzmlrde 30 Ajj:uatosta icra edilen zafer ştnilklerlne alt lkt intiba 

' 

· ·~·~ 
t 

-~ • 
"' .. ~ \ 

' 1 ' 1 ı, 
~· 

1 .. 
# 

~ 

flllsıtnde Araplarla Yahudiler arasında kan cllvdeyl glltOrmektedlr. Reılm nizaı 
eebep olan dini duvan tllıtermoktedlr 

A vusıurva fahrikalan hezaran sanclallyeleri umumi satış depos;lstanbuldıuı 

Katırcı OğJo hanında 46-47 numaralı joz. N, Aclmaıı telefon lsıanbul 2409 

Hamiş; ıym depoda envaı çeşit perde \'e döşemelik kadlfe hare ve fantaz 
kumaşlar, mütenevvi ısnır, perde mister, tül; keten perde, önüler; maroken 
erileri, plrlç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalan fahri 
h liauna ıo tan ve arakende <atılmaktadır. Fiat makrudur. Handa asansor vardır 

ALFA LAVAL 
Kaymak makineleri 

Halkalı Ziraat mektebi alisinden MÜ· ~~ 
KEMMEL tabirini havi raporu~u haizdir. 

Yedek parçaları dalma mevcuttur. 
Türlklye mümessllllğl: 

lstanbul, Galata, Mahmudiye caddesi 
No 61 telefon: Reyoğlu 4238 

Ha1at ~a~alılı~ına tar~ı ~ 
Fiatların daimi vükselmesinden 

• 
şikayet edenlere 

Güzel bir nasihat 
Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesi olan 

ETABLİSMAN 

OROZDİ-BAK1" 
Hali hazırdaki büyük tenzilatlı satışından 

her halde istifade ediniz. 
() 

Evkaf umum müdürlüğünden 

Alakadarana ilan 
Ali bey zade Halil beyin mu

tararrılı bÜ!unduğu 

Şefkat vapurunun 
Umuru idare~ini ıfaya memur 

zevaun Besim beyden maadası

nın vazifelerine hitam verildiğini 

berayı ma!Cımat ilAn eylerim. Ha

lil Bey vekili umuru ve umumi 

acentesi Eminönilnde Karakaş 

Han No. 10 Kortaki Kadanldls. 

iLAN 
Hazine namına mezbut 

çeki me~e odununun beher çekisi 
240 ve keza oıı beş çeki meşe odu
nunun 2 lO kuruş bedeli muhammen 
üzerinden l 5/9/929 pazar gllnU ihale 
edilmek üzre müzayedeye çıkanl

mış~r, taliplerin yeni kapı orman 
idaresine ve yevmi ihalede deher
darlık binasındaki ihale komisyonun 
müracaatlan ilAn olunur. 

Doktor 
Celal Rasim 

Bahriye hastanesi clldlge 
ve zührevlye miltehassısı 

-Kadın: Erkek-
Cilt, frengi, belsotukluğu 

ve idrar yolu haetalıklannı 

en emniyetli usuller ve en 
elverlfll şartlarla tedavi eder. 

Adres : Beyoğlu , Mis sokak 
No 11 telefon Beyoğlu ?SO her 
gün saat 8-10 14 20 

.. Erenklly leylf ve nehari 

ENVER PAŞA 
ilk mektebi 

TGrkçe tedrisat maarif pro
rramı aynıdır. Fransızcade
srlerl pek kuvvetlidir. l(ayt 
ıtınlerl : Cumarteal, pazar 

tcal, Çartamba • il 

YENİ MEKTEP 
Şişli - Osmanbey 

Türkçe· ve Fransızca tedrisat 

Ana sınıfı da vardır 

1 
teminat akçesı 'e ehliyeti lcnni)e 
\'esikalarını hamilen dııire -:ncümt:-

1 lcr vcrdc satılır. 
··••aİİİİıİİİİİİıİİİİiliiıiılll••• nine müracaat e\:lemelPri 

Efkafa mensup miltekaidin ve eytam ve aramilln Eylı'ıl yok· 

lamalarının icrasına l eylCılden itibaren mübaşeret edllmlştir. yokla

ma muamele~i 1 5 eyH\lde bitecektir. Eshabı maaşın mahallat hey
eti ihtlyariyelerine imlA "e tastlk ettirecekleri ilmiihaberlerle maaş 

senedi resmi ve cüzdan ve nufus tezkerelerini alarak mezkCır müd

det zarfında yoklama muamelesini icra ettirmek üzre her gün 

lstanbi.ıl evkaf müdiriyeti muh36ebe kalemine müracaat eylemeleri 

\'C yeni tatbik mühürl~rini ilmühaberlerin bir tarafına basılsrak bu 

mühürlerin tatbik İttihaz olunduğunun muhrarana ilhcten tastik 

••••-•••••••ı 1 ettirmeleri ilAn olunur. 

l(ayıt muamelesi Eyllll ipti
dasından itibaren her Cumarte
ıl, Pazartesi, Çarşpmba gUnlerl 
9 dan 12 ye kadar. 

.ı•~' 
l(ont Zeplin devri ıııı•~' 

muvaffaklyetle dev•~ep~ll d~; 
tedlr. Resim sıra ııo 

4 91111, b, 
hlllnde bir yatak o ~atı: od' 
ısıtrahat salonunu, y• 11111 ııı•r;; 
sında bir mUtale•Y1

• ra •' 
tuvalet odasını vo ~ıı• 

1
, 

nunu göstermektedir. 5efl~ 
Resimler maruf h•~:ııratt•~: 

sinin bUtUn esbabı dere'' 
malik olduğunu kill 
• -oat etmektedir __ .... 

' l 
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