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Abone ş~ 1 ilan t:ırlfllı'I 
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Edebiyat 
birliği 

Dokuz aza ... 

• 
Borsanın bir k/Jftsi 

Halbuki saat ikiye kadar 4 ncak D t t t t 
Güze~ san'atlar birliğine ıekiı on aza us uy o r 
gelmış bulunuyordu. 

Geçen hafta ise 25 kadar a.a gel- , 
mişti. 

Halit Fahri bey, gelenleri saydı. 

1
. Dokuz kişi idi. Bunun üzerine mev
cut olan azaya dedi ki: 

1 - Gerçi elimizdeki nizamnamt i
l kinci içtimada mcvcct f!za ile Jıongra 
ı nın akttdilereı. yeni idare heyeti in
tihabı salahiyetini bi.:e veriyor Ancak 
salim düşünmek lazımdır ki, dokuz ki 
şi ile intihap olunan yeni heyet bu 
vazifeyi kabul eder mi? Bence <de
mez zannederim • 

Halit Fahri bevin fikrine mevcut 
dokuz i1<a iştirak· etti. Halit Fahzi 
bey sözüne devamla : 

- Bu itibarla, dedi, şimdi heyeti 
idnre yerine üç kitilik bir heyet inti
ha:> edelim. Bu heyet azaya daveti-

Dün isterlin lirası 
1002 kuruşa düştü 

Borsada 80,000 lngiliz 
lirası muamele gördü 

İngiliz lirası son giınl<rd< ihraca
tımızın fazlalapnaaı ve buna muka
bil ithalatımızln azalnııaından mun
tazaman düşmektedir. 

Dün borsada 1005,S kuruşta açı!•n 
!sterlin öğleden ıonra 1003 kuruşta 
açılarak İzmir ve htanbul piyasa! • 
rınn fa.ı:la kambiyo arzetmeıi ilzerı ... 
ııe 1002 kuruşta kapanmıştır 

Dün borııa salonunda 80,000 !ngı
liz muamele görmüştür. 

Uç gün zarfında İıterlin on ıc 
kuruıluk bir tenuıül gösttrmiıtır. 
İngilirindaha çok düııece&i bo~~ 
mahafilinde ümit cdil..,..lrtf'dir. 

Kitapçılar Anka
raya heyet 

gönderiyorlar 
Iatanbul kitapçıları bugün Anka

raya Maarif vekaletile ttmaı için bil 
heyet göndereceklerdir. 

Heyetin gönderilmesine &ebtp b.ı 
ıenelıi mektep kitapları iiatlerinıc 

tcıplti hakkında Devlet matbaasında 
toplanan komiıyonla Iatanbul kitap
çıları ara11nda çıkan ihtlllftır. 

Haber aldıtımıza ıuuaran Devi< t 
matbaaaında Ali Canip B. in riyase
tinde toplanan bu komiayon kitapl:ı
rm maliyet flatlerinin komıayonc ı 
tespit edilen fiat üzerine kaplar ıl. • 
ve&ini istemi§ kitapçılarda buna ım· 
kin göremediğinden kabul etmcmıt 
tir. 

Bunun üzerine kitapçılar dun tc 
lelonla Cemal Hüsnü beye müracaa• 
etmişlerdir. 

Görillen lüzum üzerine bu heyetin 
gönderilmeıine karar verilmiştir. 

Üç aylaklar 14 eylülde 
veriliyor 



MiLLiYET CUMA 6 EYLÜL 1929 

~~!!!-H!1i!PJ3bt.,!;e:..!..r~le!:!.!F~·.-.--tarihinde 
kadın parmll ı! .. '. 

ızMıR. 5 (A. A.) - Maliye Vekili Saraco6ıu Şıi .rü l)ey d~ 

Uillbellı laribl le~~BSI; 17 Fransada ı şereflerine Naim palasta verilen ziyafette Vali, Fırka müfettı 

N k dil d 
. . . . • • d ~ ısvlçrede Flllstlnde ve mutemedi ile son yağmurlar hakkında görüşmüşler ve hasa' 

a şi . ne uşunuyor U. ihtiyar kaplan culh ı·çin Atlı Araplar am1 üte1anikmaıumata1mışıardır. d··~ 
~ ZM .~. 5 (A. A.) - Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü bey ~. 

T 1 h t k . . M h ~ akşam Odemişe hareket etmiştir. Vekil bey Gölcük yaylasınd· 

apo eonu ma ve me IÇlll a - Eski başvekil Clemen- M. Macdonald'ın Yahudi köylerine 20 gün istirahat edecektir. 

t d d. v. • ceau ha t 1 d c hücuma d d" NAFİA VEKİLİ ŞEHRİMİZDE • 

ffiU anaSinln e ıgını yapıyor Sa an 1 eneVTede tahdidi evam e ıyor ANKARA, 5 (Milliyet) - Nafia Vekili Recep bey Ista~b~ 

. . .. . PARiS, s (A. A.) - Jurnal gue- teslihat hakkında LONDRA, 4 (A.A.) _ Resmt bir la hareket etti. İstasyonda Nafia erkanı tarafından teşyi edıl~ 

vemıeğe çalışıyordu. Adamla- mak taraftarı ıdi • Fakat Turkı- teai hafif bir ihtikaıtl indifadan ra- •• • tebliğ ile bildirildiğine nazaran Pa- Istanbulda ne kadar kalacağı malfun değildir. Fevzi Paşa - pı 

rınm iddiasına göre Napoleon ye ile muharebeye girişmişti. hatsız bulunan M. Clemenceau nwı muhım beyanatı zartes.i ak§amı atlı Araplardan mürek yarbekir hattı 9eylfildal42nci kilometr. olanGölbaşi istasyonuıı' 

dünyanın çehresini değiştirmek Bu muharebe ise Rusya için pa- sıhhi vaziyetinin .cid<!1 end~eler uyan LONDRA ·4 A A) _ M M D _ kep hır grup ~udüsün iki mil cenu- varmış olacaktır. Vekilin bu tarihte orada bulunması muhteıııel

ve cihanı Jngilterenin bahri bo- halıya mal olmuştur. Romanzof dırarak memnunıyetı mucıp olmadı- nald Cenevr~deki·i~ ..;lh ~~mi~- bunda ve İngiliz kuvvetlerinin işgali dir. 

- al d k rmak T" ki l h b k · ğmı yazıyor altında bulunan Talpiyot köyüne hU- U Ü İ İ , İ 

yundunıgu tm an urta ur er e ar etme te mat et- ZEPPLIN GEÇERKEN yonunda tahdidi teslihat meselesi cum etmiştir. Mütaarızlar püskürtül- , . M FETT Ş~ ~ EL AZ ~.DE . . .. . 

için yaratılmış fevkalAde bir a- tiği için Mahmut ile sulhak:ti- PARiS, 4 (A.A.) _ Zepplin Fran- hakkında i:ıtt ettifi bir nu~u~ta su!- müı ve bir kaç kişi kaybetmittir. As- EL. AZİZ, 4 (A. A. ) - Bırıncı Umum mufettışlık Eylul ~ 

dam ~larak tavsif ediliyordu. ne yana~mıyordu. Bu sırada İn- aaya yaklaştığı zaman bava na:ım ba h.u ~zun ıı::,udı;t :_uh~aza ı~tı':'.:l~e- ker refakatında zabıta kuvvetleri te- hayetıne kadar burada kalmak üzre bütün şua batı ile El'a 

Napoleon'un Istanbula yolla- gllizler de Napoleona karşı Ru- !onun kumandanına telshle ıu telgra rfıinkr·eni "hinla t ti t~et kı 0 ugu rassut ve nezarette bulunmak üzre gelıniştir. 
,. • • . . • • • • f .. d . . ın zı ere yer eı ınne ve mu- y f K d"" 

mış olduğu Elçi, Josephine ın &ya ıle ıttıfak: aktını çok ıstıyor- ı ~?n .. ermıştır: • salemeti idame maksadına matuf her a a, u us ve Beytillahimden hare- ŞARKTAKİ BAYTAR MEMURLARI 

irnperator tarafından terkedildi !ardı. Romanzof , İngiltere ile b.. D~~. e~afmda Y,:ı:m_a~ tct:1; hangi bir beynelmilel itil!fın liakal ket etmişlerdir. ANKARA, 5 (Milliyet) - Akşa mgazetesi Şarkta vazife 

vi haberi Istanbula gelir gel- bir muahede yaptı fakat Türk- f ukis. e tlgıb".1". avka .~ey ladtıruğ muv - bir kıtayi askeriye veya bir zırhlı ka Kudüs civarında Ve!eta köyünde ren baytarların kamilen garbe akledil kl . . 8 

,. • a ye e ıtırme usre o u unuı: §U da ka t b' 1h ki .•. 170 ki§i tevkif edilmiştir. Bcyzanda • .. . 1:1. . ~c~ . ennı _Yazıyor· 

mez büsbütün değiıik bir vazi- l~rle banş~k için hiç bir arzu saatte Fransız tayyareciliğinin tebrik ka!;,aat7ni 
1;,~~ri ~':I;:;i~!re 1 t:~~~ da ikiıi müşevviklerden olmak üzre dogru degıldır. Ancak, şarkta muddetını bıtıren hır kaç baY1 

yetle karşılaştı. hıssetmedı. Bu adam Avrupada !erini size ve mürettebata iblağ ile eylemek elzem ve zaruri olduğunu 60 kişi tahtı tevkife alınmıştır. Hay- memurunun tebdili mevzubahistir. 

Evelce her dediğini yaptırma ki Türk arazisine Rusyanın ma- müftahirim." söylemiştir. hı, Yafa ve Gaze havalisinde sükiln SUN'İ ALTIN YAPILIYOR MU? 

ğa alışmış olan sefirin artık hiç lı nazarile bakıyordu. M; I:ehman hemen şu cevabı gön- FİLİSTİN İÇİN NE DİYOR? hü~ ~~e.kt~dir. LONDRA, 5 (A.A.) - Daily mail'in verdiği bir habere 11 

bir şeye sözü geçmez olınuştu. Romanzof, Karadenizden ta de~~tır~mimi te•ekkürlerimi lütfen k LOND~:A· ~A. A.) Cenevrede vu- mettBeuttind . !ili•tın. kıtaa~ı her istika- ran Christchurch
1 
darülfünunu laboratvarlarmda 15 seneden 

M hm N 1 k Adri ti'k Adal d • . . • ubulan dunku beyanatı sırasında aunı: ve muteaddıt uçuşlar ya- devam ede b" 1 ı· ~· 1 .. 

• a ut, apo eona arşı va- ya ve ar ,enızıne kabul edin.iz. Saat 22 de Fransa top- M. Mac Donald Mısıra teklif olunan pan ha k 1 . rafınd n ve on ın ere e ıraya mtu o an uzun say ve tec 

ıyet aldı. Rusya çarı Alexandr kadar uzanan, Istanbul da eli- rağma gireceği.. Bordo - Bal hattmı iti!Afm Mısır tarafından mezkilr hü ret a1U:~a ~~:,~~r~kta~':r.n~~: ler ne~ce~n~e sun'1 altın imaline muvaffakıyet hasıl olınuşt 

11a Napoleon un Avusturya im- ne geçiren bir Rus imparatorlu- takip edeceğiz.> kümetl~ Cemiyeti Akvama kabultinü düste bulunan au komiser halka hita Bu netıce ıki sene evel keşfedilen ve elektrikten on misli fııt 

peratorunun kızmı alınasma kı- ğu tahayyül ediyordu. PARİS, 5 (A.A;) -. M. Clemen- talep edebilecek bir vaziyette bulu- b~.n neşrettiği bir beyannamede son bir kuvvei miknatisiyeyi haiz bulunan chramdyne namında 

zarak onun aleyhine döndU Bu maksattla altı sene müte- ceau nun aılıht vazıyeti endlfe uyan- naca~ını söylemi§tir. Mumaileyh, bu gunler zarfında Araplarla Yahudiler maddenin maden zerratı üzerindeki şayanı hayret tesiratı sıı) 

Mahm d harl 
• . '. eli T .. ki .

1 
h b . dmnamakla beraber hastanın odaaı- nun üzerine Filistin karışıklıklarına tarafmd·a· n b.azı c.i.nayetle.r yaptlıruı sinde elde edilmiştir . 

. u .un cı sıyasetı ar- ma yen ur ye ı e ~ ettı.Is- na ziyaretçilerin girmesine mllaaade nakli kelim ederek Araplar ile Ya- olm.ası uzer.ıne. h~k.umetın her. türlü İTAL y ADA BİR BARUT FABRİKASI İŞTİAL ETTİ 

tık değışmış, Napoleona artık tanbulu ve Çanakkaleyı Rusya edilmiyor. Parisli bir doktorun alel!- hudiler arasındaki mücadelenin ırki canıyane ef al irtikap edenlen ırk ve LO 

dostluğu büsbütün nihayet bul- imperatorluğuna ilhak etmeği cele çağınldığı teyit olunuyor. esbaptan mütevellit mtinaferetten i- mezhep farkı gözetilmeksizin 3 Ey- ND~A, 5 (A. A.) - İtalyanın Kastenedolo şehrind 

.huştu. düşünen bu adam Napoleonla ~ • • • • !eri geldi!!~ hakkındaki iddialan ret ifil tarihli emirnamede zikredilen barut fabnkasmm berhava olduğu bildiriliyor. 17 kişi telef 

Istanbuldaki Fransız elçisi lan kavgayı ehemmiyetsiz görü- Jşsızlerın adedı ve cerh e~ıkten son~ bun~ e~babı- ~~emelere sevketmeğe karar ver- 20 ki~i yaralanmıştır. 

Latanı Mamburg ile Babıalinin yor, bunu ne vakıt olsa halled~ LONDRA, 4 (A.A.) - İl8islerln f;ı:ıer v~sıl• ~r a;:~1t ve. ınt'::"'ı digıru beyan etmektedir. Bu mahke- '------><ı~-----

miinasebatı kesildi Mahmut İn ceğine kanaat getirmiş bulunu- adedi 26 Ağustosta ı milyon 155 bin ka ekçafıal§3!1 tinr d m ınsank ,._rın melerin reisi ve azası İngiliz olacak- PlRINÇ MOTEHASSISININ H/ndlslanda 

;-: • 800 e baliğ olmu idi. Bu eldhı e rııı a ıye • arama ,,...un tır. TETKIKA Ti 

giltere ile tasavvur ettiği ittifa- yordu. Fakat Balkanları ve Bu- çen haftaya niıbe:en 6484 ~~ gcldlfini ve bu gibi kanunıilı:en ha- KANADA YAHUDiLERl ANKARA, s (Milliyet) - tktısat Bir çok köyler SU altın 

ktan Fransız sefirinin haberdar ğazları ele geçinnek fırsatını ka fazla ise de geçen haftaya niabeten r~katm failleri her hangi mezhef ve MONTREAL, 4 (A.A.) _ Filiatin VekAl~~ tara.~ından celbedilen ltoh-

olmasma mani olmak için ihti- çırmak onun için imkfuısu:dı. 164 bin ı 7 nisbetinde ekaiktir. dıne mensup oluna olsunlar İng ite- de ölen Yahudilerin hatırasını yade- y~n p~ç mutehassısı •. yapılan tec. kalmış, köylüler 

. Fakat 1 Is Malım BiR TA yy ARI: DOŞTO re tarafın~ her halde cezalandırı- den ibareler yazılı bayraklan hamil rubelenn hasadını tetkik etmek üzre 

yg~!;.~!~bır göstermeğe lüzüm Rusya i~ ~~~~ b':nşmak ;::. LONDRA 4 (A A ) Askeri bir lacaklarıru ilbe cylemlıttr. 40 000 musevi bugün sokaklarda teza yakında memleketimize gelecktir. bogulmuştur 

'6 
tayyare Alde~t ci;~da çokllfllğı- CEMİYETİ AıtVAMMÜZAKERATI hilılerdo bulunmuş, bundan sonra PATATES ISLAH ISTASIYONU LONDRA, 4 (A.A.) - Karaşid. 

Mahmut , Nopoleonun kes- ti~ordu~.Hiç kims,.· • enin cesaret et b .... k b" . ANKA R"yt · bildiri!" eli"" ~ 

t 
- k t - b kara d b dan uçtuğu bir sırada ye;• dil~mtif CENEVRE, 4 (A. A.) _ Öğleden .uyu ır mıtin~ yapılmqtır. Bu. mi- . RA S (Milliyet) _ Adapa- o er aıanama . . . gıne 

J,fln diişmanı olan ngiltere ile mıyecegı a 1 ır r a U ve parçalanmı§tır. Sukut sıperlni vak- sonra celseyi M. Dandurant açmııtır. tingde .kab~ edilen karar suretinde ~arındakı patates ıslah istasiyonu, ~~>:~araba~ hav_alısındeki. feyez 

birleşmeği düşünüyordu. lundu. tinde açıp Inıllanmağa muvaffak olan M D d nt hak lira t hak muharriklenn cezalandırılması, cesa- ıcarla tutualn arazide çalııtığmdan buyuk tahri~at ika eylemııtır. Al 

Mahmut o kadar ihtiyatlı ha- Galip efendiyi Bükreşe yolla- pilot, kırılan tayyaresinin yakınma kı~da~~ ~~yart m:~~e'::in °:tanada ret ve metanet gösteremiyen memur- İlrtısat Vekaletince arazi satın alınıp yerl~de sakin ahali buraları terlı: 

reket ediyordu ki kendi adam- yarak Ruslarla mütareke aktet- sağ ve salim olarak inmiım. hükümeti tarafından iıma edileceği- !arın ~li, Filistin zabıtasına daha orada tesis edilmesi takarrür etmiıtir. tahliye etmektedir. . ç 

tarından bile bunu saklıyordu. ti. Bü~ş ozaman R~s. ordusu- Leh/standa ni bildirmiştir. M. Dandurant ekal- ~k ~rda Yahudi :ı-!"'ması, tanı AMENAJMAN GRUPU .. Nawahchak ımntakaaında. bır ılı 

Istanbuldaki tngı·u~ elris!ne nun buyilk karargahı. ıdi. llyctlcr ıaeseleaine de temaı etmif, bır asken. ~vvet t~~Jıi!i· Balfour be- REiSLiKLERi k~y su altında ~lllllf ve miltell 

" B d Ih evvelce Madrit'te akdedilen içtima- yannamesırun ve Filistin mandasının ANKARA 5 (Milli" ) Bar koyltiler suda bogulmuştur. 

çok hüsnü kabul gö terlyordu. un. an .. so.nra hır su . mua T dal kongresı· · tihdaf ·ği ı · · ahı .. İ yet - em - -

t 
h d akt G li f • O Af1 !arda ekalliyetlerin metalibini tetkik ısll ~tti gıı:ye erın ız ıç~ n- kanunu mucibince eyl(i!ün birinde CENUBi AFRIKADA 

Mahmut ngiliz elçisi Adair e ~ e~ 1 ıçın gene a P e c:_n i2in takip olu~calı: ~·u~ ha~da g tere hilldlmetı ~arafından >'.enı bir yeniden teşekkül eden iki amenajman LONDRA, 4 (A.A.) - KaptaII r 

'2Jr atlas kese hediye etmişti. ~ muzakerata devam etti. La- Cemal bey izahat bazı l.U.hat temın edılmıı oldugunu beyanname neıri ıstenmektedir. grupu reisliklerine orman milhendisi yter ajansına bildirildiğu.::~ 

Elçi sefaretaneye dönünce bunu ki~ R,u_slar tarafmd~.o kadar • hatırlatmıştır. Çl.nde N~jat. ve Mahmut Şakiı- B.ler tayin açılan miloyetperverler fi' 

açmış içinde İngiltere luralına mu~külat çıkarıyor, muzakerat verıyor PE~U HÜKO~ETİ. . edilmi§lerdir. bundan böyle mezkilr dominyoll JJ 

hitaben padişahın bizzat yazdı- o kadar sürükleniyordu ki mua- Poznanda toplanan beynelmilel M. ~omeıoa Peru hukil.met~run u- Ruslarla ihtilAf lilerinin doğrudan doğruya ceıı ıoı 

- b. k b bul hedenin akti kolay olmadı N' - Ticaret odaları kongresine i§tirak ile zun bır gaybu~ten sonra mılletlcr DAVET Afrika ahaliai tarafından intihabı 

gı tr me tu U unmuş tur. h . • 1 d t eden Ticaret odaaı Katibi umu yurduna avdetınden dolayı memnun Çinden Avrupa gazetelerine gelen Iatanbul Tayyare Cemiyetinden: mmuna dair bir karar ittihaz ol~ 

_ Ada.ir ~u mektubu ne yapaca- . ayet .~812 senesı ma~s.mm Z8 :S~ Cemal B. dün bu kongreye ait ~ mtiftahir ornuğunu. beyan. etmiı- ma!Omata göre Rusya ile olan ihtilM Tayyare Cemiyetinin açtığı müsaba- mu§tur. Halbuki Britanya İmperııl 

gını bılmiyordu. Mektubu L~ ınd~ B~Ja;eş muahedesı ımzala- intibalarını bir muha.rririmizc ıu au- tır. M. Come}Qiı. Peru ıle. B~lıvya •· müsait bir safhaya dahil olmakta ve ka imtihanına giren Efendilerin 7 / luğu tqki!Atı esasiye•! mucibine< ıtl 

itdraya gönderdi. İngili.s hari • _ nabılmiştır. retle anlatmıftır: ru.rn~ evvelce çıkan . ıhtilllfa M. bez: llı:l tarafı memnun edecek bir au- g/929 Cumartesi günü ııaat 10 da ıu- hak İngiltere kralına ait bulunıııl 

f'• neııareti bunu te tim t: Garip bir tesadüftür ki 28 ma- Polonya Ticaret odaları heyeti Bnand ~n munffakıyetli. ll~rette mll reti tesriye bulunması ümit edilmek be merkezine müracaatları. dır. ~ 

• ıl ld - re e e - yıs 1812 tarihi Napoleonun kuv- müttehidesinin vaki daveti üzerine 25 dahal~aınden de bahaetınıştır. . . te(!ir. Çin ile Rusya araaındaki ihti· --N 
np U yaz ı o ugu anlaşılınca . . _ H . d b" E liU lı:ad d Bolıvya murahhası, hükümetının !Afa sebep olan Şark demiryolu me- f • k A ı • d 
bir takım Şarka mahsus dostane vet ve kudretine sahip oldugu ed::no:.::. b~:lmileel Po~~ny:v:: bir lı:aç aene filen itti~ak ~tmemesinc seİesl balledilmit olacalrtır. a 1 a ve a e tın en 
tabirleri ihtiva ettiği görfildü. zamandır. Napoleon o zaman t ~-•- k . -~---- rağmen Akvam Cemıyetı hakkında B ul b be iki" t f da 

- k di .. b' ki "lik care o._...rı ongreııne UUdl.UUO na- emni et ve itimad nı muhafaza et- un a era r ara arasın it 

Bundan fazla bir ehemmiyeti ~gı r0 an ~k ~z h~~~ mma iştirak ettim·. mit .;;duklarıru .:ylemiştir. Murah- hudut. m.Usa~emeleri olmıı_yor değil- 1- Nazilli ovasında kısmen açılmış bulunan tahliye kail~ • 

olmadığına hükmedildi. ır or uya 1 ır . ar • • :ı " eve -ı;urkiye, Polo!'ya, Ro- haa beyanatına devamla demiştir ki: clir. Çinlilerı~ ~ur n~~d• Rus~a- nm 7 ~200 kilometresi ile 13+300 • kilometresi arasındaki !<ıS 9 

Mahmudun ittifak teklifi ma- veLka::Rdan demektid. k . . manya, Bulganatan
1
, YunanıOdalıtan, Çe- "-Akvam Cemiyetinin hayırha- rNa hat~ı ettikklerıb. Rbildirilm:~edir. mmm toprak hafriyatı ve inşaatı sanaiyesi proı'esi mucibince ~ 

kıı dil lmı 1 k usya çan a endisı- ._.,,....v.ı..1<y-.ı, ~ ugo• avya an na- han · Uf ·· t · 1 e rı geçer en ır us gemısıne a- .. . eJıll' 

a e yazı ş 0 an me tubu- ne şu heberi ollu ordu. mına birer heyet iştirak etmiştir. d _ e t~~ır.;~.~fı:unu gos e:'i' 0 
- teş edilmiJtir. Diğer taraftan Çinlile- eylllle musadif perşembe günü saat 14 de Ankarada nafia -V ~-

nİa Londradan cevap verilmedi. . İm t Y .. · b'l . İlk gün divanı riyaset intihabı ya- h~f~e~i 'm~ıterek :~::iye h~~~ rin rimaye ettiği beya:ı Ruslar da So Jetinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile 11' 

~tanbulun bu teşebbüsü netic~ kl - ~a hor &:~u 1~ M 1 sın- pıldı v~ '!ivaru riyasete ben de inti- ve itimatla iştirak etmek üzre bu;n vyet arazisinde bir takım yağmalar- nakasaya konulmuştur. t 

sız kalmış oldu. Bu, 1810 senesi- 0 e ar .ere osk~ hap edildim. .. Cenevreye avdet eylemiş bulunuyor,. da bulunmuılardır. 2 - Evrakı keşfiye, proje, mukavelename şartname ve İll~8 

nde cereyan ediyordu. N opole- vaya ~ar gelse _bıle ben ge~e 1 
di He~ mu~~~· ;sa n~tu:lar soy- ALMAN HARiCiYE NAZIRl ~~v_yet hükil.meti Çin ile aktede- cins ve mıkdarını gösterir cedveller ile mü~akasa şartnaırıesı 111 

on ise o bu esnada artık kuvve- onunla. us topragmda sulhu ım ~ d ~ • e dur ?~ -d o o;k,, ka- CENEVRE, 4 ( A._A.) - M. Stre- ceği ıtillinameye ıu kaytları da ko- ve teklif ve teminat mektuplan nümunelerini görmek ve ırıiirı". 

C k d . . "k k za etmıyecek ... Ve davamı kay- 08 ugun an a se ere un seman, saat on yedıde Cenevreye yduracalrtır. ka d h'I I b"I k . . . . . . • JJJ' 

b
u . udrebtın1ın en ydu seN me

1
rte- bolmuş addetmiyeceğim.,, dcvammKU ı teme~ et~ . .. . gelmiştir. 1 _ Tarafeyn, yekdiğeri aleyhin- •. ~:r.~ a ı ko .a ı me

1 
ı~ınAnkane gıbı vesaık ıbrazı Iazğım g1~8 

esın e u unuyor u. apo eon N 1 
b kab'l Ç tat me~asımının ertesı gunü INGILIZLERIN iKi TEKLiF! de her türlti propağandalara mani o- gını ogrenme ısteyen enn rada Sular Umum Müdür ııı;· 

J810 da ordusunuro bir kat daha aıı.:i, eon 
11 

una r;;u. 1 ara ~uhtelif komıayonl~r toplandL Tür- CENEVRE, 4 (A. A.) - İngiliz lacaktır. ne ve Izmirde ikinci daire su işleri müdürlüğüne ve bedeli mııl>~ 

1:akviye ederek Rusya seferine şu ce~ 1 ! 0 uyot u • b . ki~~ ba!'olonk komıs.yo~undad~~çok murahhas heyetinin bir gümrük mu- 2 - Demiryolundaki Çinli meclisi bilinde evrakını alınak isteyenlerin de Nafia vekaleti levaztlll ıll 

rumrlamyordu. bil artıkus ımApera odarubiel nı yen- na 1
1 ~':"~ rre';\'tt a;.~ _ .. kavelesi teklif edeceği söyleniyor. Bu idare reisi değiştirilmedikçe Sovyet düdüğüne müracaat eylemeleri 

M h d R .
1 

h se e sya e en kud - ur ye - 0 onya ıcarı mu- mukaveleyi imza edecek devletler hükümeti de yeni müdürleri tayin et- 3 Tal" l ka I d · • . .--ı~tı9 

a mut a .usya l e sul ak retli hükllmdar olarak kalamı- ~aaeba~ te!""' için senede bir iç- .. rük tarifelerini beş sene artırma- miyecektir. . - 'I? er n_ı:u ve ename e ı:nuv~zzah oldugu üzre ınuv elı' 

etmeğe teşebbüs ediyordu. Ha- aktır tıma cdılmesı ve ya bu busuıun mu- ~ t ahh .. t edeceklerdir ç· h""-" u· . R il lan cıns ve nevıne gore beher metresıne fıat teklif edecekler ve t ıi 

tib k' N yac • h be il . . magı e u . ın U&ume nın usya e o ]'f d"l f l .. <it" 

u ı opoleon Rusyaya hUcu- N 1 
kad -

1 
a re e .temını, . . M. Graham ın kömür hakkında ihtilafa nihayet vermek istediği bil- 1 e ı en ıat ara gore hasıl olacak inşaat bedelinin yUzde ' 

ma hazırlanırken Mahmut Rus- tapoki~oÇn ° b ar mab&nırllo - 2
3 

-M:r.ı;.~terbaek bır. m-:cmua n~~· da beynelmilel bir itilaf akdini teklif dirilmektedir. buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. ,-

ya lbi ·· thif b' dü muş u · ara u ceva 1 yo a- - uneaa tı Tıcanye tesıaı 1- edeceği riva et olunuyor. • 4- Ankarada Nafia vekalef ·· ıı- b ırııılı 

ı'un ~ 11lı:~ ~u k ırlan gmrıı· dıktan sonra şöyle diyordu: çin Polon!a - Köstence yolunda mü- JAPON MJRAHHASI MEMNUN ÇINDE TUTULAN INGILIZLER bilinde tevdi olunacak teklif 
1 ~us~eşar gı~=r~ak uz kOt ı9 

e . eme o. u ur- - İnsanın idraki ne kadar za- "":'~tın li.zmıgelen makamlardan te- CENEVRE, 4 (A.A.) - Dün Ak- HARBİN, 5 (A.A.) - Üç hafta e- e lfil 929 er emb .. .. me up arnun a a !11ez -· iıJ~ 

sat~an istifade etmeyıp de Rus- if olınalıdır ki benimi bo .. 1_ mını, . . vam cemiyeti büyük mecliainde M. açılan rniliyetperverler kongresinde Y P ş e gunu saat 14 de kadar kabul edileceği 

ya ıle ııulhaktetmesl her devlet çüşmeğe kalkışabilsin~.. y 
0 

4 - Istan.b~da hır Polonya tıca- Adaçi M. Mac Donald ın bahri testi- "·"' olan iki İngiliz sıhhiye ı:nüfetti- olunu7r.-:-------:-----------------"" 

~amnu hayrete düşürecek bir . . . ret odam tesııL . . batın tahdidi hakkında vaki olan be- şı s,·rbest bırakılmıştır. İstenilen ne- E t f ~ 1 ~ 

şeydir. O kadar ki Rusyanın bu Ne ken~?ı ~e de ~ .ııl;tmda Polonyada fabnkalarda .tetkikatta yanatmdan memnun kaldığını söyle- cat fidyesi 40000 İngiliz lirası idi. v !I oınuın ınu" u"r u" nu"o eO,' 
l d ıh. il k - bulunan yuzbinlerce kişı ımpe- bulundum. Mensucat fabrikaları ıa- . ti U y 

t
und U 6 utmm ş ~l vaziyetten isti- peratorun muvaffakiyetinden şü zımgelen pamuğu badema . ~ürkiye.- mıtM~·Adaçi ekalliyetler meselesin~ Danimarka murahhası M. Stau- L' 

ıııl" 

a e e emesındeki den alacaklanm e bu d b ı:.minönünde cedit valde camlinin mlmare şerlfelerinln t8 • 

İ . esrarı ne phe etmiyorlardı. .. d vk .. nun ıçın e ır dair bazı izahat verdikten sonra To- ning M. Briand ın Avrupa milletleri- ( ti• 

arnsa, ne ngıltere, ne kendi Napoleon Rusya ile harbede- ":'.e~';[. 1 gon erme uzre olduklarını kyo hükilmetinin Akvam cemiyeti nin iktisadi sahada tC§riki mesai hak 4 9 929) tarihinden (5/ 10,929) tarihine kadar bir ay müdde 

adamları , ne de Ruslar anlaya- rken herkes bu işte padişahın soy; 1
1 

er. b" .. .. . k müzakeratına büyük bir ehemmiyet kındaki ta•avvurunu tasvip etmiş ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmustur. Talıp oJ;ıll' 

rµamqlardır. Türklerin eski bir kA lı ıka • f . . 
0 ~n~ya ızd tbuil~· ıpe ve ku- verdiğini temin etm~tir. daimi bir uzlaıma teşkilatı vücude ı h ·· · 1 d d fefl' 

... arb 1
. d d 

1 
ki ar ç cagnu, ırsattan ıstı- ru yemıJ raç e e ır:ız. ÇIN RUS MESELESİ getirilmeoini istemiştir arın . er gu .. n öğ e en sonra lstanbul Evkaf müdiriyetl heye b·" 

u ı mese ı var ır; er er • f d d • · · b kl k R -. · ı · ı 1 k 1 ,... 

«Osmanlı eğer Moskofla b~- a e ~ ecegını e er en usya PARISTE HARARET 3S DERECE CENEVRE, 4 (A.A.) _Bugün Çin M. BRIAND'IN NUTKU n yesıne mur.ıcaat a şartname ve mu ·avclcnamcyi almaları ve . 

ık olursa eniden veba ·ıka Çarı ıle pa~.ışahm murahh~slan PARlS, s (A.A.) - Pariste şiddet- murahhasıÇinin milli şerefinin vikaye CENEVRE, s (A. A.) - Akvam günü alan ( 5 Teşrinievvel) Cumartesi günü saat on beşte fst3~ 

ş R Y b kili :J. r.» ar~sında Bukreş muahedesı akt- li bir sıcaklık hüküm sürmektedir. si şartile •ulhu idame.ye matuf arzu- cemiyeti büyük meclisinin bugünkü bul F:vkaf müdlriyctinde idare encümenine müracaat eyleıııele 

usyanm aş ve oman- edilyordu. Hararet gölgede 35 dereceyi bulmuı oundan hararetli bir lısanla bahset- içtimaında M. Briand bir nutuk söy- llA ./ 

[E=o~~am=~an:NJap:o~[eo~n iLlleLluyu~ş1-!J]~·1EEI-:[BlT:M~ED~l:_ 1
_ tur~ac Donald'm bu gayretini gayet =~:::ıd~~kkmdasözleri büyük bir :;: ve -yekdigerile ancak senede İng:i~ı:;:~den, vaziyete hiilcll- idaresini mesul tuttuklarını ili"; 

P ll 
· L B A F T 1 L 11 J c M 1 L tabii görmek lazımdır. İngiliz _ Fran mana ifade edemez. bir defa bulUJabilen . az~ard~ m.ü- ~~tin hakim olduğu h!'kkında h~" mekt~rler. Dünyanın ıı:r ta; .. "' 

O fi.KB A fl * * * aız antantı Avrupa ve cihan diploma- * ıı. * . . . tcşckkil ol~ bu_ gayrı m':'tecanı~ kıt- gun gelen haberlere ra&men kıtalin Yah.udiler harekete ge!ınıjle~ jj!lU q' 

si.sinin temel taşlarından en mfilıimj- . Cemiyeti Akvam mecl~~nı.n 56 ncı le Cenevr.e de bır_ su~ten ıbarettır. hala devam etmekte olduğu anlatıl- menkadan 10.000 Yahudi gon J<lııl'' 

•• _...,.., .. .;..ıırııırııırı-"1-"l-"lrillrillrlllrill""•.•9••. -•,,. dir. Amele fırkası bu antanta karşı ıçtimaı geı;cn Cumartesı gunu Cenev- He>:"etı uı:rıumıye ıçtım~n?an ~o~- makt:<drr· Ş~rası hatırd~. t~tulmalı- !arak Filistine gitmeğe hazır o .ıe4il' 

La Haye konferanaı muva!fakıyet·ı Konfera.ns nihayet İngilter~ ye se diplomaıi aleminde sarih denilecek re' de açıldı. Pazartesi günü. d~ heyeti ra ycnı teşkil ed~en .meclıs ilk ıçtı- dır ki kıtal hır taraflı degıldir. Y~llll: !arını bildirmiıler, mitingler alı: u~ 

le ka~~d.'·. Konferansın mali safha- nede 36 milyon m~rk fazla bır para kad~r vazıh bir vaziyet almıştır. Ye- umumiye toplandı. Bu son ıçtıma he- ~aını akdedecektir ki ancak. o zaman diler Araplar~ Araplar da .Yahudilen miş. Lehistanda, Romanya'da. Y,ıı1f1 

undaki ıtiliiftan ı:eçen hafta bahset- ayırmak ve Fransayı de Rende bey- nı hukümet iktidar mevkiine geldik- yeti umumiyenin 30uncu toplanışıdır. hır dereceye kadar şayanı dikkat me- katletmektcdırler. Katledilen Arap- lavya'da velhasıl her tarafta ııu. "' 

miştik. Bu itilaftan sonra siyasi ko- nelmilel bir murakabe komisyonu i- ten sonra Mac Donald, sonra harici- Heyeti umumiye, maHlm olduğu iıa- seleler mevzubahis olacaktir. Ekseri- !arın miktarı Yahudı olülerinden az 1 ıl İ il , . ıııal• (ı:l 

fuiayonda Ren'in tabliyesi meselesi kameıinde ısrardan vazgeçirmek au- ye nazırı Henderson daha sonra da re bilyük bir it görmez. Bugünkü ya hiç bir karara iktiran ettirilemi- farklıdır. Efer bu kıtal bir İngiliz hert!aap. mıJ.h ng te;e nı::hiıll ıı>'. jle 

~ev~u bahs .oldu v~ tahliye kabul e- retil~ ne~cele.nd~ . . La Haye'~e Snow.den antant ile telif teŞkllata göre, beye~ umum~ye içti- yen b':' mÜ;"akere_Ierin de ne d~rec': e- ~Ü•temlekeııin~e değil de baş.ka bir le':.; 0~a~ah':r.ıa~ t.::ili% rİ',Ji jl' 

dildi. Bu .netı.cey! gore, La Haye ~on- Şımdi denilebilir ki La Hayc kon- kabul etmiyece~ aozler söylemİJler- malan yalnu: meraaımd.~n ıbarettir. hemıruyetli oldugunu. her vesile ılc. hukumet ıdaresı altında ofan. hır mem daimi temastadırlar. A tıkları. Jıl! i" 

f~rılnıı bır aUr~ru:. olmuıtur. Çün.~ fera.n.amdan "bu kubbede baki kalan" dir. Antantm hır manaaı olmiyabilir. Gerçi meclia azaamın munt<:hap o~ anlattık. Mesell meclısın ruznam~ lekctt~ vuku bulsaydı ~gilizler la- ne e . . .. e çYabudıJ<! uP 

hıç lıtklenmedik bır ~epheden m.uş- İngiliz - Fransız antantı noktai naza- Fakat bunun ansızın yıkılmasını yeni !arını intihap eden bu heyeti ~mumı- arasında mahut ~a.kkı hıyar . sahıbı y~eti kopanrlar, belki de zırhlı. ge- d f!enne ~ır gund rrüattıl ~!il° 

külit ~ılanıJ. Halbuki asıl mUı~at rı:ndao nahof olan Snowden'in sesi- İngiliz hükQmeti de terviç etmiyor. yedir. Fakat bu nazariatta dogrudur. Mıı:c~rlar meaelesı ıle Leh - Lıtvany.a mıler yollıyarak .~er_ ta_rahı. tebd~tl~r rım mılyon lira teb:udiJeriıı. g':~· 

cikacal!ı zannedilen ıneıeleler muna- dir. Bunun içindir ki bu hususta pek ileri Hakikatta bir kaç büyill< devletin ü- ihtiLifı da göze çarpmaktadır. Bu ı· savururlardu.İngilı.z ıstill sıyaaetınin muşlardır. Fakat Ya ~ye' ıJ' ııi1' 

kiiJaaız kabul edilıniştir. La Haye * * * gittiğini ansızın anhyan Mac Dona!d zerinde anlaştıkları her namzet .dal- kinci mes~lenin zuhu~u ce~.yetin ta~ tet.kik e~ilecek olursa, ~ngilte- tc sayıfalanm dolduran u badiS~. 

kon.feranın aç~ldığı zaman, kimse İngil!" ba~ekili Mr. Mac Donald bir ri'at hareketi yapmak lüzumunu ma intihap edilmeıı:edir. Bu ~za '.?ti- teşkili tarihine tekad~um ettığı ha- ren~ ~aıma boyle kan§ık .vazır._~tle.~- tupları. ve prote_st.ola;,!ıar ~aJı.~ 

:Fra11sa'mn tahliyeyi bu kadar kola- Cenevre ye gıderken Parise uğramış hissetmiştir. Şurasını hatırlamak la- babından maada, yıne merasım cum- tırııı:nac~k olursa teı~ılii.tı? kıymet ~e den ıstıfade eder;k teveasti e~gı go- en garıp c.~ph~ıdır.. esJııde 1 ·~ı 

ylıkla kabul edeceğine ihtimal ver- ve bu nahoı sesin bıraktığı fena te- zımdır ki diplomasi lisanında hangi lesinden telakki edllebilecek nutuk- laa~ı:retı hakkında bır fıkir elde edı- rülür. Fa~t İngiliz gazetelerı b~ de- !ere, ~udus Turk ıdar. ed~1.,ıı 

")lorda. Diğer taraftan beynelmilel siri iı:aleye çalışmı,tır. Mr. Macdo- sözün aamimi ve hangi sözün ca'li ol- !ar, temenniler, protestolar, hatta ha- lebilir. fa hadiseyı tevil etmekte ve biltün ?ahıedılcn .hukukun. teınıl1daresı11 <" 

borsJü mc!aelcslnde pek mllfkülpe- nald M. Briand ve hatta M. Poincare duğu kelimelerin ifade ettiği mana- zan gürültüler olur. Heyeti Umumi- * * • mesuliyeti Araplar!~ Yahudiler ara~. 1 ıst~me~te?ırl;r.. Turk d~" gşı~rı" 

t ol.,,Iyan İngiltere'nin senede iki ile görüşmüş ve münasebetli, müna- !ardan anlaşılmaz. Bu sözlerin söy- ye meclisin bazı mukarreratını taıtik La Hayc konferan•ı ve Cemiyeti aında a11rlardan berı mevcut.olan mu dnı.ma ıstihkar ile bahse rnel<t"~ 

lnwiz liras için konferansı aebctsiz vesilelerle İngiliz - Fransız !enmeııine amil olan esbap ar.aştın!- eder. Bütün bunlara ehemmiyet ve- Akvam içtimaına rağmen, Filistin naferete atfetmektedirler .. Dığer ta-ı lenn sayılalannda b~ bir ;et Ş• 

enmiyor- antantının kudsiyetbden bahşetmiı- malıdır. Bu itibarladır ki Mac Donald rilmemelidir. Çünkü her ıey progra- haftanın en dedikodulu meselesi ola- raftan Yahudiler kendilerıne mahs~• çıkması vukuatın garıp A· 

tir. ın logiliz - Franaız antantının aami- ma göre yürür. Birbirinin lisanını an rak efkarı umumiyeyl işgal etmiştir. olan gürültfi ve yaygara ile İngiliz 1 değil midir? 



! MILL YET CU~lA 6 EYLL , 1929 

Ekonomi 

Politika ve Ekonomi t![ MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ _______ __.;... ________ ~ 
Politika vasıtadır, ekonomi gaye. . . 
Kimisi diyor ki, gayeye gitmek için vasıta laznn d~ğıl mı~ 

~anlJİ gaye var ki, vasrtuız elde edilsin? Hangi ekonomı gayesı 
Vl(_lri, P<>lltika vaııtaııı olmadan tahakkuk etsin? 
. !Qmili. dt diyor ki, ne ise ekonomi gayeleri, (derhal) elde e
dilmelidir. (Vasrta) iti uzun sürdilrdilğil için, ya vaıırtahktan Çl
luyor, ya UYUfturuyor. Onun için politikaya lüzum yoktur. 

Tarihte buan politika fikirleri, bazan ekonomi fikirleri haklın 
oluyor. Cemiyetin hangi tarafı zaif ve hangi tarafı kuvvetli ise, 
~göre taayyün eden bu kuvvet teakublinden tarih çıkıyor. 

MtimklindUr ki, bu teakupte de bir ahenk olsun •••• 
N. . . ,, 

• * * 
GüNüN İKTiSADİ HABERLERİ 

Son yağmurlar lzmir mıntakasında sergiler
de-kurutulmakta olan üzümleri hasara uğrattı 

Vllllgette . 
Taşlar kimin? 

Vilayet bahçesinde 
satılan taşlar 

Eslıi cBabıilb nin bir kısmı yan
dıktan sonra tagları ıimdiki Vlllyct 
bahçesinde toplattmlmııtı. 

Bu taşlar biUlhare satılmıgtır. 
Fakat bir daire de bu taşlara tasahup 

~ 
•• 
Uç intihar 

Bir kadın kendini 
astı, biri erkek diğeri 
kadın iki kişi de 

intihar etti 
etmektedir. Şimdi bu taşların kime 1 - Bakırköy Barutane caddesin· 
ait olduğu tetkik edilmektedir. de Adile hanımın evinde hizmetçi 17 

KADROLAR yaşında Hayriye, Barutanede bekçi 
Dahiliye ve nüfus kadroları henüz bulunan nişanlısına verilmemesin

gelmediği cihetle maaşları verileme- den müteessir olarak tendürdiyot iç-Geçen günkü yağmurların İzmir kallann hilelı petrol almamalarına miştir. miştir. 
mıntabıı mahsulatına ve bilhasaa dair de bir fıkra vardır. l iLDi Hayriye ölümden kurtarılmı•tır. . ., F -'·'- · . .::L !' B NEKLERE AŞI YAP • sergıae kurutulmakta olan üzümler~ ., ına ... pıyaaaaı 7-ae ıyor - u · · 2 - Pangaltıda, Kurtulu• tepesin-'ka h ı .. · · ı· t Istanbul baytar müdüriyetınce ı- • ı ettiği zarar hakkında alınan ha- sene ma ıu ünun az yetışmesı ıa - de oturan kömürcü Kozmanın karı· L- ı .. ,_ ı · d mil im t neklere yapılmakta olalan tüberkü-... r er çok fenadır. Uzlimlerin mühim !arın yu..-e mesın e a 0 uş ur. Ü B ·ı sı 43 yaşında Arado, duçar olduğu b' · d f dık f' ı !in aşısı Istanbul, sküdar, eyog u ır laamı ıalıırunıştır. T_rabzo~ pıyasasm a ı!' ıat a- mıntakalarındaki ineklere yapılmış, sinir hastalığının tedavi edilememe· Eılri Foçada son yağan yağmurdan rı bırdenbıre artmıştır. Bır hafta .~v- sinden müteessiren kocası evde yok-takrihen 10,000 okka çekirdeksiz ü- ve! 57 kuruşa satılan fındık buguı:- bu iş ikmal edilmiştir. ken tavandaki halkaya geçirdiği ip-

Emanette 

Tahkikat bitti 

J~manet garajında 
ne yapılıyordu'? 

Emanet garajında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluk hakkındaki tahki
kat bitmiş ve burada hariçten oto
mobil de tamir edildiği tespit olun
muıtur. Bu baptaki fezleke bir iki 
güne kadar makamı Emanete verile· 
cektir. 

TAŞDELEN SUYU MENBAI 
Taşdelen suyunun Alemdağ or· 

manı içinde bulnan menbaı bozula· 
rak su bulanık akmakta olduğundan 
bozuk kısmın tamirine karar veril· 
miştir. Keşfi yapılmakta olup bir 
kaç güne kadar tamirine başlanacak
tır. 

Vapur ve tren saatle
rinin tevhidi züm ıslanmııtır. !erde 60 kuruşa çıkmıştır. Fındık fı· MAAŞ ŞUBELERiNi TEFTiŞ . le kendisini asmış, ölmüştür. 

Kemalpaııa kazasında yağmur bir atlarının Trabzonda yükselmesi bu- Zat maaş işleri muhasibi Ha~dı 3 - Samatyada Ermeni hastane· Vapur, tren ve sair nakil vasrtalan aaat devam etmiştir. Histi ettiği irtifa rada da Hatları arttırmıştır. bey aylık yerlerinden (10) şubenın sinde iki senedenberi tedavi altında nın hareket saatleri arasında bir ahe-
6 milimetredir. Kaza üzümlerinin an • Bir Japon bankası açılıyor - yoklama işlerini teftiş etmiştir. bulunmakta olan 22 yaşında Keskin· nk temin etmek maksadile emanet 

'cak yüzde 30 nispeti kaldırılmıştır. Bir Japon bankasının şehrimizde !:lir ILl/if ,~ /h H, li Davit, rahatsızlığının geçmeme- muavini Hamit bey, tetkikata başla-:'iüade 40 miktarı sergide yağmur yi- lube açacağı söylenmektedir Japon ır.1.ı e,err • sinden müteessiren süblime içmişse mıştır. Hamit B. bu hususta demiş· 
/erek ıslanmııtır. Yibde 30 müteba· bankasını tesis edecek heyetin ay so- K . d 1 d' de kurtarılmıştır. tir ki: 
iri miktar iae henüz kesilmemiştir. nunda şehrimize geleceği bildirilmek- QffilS yon a az e 1- MÜŞTERi AL.1"M"'-A"'K"" - Hangi seferler dolayısile müş-

Ur!ada düşen yağmurdan takriben tedir. y l YÜZÜNDEN KAVGA kürat olduğuna dair bizi kimse temin 10.000 çuval üzüm ıslanmııtır. * Antrepo komiıyonu yarin topla- len Unan 1 memur Sirkeci istasyonunda müşteri al- etmedi. 
Menemende yağmur pek flddctli myor - Ticaret odası meclisinin e- " , mak yüzünden Pazarcık oteli katibi Ben de şahsen böyle bir müşküla· olmuf ve tahminen 8000 çuval üzüm vclki günkü hafi içtimaında antrepo ye kattpler Hüseyin, kardeşi Etem, Süleyman, ta tesadüf edemedim. Bunun için aergilerdc kimilen ıalarıtruftır. buhranının esasından halli için bir İsmail, Anadolu oteli katibi Ahmet henüz bir şey yapmadık. Vapur ve Bu haberlerden batka Maniaada za komisyon teşkiline karar verilmiştir. Istanbuldalri Yunan heyeti murah- biraderi İzzet, Ali Samsun oteli me- tren saatleri arasında nasıl bir ahenk 

' 

mahkemelerde: 

Şu olan işe bakın! 
Gill gibi kızını ihtiyardan 

çatır çatır ayıracak ... 
Bu konuşma Adliyenin yan karanlık ve !o_ş .koridor!': 

birinde oluyordu. Konuşanlar kadındılar. İkisının yaşı bı 
doldurabilirdi. Dedikoducu mahalle kadınlan ağzıile çıkık ı 
li, gözlüklü olanı anlatıyordu: . 

- Ya .. Kör olası pinpon böyle işte ... Ah, ah .. Benım 
znn onun ağzının kaşığı değildi ama, n~ denir Rabbım~ kı 
ti •.. Çöp çatan çatmış bir kere .• Henf tek dursa .~an·: . 
maz. Daha on gün geçmeden kıskançlık başladı. Pılıç gıbı 
koynuna alınca herifin gözleri kurbağa gözü gibi patla~ı. ~~ 
kuştan şüphelenir oldu. Geçenlerde, ne yapıp yapıp bır ıstıd 
dayar. 

- Ne diyor istidasında? 
- Ne diyecek, kendini boynuzlu, gül gibi kansını da şıllık )il • 

par, çıkar işin içinden. GUya, benim kızım, yabancı erkeklerfl · 
fanfin ediyormuş. Aklı sıra arkasından boşanma davası aça •· 
Kızımı bir kenara çektim: • 

- Kız, dedim, bana doğru söyle •• Kimse ile hiş piş ettifiı ,_ 
varını? 

Zavallı (Yemini billah) ettikten sonra iki göz iki çeşme a.g •· c 
lamağa başladı: . ~ç 

- Anne, dedi, ben daha o pinponla bile bir araya gelmedını • ti 
Sözün kısası kız oğlan kıznn. 

- Ne? dedim, sen şimdi, kız oğlan kızsın ha? • 
Hemencecik, efendime söyleyim, kızımın muayenesini iste-

dim, muayene edildi. Dediği gibi kız oğlan kız çıktı· Bugiin İsti- ; 
dayı verdik. O maymun suratlı heriften çatır çatır ayıracağun. i. 
Vay musibet vay, vay rezil, vay. • • . vay. • . • • > 

Bu "vay .••• ,, lann alt tarafını dinlemeğe lüzum görmeden 1 'i 
uzaklaştım. 

İhtiyarın hali, kedinin uzanamadığı ciğere "pis!,, demesine 
benzemiyor mu? 

GÜNÜN ADL*tYE* HABERLERİ rar miktarının pek büyük olduğu ve Hariçten kimsenin iştirak etmiye- basası müşavir ve katiplerinin Yu- murlarından Ahmet Ali kavga etmiş temin edeceğini tesbit edemedik. ovayı kiml!cn ıu kapladığı, sergideki coii bu komisyon Cumartesi günü ilk nan hükilmeti tarafından azledildik- ter, biribirlerini sopalarla dövmüş- k d• ÜZUm!erin ıslandığı bildirilmektedir. içtimaını yapacaktır. . !erini yazmıştık. terdir. Kavga esnasında siUUı ta at· 280 SEYYAH GELDİ Nişanlısının yüzünden avga e ıp ölen Umumi olarak, üzümlerin en büyük Bu antrepo komisyonu riyaıetıne Yalnız bir takım k3.tip ve memur- mış oldukları için hepal yakalanmış· Dün Mesajeri maritim kumapanya- "ti k .1. d.. h k d'ld" partileri sergide bulunmakta idi. E- ihtiaaaı hasebile oda reis ve killerin- tar vardır ki bunları komisyon tayin tır. sının (Teofil Gotye) vapuru ile 280 yasın atı 1 Un mu 8 em_, e 1 1 aaacn yağmurdan evvel devamlı bir den Hamdi B. getirilmiıtir. etmiştir. Bu noktadan komisyon bu FAZİLET H. in' CESEDİ İngiliz seyyahı gelmiştir. Bundan bir müddet evvel Üsküdar· NÖBETÇİ HAKİMLER VE surette çiğlorden rengi oldukta bozu- Komisyon bet zattan mürekkep- azil keyfiyetine itiraz etmektedir. Geçen Cuma altı arkadaşile deniz RUS TAHTELBAHIRLARI da Niko isminde bir rum delikanlısı USULÜ CEZA KANUNU lan mallar bu yağmurlardan mahvol- tir. . . .. Mamafi heyeti murahbazamız bu- tenezzühü yapaıken sandalın devril- GİTTİ yanında Arşeloz isminde bir kızla Yeni ecza usulü muhakemeleri ka· m1tur. . Antrepo komısy~~u .a•ı;a,ri hır mud na itiraz edecek değildir. . . . mcsinden dolayı denize dUfen Anka- Limanımızda bulunan iki Rus tah· caddeden geçerken kasap dükkAru nunu muclb~cc clnat cUrmil methut-Alpullu ...... fabrilı:ıuı - Alpu!- det zarfında meaaıaını bıtırecek ve Bu memur ve k3.tipler pnıdılik ra lru: allim kt b' .. dür mua· telbahrı evvelki akşam memleketleri- önünde Arşelozun eski nişanlısı İlya lar~ gayn ahvalde . auçl~un ~r-lu ıeker fabrlkaaı ite baflamıftır. Bu oda• meclisine bir rapor. ver.ecelrtir. vazifelerine devam etmekte_dirler. vını' • Fazmiluet Hm.ın' e ceese'di?'uAda açık- .. ih K d . k bunl d"f . b . t destı ve hakkında talribat ıcruı ıçın Al ull Qi da bin bo ı H ne mutevecc en ara eruze hare et ara tesa u etıruş ve u vazıye ti ka h"'-'-" ka a1m 1ıı. acne !' . u ve nna 30 ton Hayvan raa~ı.reıı "!'.--: ay- GÜMÜLClNE DELEGESİ larında bulunmuıtur. etmişlerdir. karşısında bazı tarizatta bulunmuıtur mtmu akt diıuu.mın rarını a ıeap pancar ıatihaal edllmltth. van borsası heyeti ıdareaı ıntihabatı .. .. . . k dele esi ...:= e e e r. Bu miktar pancardan 600 vagon yapılarak riyasete Cafer Fahri ve Gümulc~edelri Tür hrig. ARABACILAR KAHYASININ HiLALi AHMERAYNEN iANE Vak'anın bundan sonraki safhası Bunun için Beyoğlunda, lstanbul-.. ker iatihaal edilecektir. Fabrikada reiı vekiliğine Rıdvan B.ler intihap Cevd~t .B. dün mezunen ıe mıze MARİFETİ . KABUL EDiYOR §Öyledir: da, Uaküdarda her gece birer nöbetçi pancarın ife yaramıyan kıımı ispirto olunmuıtur. Sair azalar ipka edilınİ.f- gelmiıtır. .Arabacılar kihyası çolak Ha>'.." Hilaliahmer cemiyeti, geçen sene Bunun üzerine iki genç arasında h~~ ~.ulu"";'akta~r. N~betçi hiki-fabrilıaııma nakledilecektir. İıplrto tir. SüLEYMANIYE OCAÖI . dün ge~e. Ayasofyada sarhoı o~dugu orta Anadoludalci kuraklık saba hal- b' .. k N'k b lda il mırun nobet lıstelen Adliye tarafın-< >fabrikası da birkaç gön sonra ite bat- Hayvan boraası son günlerde çok Halk Fırkasının lrllçük. pazar nahı- halde._hılase~p ailih. atmış, polıalere kına üç milyon altı yüz bin liralık ia- ır .. mU.n~aa çı ar. ı o ıça ya- dan _P':'.lis müdü_rlüğün~ rönc;'eril~J lıyacalrtır. hararetli muamelelere sahne olmakta ycsine merbut Sülcymanıye ocağının tecavuz etmit oldugundan yakalan· şe mevadı tevzi ettiği ve bu yolda ser yı ol~ur~~· Fakat hıraını bununla ala- ve hutu!' merakizc tamim ec'ıHıur. Şeker !aiırikalan müdiri umumial dır. senelik kongrası bugün toplanacak- mıştır. maycsinden mühim bir kısmını aarfet madıgı ıçın 1ıya~ yanınd~ ~ulunan Bu. hakimle~e karar hl1dmi unvanı Hayri B. Fransaya yaptığı tctkilı: sey Et fiatleri mütemadiyen düsmek- tır. İKİ OTOMOBfL KAZASI tiği cihetle, sarsılan bütçesini tahkim v~ kavg~ cde.nle~ı ayı~ak ıJın araya verılmckte~. . .. . . . th~tinden a.vd~t ~tmiı ve Alpullu fa- tedir ve daha da düşeceği ümidi mev ECZACILAR-TOPLANACAK.. 1 - 1514 num~~ah .ot~obil .dün ve takviye için halkımızın şefkat ve gıren Mıha! ısırundeki çocugu da ya- Maam~fih Polis .. mudı~ıyet~'. k~nu-rıkasına gıtmiştir. cuttur. Eczacılar cemiyeti kongresi bugun Tozkoparanda Reıına ıamınde hır kı mürüvvetine müracaata ve şubelerin ralar ve hiçbir şey olmamış gibi yü- nun .tatbıkından mutevellıt muşkiilatı . . Hayri bey fabrikanın bu. senelıi Sari? Anadoludan ve 1:_ralıyadan saat 2 de Beyoğlu c. H. F. de topla- za çarpmıştır. Rcjina muhtelif yer- de aynen zahire kabul edilıncsine ka- rür, eğlencesine gider. tetkıke ba.ı~mış~r~ İcap eden nokta-ıstihııa13.tını ve.gelec.e.k.sene ıstihaal- fazl.a mıktarda koyun ve aıgır gelmek nacaktır. terinden yaralanmış, hastaneye kal· rar verm;•tir Bu ayru" iane b"L---- D" b' . . ahk . d !arın tesbıti ve vilayet makamı vası-••·-· "altı! bilin ı 1.ı:ı.__ -s · ' lJJ.üUNl4 un ırıncı ceza m emcsın e il h"k" . 1 . . .. d~ ço" a eaı ıçın ne er ""'uu tedır. ·-=~ dırılmıştır. Şoför de kaçmıştır. Hilaliahmerin fili yardımını görmüş N'k h k . ba la dı tas e u ucmete arzı ıç n polıs müdu· olduğunu tetkik edecektir. Şalter fa- •Kambiyo fiatleri - Dün borsada MALiYE VEKiLiNiN SIYAHA1:1. z _ üsküdarda şoför Şükrünün olan geçen seneki kuraklık ve buse Mı onun h-';·u a. e~~s~n~dd u' n · rünün riyasetinde ıube mildürlerile !ırikalarımız bu sene Türkiye teker Altın 875 kuruıta açılmış ve ayni fi- lzmire gitmiş olan Malire Vckilı otomobili çarşı boyunda nezafeti neki bereketli sahadan toplanılacak: tı.aznu; a ıs~ ı;:; ~ı e c yap- mer~ez memurlarından mürekkep bir ihtil'.acırun be§te birini temin edebile- attet kapanmıştır. Liret de 9,22 ku- Saracoğlu Şükrü _B~y, yırmı gün ~a- fenniye amelesinden Mehmet Kimi· tır gını eyan e c e. komııyon tegldl edilecektir. ,ektir. ruıta açtlarak 9,25 kuruşta kapan- dar Ödemışte ıstırahat edecektir. le çaıpmıştır. Amele hafif surette · z :=s - Nasılsa bir iştir oldu, ellinden Polisin mü9külita duçar oldugu Dahili fabrikalar .ia_tih~tı°?' .g• mııtır. Bundan s.onra tekrar şehrimize gele· yaralanmıştır. IRAN MASLAHATGÜZAR! kaza çıktı; demekte idi. noktaların hiç olınazaa bir talm.tna· le<:dı; sene bu senekinin i1ri ınialine Düyunu muvahhadc de 194,50 ku rek on gun kalacak ve badehu Anka- 3- Bebekte oturan sandalcı Meh- An karada bulunan İran maalihat- Birçok huk· ;u umumiye plıidi me ile izalesi h!lkUmetten rica oluna-Çılcan!maar temin edilecektir. ruıta kapanmıştır. raya gidecektir. met ağanın 14 yaşındaki oğlu İbra- gilzarı Mehmet Sait han Ankaradan dinlendi. Niko yaşının 17 olduğunu caktrr. • Tütün rekoltesi - Bu aene tU- • Borsaya 157 aarTaf yazıldı - him dün Beşiktaş caddesinden ge· şehrimize gelmiştir. idd' tti Mahk b "ddi ıh KEFALETE RAPTEN TAHUYE tün rekoltesi 45 milyon kilo tahmin Borsa komiserliğinden i1ri memur dün Maarifte çerken kimin kullandığı anlaşılamı· h '.a .e ·b ... eme u ı anın s • Bundan bir müddet evel banak tdilnıektcdir. Galata ve civarındalri sarrafların ka- yan bir otomobilin altında kalarak ŞURAYI DEVLET REISl .atını .. tes ı~ ıçm. maznunun Tı~bıad- taciri Arif beyi katle tcteblıiiııten Samsun mıntakasınde mabaul di- ydına ve koçan dağıtılmasına devam yeni muallimler batından ağır surete yaralanmıştır. Bir müddettenberi mezuncn şehrimi !iye gonderılmesıne karar verdi. Mu- maznuncn mevkuf bulunan Cabit B. t~ senelere niıbetle az idrak dilmit- etmitlerdir. Şoför aranıyor. . . zde bulunan Şurayı Devlet reisi Nııı- ha~eme 18 ey!O.! çarıa.ınba gününe dün kefalete rapten tahliye edilmlt· lir. Mahsulün az idrak edilmesine Şimdiye kadar borsalar kanunu M kt bi bitirenler .. 4 - Şof~r M,urdohayın ıdare ettı- rat bey bugün Ankaraya avdet ede- talik kılındı. tir. r~~men tütünler nevi itibarile gayet mucibince borsaya kaydolunmak me~ e e "d k gı otomobıl dun Hay~a~pa1;3 rıht!• cektir. - Reşı"t Saffet beyı·n )idir. Henüz Marmara ve Samsun buriyetinde olan sarraflardan 157 sı Anadoluya gı ece ı:ı:ıından geçerken .. Tevfık ıamınde b~- -~takalarmda tütün fiatları artma- lı:aydolunmuıtur. . Istanbul kız ve erkek mu- rıne ~rparak vucudunun muhtelif POLiSTE TEBEDDÜLAT konferansı ~tır. Gelen haberlere göre İzmir • Vapurcular ve kalafatçılar ulare !3u sene 1 . den mezun olan ta· yerlerınden yar~ştır. .~ Polis kadrosunda yeni vukubulan ~ta.kasındaki ~~ ~tııtan hara- meclisi - Scfai~i ticariye ~~!eri allım "?ekte~r:~~~e tayin edildikleri EYİPLİ HALİT GENE terfiler dolayısile yakında polis mer- Kocaeli meb'usu Reşit Saffet Bey ~"tiibır devreye gırmı9tir. Amerikan ve kalafatçıların ıdare heyetı ıntiha- lebelerın :: .. b'r emir gelmemiıtir. YAKALANDI kezleri momur, serkomiser ve ilrinci evelki gün Türkocağmda şayanı dik-ı.'... .\iman firmaları mubayaata bat· bı dün Galatadaki cemiyet binasında ~~~t~ :~su:sa 'dair tayin listesinin Kadın avcısı Eyipli Halit hakkın· komiserleri ile muavinler aıasmda kat bir konferans vermiıtir.Rept bey ~rdrr. yapılmııtrr. .. b inden evvel geleceği ve da tahkikat icrasına başlanım,tır. mühim tebeddülat yapılacalctır. Yeni bu konferansında daha Osmanlıların ~ llakkaııara tamİDı - Baldcallar İntihap neticesinde geçen senelri eytillı:n on. e~ t rinievvcldc vazife. Kendisinin Bayram sokağından tayinlerin listesi hazırlanmaktadır. Avrupaya geçmelerinden çok evet, ~ Yeti tarafından esnafı ikaz etmek idaıe heyetinden çıkarılan dört aza m~aııu;:ıe~n bilcCZcklcri tahmin edil- geçen Nazmiye hanımın üzerine a- batta on asır evet Avrupada Türldc-"" bu hafta gönderilen tamimde yerine Nazmi, Mehmet Ali, Sait ve lerıne .aşıya tılarak şişkince görünen çantasını ı LAN rin mevcut olduğunu izah ctmittir. ıı...-ı.-ııarm biribirile rekabet yapma- Ismail Kaptan B.ler intihap edilıniş- mcktcdıunlar. I tanbula tayin edilme kapmag· a teşebbüs ettiği iddia olun- Pek ziyade alaka ile dinlenen bu şa-~ ta Mcz rm s DARÜL'ACEZE MüDüRIYETlN- · s ff 

Beyoğlu dairesinde 
nikahları kıyılanlar 
Diln Beyoğlu belediye daircainde 

evlenenler şunlardır: vıiye ediliyor. Tamimde bak- terdir. . A d 1 gönderilecekleri kat'i maktadır. Eyipli Halit yakalanmış yanı dikkat konferansta Reııt a et yıp na 0 uya Adliyeye verilmiştir. DENKil; 
0 

Bey şimdilri Bulgaristandaki Türkle Eliza H. ile doktor Alfret; Hür· * * * dir. AR iÇiN Beşinci Müstantiklik tahkikat yap rin oraya OsmanWardan eve! gelmiş mü.z H. ile tramvay memuru Yervant KambiO Borsası 5191929 K~MSE~IZ çocu:ı;<:Lti azasından maktadır. 7000 kuru Fasulye olan eski Bulgarları doğrudan doğ- Atine H. ile tüccar Niko; Hati.ce H. •11 ISTlı:RAZLAR TAHViLAT Hımayeı Etfal cemıye . uh · EYIPTE=B·t'R CERH - 13000 Patates Nisan ne- ruya temsil ettiklerini zikretmiştir. ile gemici Cemal: Takohi H. ile kun-"' dıhlll doktor Hikmet bey du.n hır. m. arrı- hayetine kadar . • d p 'h f d'J ~•-· H ~ 1 95 92 •O } ı T 40,- f ı ti h k d H Dıger taraftan oradaki ortodoka- uracı arsı c en ı er; 'Mlllıye . ~.::ı• •••ahblde 194 ~ ADı~lo i. T: 40.- rimizie cemiy_etin yeru ~;t,ı;.e a - Ef'pŞe f~ün_ı~şs_uf;:.n s:ı:~~;:n kava 8000 Kuru Sovan !arın büyük bir kısmi lsıav ve Bulgar ile bahçıvan Selim ef. lttU demir ynlu 6 50 . S. T 46.- kında şu malumatı verm 1 . kim cı ı e e ı aı evı b ki Ş f' . ... - 4000 Nohut Türkü olduklarını ilave etmiştir. . . İ Tlloıl ıırtell 4,65,00 Mektep yaşına basmış o an se- ga etmişler, Hacı ıça a e ıgı uç lOOO Mercimek *Sabık Dıyarbekır mektupçuau s· 11\ SEN .. 'TLER Elıtllrlk ıırtotl • 76,00 siz sokak çocuklarının ve Kalender yerinden yaralamıştır. 1200 Domates Peltesi KADIKÖYDE MAÇ mail Beyin kerimesi Rikkat Hanımla ~~-...._ ıı 75 llıbıım Şlrteıı 16 75 yurdundaki talebenin leyli mekt.eplere ÜÇ KADIN KAYIP Nisan nehayetine kadar Bugün Yeniyıldız spor klübü fut· mühendis Asım Beyin dün Beyoğlu ll ~<· de,.ır yola ııı 85 H. Paıı llml1l ıırtell kabul edilmesi için Anka~~t'k~ me~f Kızıltoprakta Zühtü paşa köşkün- Darülacezeye tarihi ihaleden iti- bol takımile Pcra klübü talami ara- evlenme dairesinde nikahları yapıl· l b, S ••1. ş 74 00 kezi umumiye müracaat e .. ı . aarı de oturan arabacı Hasanın 20 yaşın- haren bir kısmı bir sene bir kısmı Ni- sında bir maç yapılaca~r. mıştır. Tarafeyne saadetler temenni " · '111:111 ti,00 ÇEKLER Vekaleti nezdinde teşebbuste bulun- daki karısı Hikmet evinden kaçmış- san 929 nehayetine kadar muktazi ederiz. 1 ~iti- -
38 50 duk. Henüz bir cevap alamadık. Bu tır. Maç Kadıköy sahasında yapılacak l 11..-.t"...,. balaya cins ve mıktarları yazılı hubu l ~ .\. il ıo 10 Loadra ı()()j 00,00 Ne'll}'ort 0,48 40,62 ricayı tekide kara_r v~_rd~k Ççü:~ükl~u Geçenlerde Beşiktaştaz zfevcesi ile batın kapalı zarf usulile milnakasala tır. 

~:'ti "ı 34,50 Pull il 30,00 Allıı• 17 21,00 günlerde kimsesız ırç r kaynanasını kaybeden a ranbolulu rı 2 Teşrinievel 929 Çarşanba günü PAKET POSTAHANESINDE Fatih Belediye dairesinde dün ni. ı ~--._ ı 6 oo C•••ne ı 51,25 Rom• 09 2!,00 müracaat etmektedir. Bunları Kalen- Aslan çavuş ta hala karısını hulama- icra ile teklifnamcler saat on dörtte 600 LlRALIK BiR SiRKAT kahları icra edilenlerin isimleri: ; ttı..'llto ı _ 15 Bltıtt 14 75,00 Amattrdam ı 20,75 der yurduna alıp hayatlarını kurtac- mıştır. tla k T 1. 1 · .. d d' b • .,._ - · · k H Jb aç ca tır. a ıp erın yuz e ye 1 u Istanbul paket postanesinde bir İbrahim Hakkı Ef. Hafıza H., İr· , , ). ı •• 50 Bribtl 3 47,75 Solya 66 87,50 mak için boş yerımız yo tur. a u- 200 LİRASI,NI -AŞIRMIŞLAR k · t k J ril D ül' e e e "" ...... ~ ıı.ıtt · · "k .. k çu temına a çe c c ar ac z Y hırsızlık meydana çıkanlmıştır. fan B. Emine H., Esat B. Bedriye '"~rı ı 4 71 Praı 16 5200 a 2 OJ.25 ki mektep yaşına gırmış o suz çocu - Galatada Sadı' Paşa hanında Hanri .. tlan k B Gill" H Ş 'f B h 343•5 I' ktcplere koydug·umuz muracaa · Sivas vilayetinin Umraniye kaza- H., Ze i . ızar ., crı . · 18 00 VIJ••• ·• !arı ley 1 me · efendı'nı"n du"kkanına dün müşteri sı· A H'lcm H M t f F'kr B 

~
ô~ takdirde hayatlarını kurtarmış olaca- ZA YI: Ge~en Salı günü kerimle- sından Istanbulda Mahmudiye hanın yşe ı et ·· us a a ı et · 

af·, Vek a 1 et•ı n den . 0.z. İ nanfatileceikkeitı'kcişeibı'gnedlem;ş2; .~:~ıy" bçua~~: rim Seyyare ve Seınihaya ait maaş da Yakup zadeler adresine bir paket s.eniye Nigar H., Must~fa Ef. Fev-a -· OCUK HASTANES cüzdanını Moda caddesi ile Yeldeğir- gönderilmiştir. Bu paket kıymetlidir zıye H ... Horen Ef. Elıs H., I:Iasan l • Ç k h ta · d k rak kaçmışlardır. mcru' arasında zayi ettig.imdcn her ve c600• lı'rayı ihtı'va etmektedir. Ef. z. ahı.de H., İkdam gazete•.• mu-t Memlektte çocu as nesı e yo • BALIKÇI SALAHADDİN BU· ha 1 d Y f K B " ' f kal'd 'ht' '-'- bulmuş ise Moda polis mevkiine Paket Istanbul paket postanesine _rrır crın c uıu en":n · ıle E-"llrh · 1 d b.. "k M d l tur. Hastaneye ev a e ı ıyaç var- RUNSUZ TEVFİÖİ YARALADI """ H S h k Ef- h llll ani.ye ile Horııun U arasın a U~U. en. e~es çay a: dır. Bunun için münasip bir yerde veyahut Yeldeğirmeninda maaş tev- gelmiştir. Memurlar bu paketi tealim m~nc H:;::;,m, He a u ı,s retas t L lllrnak mak•~dile ve mevcut proJesı mucıbınce yem baa t · tm k t Karagümrükte Karabaş mahalle- zı' mahalline birakmaları insaniyet na alacakları aırada paketin vaziyetin- mHıne ı Het aAnlı?'•Ef SNeha.k Ef, 1 "' ı.. .. - ufak bir tane esıs e e asavvu- ıı'nde oturan burunsuz Servet ismin- a gano• H k.' ı •- '."lllal ~- li t 19 e l"'e mu"sadı'f perşembe gun" Ü sa- K ı der yurdunda bulu mma n'ca -'-·i halde yenisi almaca- den •üphe ctmi•lcr ve bunu muayene Y • • ·• ı . · acıye " '<t "'Ah,--· ....... e ya mm Y w rundayız. a en - dckı' kadınla kabakçı Salahaddin a- '""" • • · ı · Mahmut Saım Ef Al H " hl t- ~ . ~lltar d ihal · k " · • edilm k • · kkab gm" dan hükmü olmadığı ilan olunur. edilmeden alamıyacaklannı sciy eırut B E . H · ıye " .. up e..._:apillı ada Nafia vekfiletin e eı at ıyesı ıcra e nan (67) çocuga yem aya ı ve- rasında kavga çıkmış, .Salahaddin Filu' 
1 

d' . mıne ., Aınhet Ef. Halime ~li.ıalı':"bı__larf u.sulile m_ünakasaya konulmuştur. . ri1Km
0
itNtiSr.ERVATUAR AÇILIYOR çakı ıle Serveti müteaddıt yerlerin- ıye er ır. . almakt H., ~hsan Ef. Gülizar H., Eyylip Ef. ' " ""' k fi ka l rt at d • aralamıştır GÜZEL SAN' ATLAR A"' A "EMI- Mcmurlann bu pakctı an Behıye H., Veysel Ef. Nacı'ye H., t , ... l\t ""u" ~I ye, proJe,_ mu .. ve ename, şa name. ve ınşa. Konservatuvarda 15 eyl·'lden ı'tı'- en agır suretto;_Y.,,..., . ""'.. . k b' h 11"' "' k kilf u t N SiNDEN: imtina etmeleri üzennc pa et ır e- Zeki B. Saliha H., Salih Ef. Meryem ı:tıil llJ.at §ir cedveller ile m~. asa .~artnamesın~. ve te haren yeni talebenin kaydine başla- KALP SEKTES NDE VEFAT 130 Ton kıriplc yet marifetile açılmıı ve içinden çık- H., İsmail Faik bey Hatice hanım. ~~.~lahit tnek~~plan nuı;nunel~~n gormek ve ~-~n~saya nacaktır. Bu. müddet. zarfı~da ayni Üsküdarda Murat reis mahallesin- 50 Kok ması ıaznngelen c600• lira yerine bir ~ ... 1~te~e~e~ ıçın ne gibı vesaik ıbrazl laznn geldigını ogre.n- zamanda esiri talebenın tecdıdi kayit- de oturan mütekait yüzbaşı Necati 50 Çeki o-tun tomar gazete kağıdı çıkmııtır. •••••••••••••• ı..'"" ı '"erı A-'--- 1 kıl ktı efcndı' dün Istanbula inmiş ve Balı- ··f · ı · · d' b 600 I .'l .... \ltt;, .. n .. ~.ı.ı<ar. ada sular umum miı.' d. ürlüğüne ve zmır- !eri icra.. ınaca r. ,, . 3000 Okka mangal kömoril Posta mu ettış erı şım ı u c ~ 6rtlhaller -7'.ıı.~,..;- llludurlugun"" e ve bedeli mukabılınde evrakını almak HUKUK TARİHİ çckapıdan geçerken. üz.~rınc ~ir ~e- Bylillün on ikinci Perşembe e;ünil lirayı alıp yerine kağıtları koyanların ti . .,, ~ f KALKACAK MI? nalık gelip yere dlişmuş ve olmuş- saat on dörtte Pazarlık suretilc ha· kim olduklannı tahkik etmektedirler. •••••••••••••m ~,1'. ~· a ıa vekileti levaznn müdürlüğüne müracaat ey- Daru"lfu"nun Hukuk fakül' tesın' de tür. h k tı 1 ktı P t hı 1 - s· ·ı I t .. ladaki ma ru at sa n a maca r. os a rsız ıgını ıvas ı e s an- A k h k k .. . . 1 Ve 1Pler ın ka _ .. . , hukuk tarihi dersinin kaldırılacağı 200 ÇUVAL AŞIRMIŞLAR Talip olanların Fındıklıda kAin Aka- bul arasında yapıldığı anlaşılmakta· n ara u u muşa".'n ~e Keş~~ ~il nıvine .~ velenamede muvazzah oldugu uzre ımalatm ve iki müderrisin çıkarılacağı hakkın· Top kapı caddesinde fırıncı Artin demiye müracaatları. dır. ve kHte":ek f ~bık B mı:ddeıufmkasumısı tı; ttn ~atl gor~- beher metrosuna fiat teklif edecekler ve tek- daki neşriyat ve rivayetler hakkında efendi fırındaki boş çuvalları sat- Posta idaresi kaybolan 600 lirayı avu a uıu. ıya ~yın re ı . 1 ve '-.. ~atlra gore hasıl olacak inşaat bedelinin yüzde yedi bu fakülte meclisi azasından bir müder- mak üzre çuvalcı Talip, Safer, Ali ZA YI ŞEHADETNAME tazmin edecektir. ~u;: ve Derv;şl Bcyle~.n yJngesı fLe.y-~- /\. 1 _ tnuvakk kil • ris demi•tir ki: Asgar ve arkadaşlarını çağırarak ~a Kadıköv lisesinin 339 _ 3.W sene· c a anımın e cı aaa ıye en ve atıle ~ t n"ilrad N . ateyı teş edecektır. - Ta~ihi hukuk dersinin lağvı zarlık etmektclerken bunlardan hır sinde aldı~ı~ şehadeınameml ' GALATASARAY GALiP cenazesi bugün saat on lı r •!ua Ak· lg<~"di oluna afıa vekaleti müsteşarlığına makbuz mukabi- hakkında neşriyat asılsızdrı. Hukuk kısmı Artin efendiyi lafa tutmuş ve Zonııv' ~oı:: - ıguldak Türk oarayıla J-'!'etler tı~ nıallallesindclci lit Per,eınbeac~. t~k. lif mektuplarının balada mezkur 16 ey· fakültesi meclisi ne böyle bir karar bir kısmı da 200 çuvalı alarak kaç- eııiın. '•,n,is.in.ı alacaıt,ımdan h ._. .. ry arasında haneoın ar k M<r• _.,.. .. ' gu d 2 ı ı k ""·-- 'n"' Gal rıt aı ' ~il KUt k ' nu saat on dörde kadar kabul edileceği ilan vermiş ve ne de vermeğı duşünmüş· bir kısmı a 00 çova a ara ~ ~" • il' . , '-• _,11n.ı. gelml•tlr. 
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FATİH BELEDİYESiNDE 



iN l'MDI: t 'MILLIY!T. '!'ili 
6 Eyldl 1920 

'"GÜNKÜ HAV· 
hararet ulllll ! a art 1 9 

gön rnzgtr eks tiyetle poy 
ecekıir. Hava kısmen açık 

b•lııtlu olacaktır. Yağmur 
• muhtemel delildir. 

ııf;LEK 
ırı 

KANALiZASYON 
a !Uzumlu ıey olduğuna tüphe 
kin inkar edil• mcz ki Iatanbul 

ı köstebek }'\lva11na çevirdi. 

CUMA 6 t;YLÜL 1929 

Oraf Zeplin en muhteşem rekorlardan birini kazandı 

DOnyayı dolaftıktan sonra, [Frldrlkskafen) e 20 gün ııonra 

muzaffer bir surette avdet ettl Yaşasın cesaret sahih 

Doktor Ekkener ve refikleri! 

Biltilo bu teref Oral Zeplinin malzemesine, bllha , 

BOSCH un BUJİLER 
ve manyetoJ8TIU8 aittir. BOtüo bu uzun ve 

refll seyahat esnasında, balondaki (BOSCH) un 10 

adet manyetosu ile 120 adet bujlsl hiç bir arızaya ma

ruz kalmadan, ve bu suretle bir defa daha BOSCH 
ismini taşıyan malzemenin her cihetten şayanı emniyet 

olduğunu ispat ettiler. den beri ne kendı bitti ne de 
übark ne de bereketli !•ymİ§. 

ı de Operatör Emin beyle Mon
Yanscnin araaının açılmasına 
oldu. Allah cümleıııİ%İ wı:ak ya
nalizasyonla al!kadar etmesin ! 

............ m. .. =.-mzc;;ıııamı;ll;'J1'!~r.ı>!cr:::~ .... ----.., ... --....... Eımlmm_. ... _. .......... ~ 

YEME Ki EGLENcELERı HaJ~ar~a~a denıirJolları nıa~aza ınüdürl ·~ iLLiYETiN 
etelerde, hele ıu glınlerde en 

atlı: t011BdUf edilen mevzu "ye-

t~ 1 i hemen, hemen soruyorlar: 
~ yemeli? Sebze etten pahalı? • b 
aarm:ıağın okkası (80) kuru- Bahnmuhitin esrarengiz de- so.~uk . o~uk bakan ay, u gece 

tıktan sonra bunu bir sebze ye- rinliklerinde, cenup adalan ta- multefıttı · 
okusu bazılanna hoı gelmiyen rafında, süngerler, yosunlar İçinde'..tahammülsiız bir ~rzu; 
ns addetme~ daha doğrudur. içinde, b"r kabuk yaşıyordu. yandı. Yukselmek, suyun yuLU-

ıger gazete pıyasadald yiyecek- B k b • .. .. b • ne çıkmak ayı doya doya ya-
hep · w.ağşu§ olduğu için ne ye- u a ugun ustü yosun ag- • ' . . • 

k • rrm geldiğini soruyor. Bütün lamış, sertleşmiş, çakıllaşmıştı. kından seyretmek ıset~dı: 
.r~n sualleri ıöylcce hillba e- Arada sırada ağzını açıp su içi-j Mas~l ~~ya, ~uvv~tlı bır .~e
ırı.z: Hem ucuz ve saf olarak ne

1 
yor ve müddeti ömründe tatlı r:yan, ıstırıdyeyı ye.n~den sok-

11?,:. Bu şartlara tevafuk ede_n 
1 
su itmemiş olduğundan, deniz tu, çıkardı, suyun yuzune, ora-

2 
1--+--+--+

I 

f 

u: bır ıey var, fakat onun da bır 1 b 1 d ı' dan da pırıltılı bir çakıllığa at-
çu kusuru var ki o kadar kuaur suyunu tuz u u muyor u · • Bu gftnkO yeni Danka bllmecemlıln 

Kadıt kızında da bulunur. Bu ucuz Hayat hakkındaki fikri pek tı. . 
tta bedava ve hiç tağşiJ edilmemiş basit ve çok müphemdi. Biçare ı Ay.' par~~k, lekesız n~~u, bilmecemiz halledllmlt şekli 

gey. DAYAKTIR. mahluk, isminin istiridye oldu- Bahrımuhıtın layetenahilıgıne Soldan sağa: . 
1 

9. Temiz (5), 
(lOOOO)URAYAKADINI ğ b'l"b'l · d ·· k'. t yayıyordu... l.Kuşuntayyareıı(5).Lakırdı(3) Yukardanasai!'ı: 

• unu ı e ı mıyor u. çun u e - t · ·d • k 2 Mlinascbetsiz (4) Babanın kar ı. İnce değil (4). Feliket (4). 
İki gün evelld guetelor, lltanbu- rafında kendi cinsinden hiç bir ı , stırı .Ye, ayın ışı gına arşı deti (4). · - 2. Kalm kumaş (3) Nota (2) 
müeueaatı maliyesi mlldürlerln- hayvan yoktu ! agzını hır kanş açtı... Kabuğu 3. Tütünü ile methur olan memle- a. Nefis olamk (7). 

den bir ecnebinin bir kadınla izdivaç .. · ayın altında, bir büllur kırığı ket (5). 4. Asra mensup (4) Nota (2). 
eodebilmek içia kadının esiri kocallllll Sunkerlerle yosunlar arasın- gibi ışıldıyordu. 4. Ona mahsus (3). Arının yaptı- 5. Cet (3) 
tamam ıo,ooo Ura bir tahteda aaydı- d~ yaşıyan haşarat, ona yan Ay, nurunun bu ilahi ışıldısı- ğı ı1 (3). 6. Kapı (3) 

ını y~orlaı:ch. ~adlae~ içtlmat gözle bıle bakmıyorlardı. . ru görünce gururlandı ve bu gu- 5. t~am et(2). 7. Nota (2) Yakın değil (4) 

-ıymetıni t~tkika ~Uzum. gormem. A- Hatta deniz yıldızlan bıle, rurdan a k do. du. Ba ladı isti- 6. Nıda (2) .. Donmuş ıu (3). 8. Kırmızı (2) Tavla taşı (3) . 
..ı f&Y&ru dildatt cihet bir kadmm 10 •• tü d .. ülii · 1 ş g ş 7. Cumıırtesınden sonra (5. 9. Ekaik değil, tamam da değil (5) 

!>in lira etmeııldir. Bugilnktl piyaeada us n en s~ P geç~yor ar, ridyeye yalvannağa. Fezayı 8. Bir uzvu_ ...;be=şe:.;r~(2;.J)"-. .:.N;.:•:::k;;,;it;..(ı..4;.ı)"-. :...._.;;T.:.an;;;;.;rı_(:.,:3:.ı).;.· -------
annetmem ki bir erkek bu kadar et- ona ehemmıyet vermıyorlar, gec;, goklere yüksel, yanıma -

·aı aldırış etmiyorlardı. gel! diyordu. İstiridye, nizamı TUSIKDE SfjJJJIM WISIND! --------·· 
YAQMURUN CiLVEii! Halbuki onun kimseye fena- alemi ihlal etmeden, ayın bu ri- ~I hmet Ali be in 

tapp duruyor!~.: Geçenlri YB.tmu_r lığı yoktu. Yengeçlerle de hoş casını isaf edemezdi. Böyle bir •• e Y •. 
ları"?adıındal u~~~r. halKaddıköy cı- geçiniyordu. Etrafındakileri se- seyahatın, kendisi için imkan- Mı·ıı·ı ŞOFOR ve zı'ra~ı MAKiN IST 

rın e sc gıttı,.ı e Kartal, · d h' b" · · f lı • • .. ı d. H lka 
/cndik taraflarına katra dllfmemi . vıyor u, ıç ırının ena gını sız oldugunu soy e ı. . ı tın l\ l k b. 

Bunda gaşılacak ne var? Han~ i~temiyordu. Amma etrafında- insafsız _kanunla~, onu ?e?izde 1 1 e te J 
• len her §eyde bu mantıbııdık var- kiler bunu anlamıyorlar, onun yaşamaga mahkum etmıştı . 

. Kôp~de. yanmıızdan ıeeaı bir bu hissiyatına, bu muhabbetine Bunun üzerine ay ağ~~~~.a 
. ç. yüz ~ın lıralık adamdır, a1zin ce- bigane kalıyorlardı. başladı. Asırlardan ben goru-

dc. nıke~ ku:"§ ~enhalıktan ilr- Göze! durgun bir gece uyu- len düzgün, aplak çehresi kırış-
1ıı:i teyın hıkmetı anlatılmamıt- · · ' · 

tır: Yağmur ve para. yamadı, Nurlu sahılleı:ı, o sah~l- tı. • 
FELEK !erde yaşıyanları, hazın hazın Agladı . 

------------ diişündü. Eğer kollan olsaydı, Yaşlarından biri, istiridyenin 
eklepliler 11Dsabahsı onları tutup bağrına bastıracak- kalbine düştü. İstiridye, ayın 

tı, elleri olsaydı, onları okşaya- göz yaşını bağrında saklamak 
30 Ağustos caktı. . . için, ağzını sıkı sıkı kapadı ... 

ı 7 nei haftanın üçilncülüğllnil Da- Böyle, ağzı açık, aşkı tahay- İşte beyaz, bembeyaz, par-
~nafaka'dan Hüsameddin EL bun yill ederken, onu, ayın bir ışığı lak inci, ayın göz yaşıdır. 
mı§tır. Yazı ıudur: gördü. O güne kadar, kendisine SELAMI iZZET 
. B~ ~a~ haberleri .araamda en mll- BÜYÜK ADADA 

himi hıç fuphe yok ki; bugün mevcu-

•~:= te;: :: :~~= İSPLANDİT PALASTA 
cec;lrlnlz. Mevsimin en gllzel gllnlerlnl teşkil eden eyllll 

ayını lsplındlt Palaata geçirmelisiniz. Hayat pahalılığına rat
mea tam pansiyon için gllnde 4 lira vereceksiniz. 

Her çeşit 

Gaz motöriJ 
otomobil 
traktör 

alalı zlraiye 
dersi verilir 

ve talimi 
yaptırılır. 

Mektep garajında T AMIRCILlK tatbikatı gösterilir. 

. 15 EYLÜL. PAZAR Gt.:. Ü 
yeni devre başlayacaktır. Tabsll müddeti dört aydır. 
Ders zamanları ışı vLANLARA UA uygun gelir. 

Ocret 10 tellmle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile alınır. 

~ün~en: 
A ıtıdıı yıu:ıo malzeme p117.arlıkla alınaca~ından tallpl\!rln 9 Ev· 

lı... pazarte 1 gunü atide gösterildiği üzere lsbati vücut etmelerı 'e 
muddetl mczkCıre haricindeki teklifaun kabtU edilmlyeccği IJAn 
ol nur. 

20 ndet 
1 ,, 

( oğleden evvel saat 9· 12 ) 

yuvarlak lokomotif camı 255 mım. 
kalemaço kabı 

5000 .. 
ıoo metre 
80 pus 

yuvarlak kontrol saati bandı 6 anahtarlı 

bez hortum 38 mfm 

280 " 
3 adet 
8 ,, 
s ~ 

1 ,, 
1 I 

" 2000 kg 

beyzi ince dLj eğe 8 pu 
yuvarlak metal eğesi 14 pUB 
lastik damga 
prinç plaka 
mühilr tamiri 
Dorvvolt kitabı 
Dujardin Beaumetz kitabı 
benzin 

( öğleden sonra ıut J 4- J 7 ) 

100 kilo vazelin. fil 
ı 1 adet abajur emaye 
4 sandık akümülatör SO volt 
8 adet lamba telefunken 
3 ., re7Jstans A. E. G. L 

40 " boru kutusu serfli! 
150 kllo tuz ruhu 
200 metre Lınelyuın S m/m 

1'1 5 " 
su fanilası 

8 adet ra) nmetal makine ~rldl 
200 kg galvanize çelik kablo 16 m/m 

1 adet telefon etajeri 
500 metre amerikan bezi ( kalın numunesi 

36 adet çam tahta 0,30x 0,08 

-- ı 500 il raya kelepir 

gibi 

TAKSİTLE SATILIK HANE 
Beşlktaşın mutena bir mahallesinde 6 oda 2 sofa 3 bala 
kuyu sahrınc;, terkos suyu ve elektrik tertibatı mevcut 
ahşap bir hane nısfı peşin nısfı diğeri muayyen taklltlo 
satılıktır. Talip olanlar Galata Ada Han 1/2 numeroya 
müracaat. 

Ticaret işleri umum müdürliigiınden: 
Sigorta şirketlerinin tefdş ve murakabesi .hakkındaki 25 Haziran 

927 tarihli kanun hükümlerine göre yangın, nakliye sigorta lşlerile 

iştigal eylemek üzre tescil edilmİıj olan İsviçre tabiiyetli ( kompani 

kuvvetlerini d<irt taraftan saran türk 
orduau, tarihin kaydettiği en büyük 
ve kat'i bir imha meydan muharebesi 
kazandı.Bu bt"! safer mevcudiyet uğ 
runa çarpıpn Türkün en büyük .zafe
ridir. O.raman dört senedenberi de
vam eden yunan aıl.mll, kahretmek 
için gürliyen top ve tüfek aealeri ya
nan azmimizin altında eridi, bitti. O 
gün Domlupmarda yalnız Dı:i ordu 
~rpqmadı orada kartıla13n ıüngltle
nn u:unda zulüm ile adalet, boğmalı: 
hırsı ile yatamak amıi, lrtlca ile hür
riyet, istibdatla cümhuriyet çarpışı
yordu. O gün türk ordusu muclı:elcr 
varatarak hu cid.alden muzaffer çıkma 
saydı. hu cilınhuriyet olımyacak ve 
mUimdide insanlara kurtu1111 yolunu 
gosteren bu medeniyet doğımyacak
tı. Bize bu saadeti yaratan dahi ve 
~rkad8Jlarlle tehit ve mübeccel gazi-

Cazbant • Dansing 
" Das,urans • ·asyonal Sıils} sigorta şirketi bu kere müracaatla 'für· 

Istanbul Ali ticaret mektebi kivedcki nakliyat ;;igorta muame!Atına nihayet vererek yalnız yan· 

Taşralılar için c;amafır yıkaması ile yatak ayda 8 liradır. 

Ticaret işleri umum müdürlügiinden: 
Türkiyede "akliyat sigorta ı~lcrile çalı~mak uzre kanuni hukum

ler dairesinde tescil edilerek bLgün faalivııt halinde bulunan Kont· 
var Maritml si~orta şirketinin Turkiyc umum vekili haiz olduğu 
selahiyete binaen bu kere nıuracaatla ı, anbulda aı,:acağı acent;ılığa 

trket namına nakliyat sigorta !~!erile m~gul olmak ve bu işlerden 

doğacak davalarda Putun mahkemelerde mliddı:i, müddcııııleyh ve 
üçUncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak uzrc jozcf :\lodyana efen 
diyi tayin eykdiğini bildirmiştir. Keyfiyet ~igorta ,lrketlerinin tdtlş 

'l'e mürakahes· hakkındaki 25 Haziran 929 tarihli kanun hükümlerine 

ı,ııİı sigortacılığile iştigal edeceğini bildirmiştir. Şirketin nakliyat 1-

lll üdiriyef inden: gorta kısmilc a!Akası lıulunanlann şirkete ve icabında Istanbul nıın 
takası Ticaret müdürlüğüne mtiracaııt eylemeleri iJAn olunur. 

Mektebimizin 1928 - 1929 c!ers senesi ikmal imtihanlar 16/ -------------------------

9/929 tarihine müsadif pazartesi günü başlayacağı ilan olu~uı:: 

Manisa vilayetinden: 
Şişli Terakki lisesi müdürlüğündel1 

l - J.\]ezuniyet imtihanları : Tarih zümresinden 15, tnlı 

ilimlerden 21, fiziki ilimlerden 24 Eyliılde yapılacaktır. 

2 Oil(er sınıllann yoklama ve ikmal lmtihanlanda 21 Eylül e 

lere bin minnet ve ıükran... muvafık ıı:öriilmtiş olmakla ilan olunur, 

Kasaba - Parsa yolunun ,chir dahilı kı~mındnki in~aat, bedeli 
k~fi olan 12836 lira 35 kuru~ uzerin~cn 21 !! <ı~Q Cumartc~ı. gu~ti 
'llat onblr buçuğa kadar mtiddetle munab;aya ~ıJ..arılmı~tır. 1 afsı
Ut almak istcvcnlerln vi!Ayu nafia ha, mtıhcndi liıtinc m :racııntları. 

ve tcdri<arn da ay sonunda bıc;lanacaktır. AlAkadar taleçcnln b 
tarihle•dc.: mektc 1te bulunmsları. 

------
,,il illiyet,. in edebi tefrikası : 23 Der gibi başını salladı, haber caktı ve: kollarına düştü! - sinden hatta kızlığı istenir ka- "' "' "' 

verdi: _ Rezil kadın yaban domu· • • . . · • . • . • · · dar büyük bir şey istendiğini dü- Bir dilim fırancalanm bir ııı' 

K G U
• • N ES 1 - Baba kendikendimize ni- ıu bile senden merhametlidir. Hamra. Kaderin tekmelediği şünür gibi düşündü 1 Iet i~i~ ?~ine değ.eri, bir 1;İ 

şanlandık amma birbirimizi kay- Diyecek: zavallı kız! Çırpındı, ağladı, Nerden bulabilir. Ekmek, be- zengıru ıçın de hır ır:ı: pB 

bettik ! _ Her şeyim gözüne dizine - Baba • . babacığım • • • . yaz ekmek değilde bir dilim fı- olduğu bu günlerde Hasan 

' }; - Bulursunuz gene. Sağ dursun . . . - • . . . rancala ! Gözünün önünden fi- yazıyordu · · · 
Etem z.zet olun da... Diye yüzüne tükürecekti. Fa- - Baba·. aç gözlerini... lim hızıyla geldi, geçti: 25 Mart 1917 

~ Feleknaz bu sözleri de işitin- kat nerde o takat, nerde o kuv- Saray.. Vezir konağı... Artık Um!di kestim. :El~ 
. • ..... ce kendisini tutamadı hiddetin- vet?. Bütün bunları ölüm yata- - Babacığım .. Baba··• Şehislaııı .yalı ı v_e. sokağın ~n ya öl~ii; Ya beni unuttu.!"#'; 

Fakat hiç bir zaman Hasan'm dan nedamet duydu ki yuzunu den kapıyı çarpıp dışarıya çık- ğına düşmeden evel sezmek la- Diye çıldırdı. Fakat nafile sonundakı yemenıcı zadelerın den. bınl F~~t bunu.n ;J'.;e\ 

?vlatlığun olduğunu bilmiyor- buruşturdu: tı. Çıkarken de yiyecek gibi :ım~ı._Yoksa b~ s?~l7r bu yata-ıBaba düştü.ğ~ .baygınlık kuyu· ka anesil • -· de ınanrnak guçl Sevı Jt;~ 
:lu. Ben de öyle. Onu hep ilk ço- - :t:leyse · · • Hamraya baktı ve bağırdı: gıı:.ıç~nde yem ışıtılen şeyler sunda kendısını bır daha topa~- Fırancala dükkanlarda degıl unut~~!'- .~Iacak şe ı-iıl Ô 

ı:uğum biliyorum. Hasan iİffidi Dedı ve daha f~zl~.anla~ak- - Kız •. Kız .. Bırak ta ar- degıldi ! . . lıyamadı, hırıltılı soluklar ımı- ancak bu kapılarda ve harp Sevgı hızım ı~ıı:ı ~e~e~t161ı ıır 
bile seninle kendisinin aynı ana- tan vaz geçerek hır cumle ıle: . tık onu defol . . G ce gene ök- • . . · • • • • . ğinde birikti kaldı ve .. Nabız obunı konaklarda bulunur. Ora- marlarnnıza bırikt~rdığı f,1 

dan olduğunuzu bilir • • - Buda ananız. İdare etmeli. sürüp aksınmya başlarsa kah- Köh • köh .. köh ! düştü! lara gitse 0 kapılardan bir dilim dır. Bu kuzgun mıkroP~9 ıı 
Can kulağile hikayeyi dinle- Diye mmldandı. Daha sonra nnı ben çekeceğim ... Ölecek- Bu ö!Um nöbetinin son bonı- . . . • · . • . • • • • francala mı dilense?. Başka ne nan kan ne olmalıdır > 

en genç kız gene fırsat kaçıra- bütün söylediklerini unutmuş se ölse, yaşayacaksa yaşasa ha- sudur. Kaburga kemikleri zor Belki güneşe gözlerini son yapabilır .. Nerden bulabilir?. buk sovuyuversin? Me ı1' 

;akmış gibi söze atıldı: gibi tekrar daldı, düşündü, ri ... Haydi. dan parçalanacak gibi çatırdı- açışı. Kirpikler hafif sıyrıldı; Dilenecek, kovulmazsa bulacak; mamak, haberleşeıneı11 !I 

- O da biliyor Beybaba. Ona Hamraya baktı baktı: Hamra bu söz karşısında don- yor, nefes imüğü ciğerlerindeki 1 bakışlar istekle, doyumsuz O sampanyalı, ve millet kanın- olsa o üvey çerkee aıt.~ '!ı· 
la söyledim t • - Eğer seviııiyorsaıuz evle- du kaldı ve .. öliirncül hasta zel- son takatı darıdarına tutuyor! Hamramn yüzünde dola tr. Ve: darİ rengini alan kırmızı şaraplı nmda kaynayan fitnttl~r~e 

Dedi ve laf arasına sıkıştırdı: nin. Nik!h düı,ıer • · • zeleye tutulmuş gibi titredi: Şirretliğin, ınsan enikliğinin bir' - Hamra bana bir dilim fran- sofralardan artan dilimi getire- olur. Güciinü bana 1;ıınıeı11 

- İkimiz de bu annemizi se- Dedi. ve .. Sıkı ıııkıya da ten- - Alçak kan . . tokat olup yüze çarpılmasında-1 cala ! . cek . öciinU ondan alıyor· d ıl tı.!ııı 
yoruz Kendimizi bildik bileli bih ettı: Nefretin bütün deh11eti bu iki ki acıya kim dayanır ki bu ihti-ı Dedi· Ölüm bu. Allah da bu kadın' ner ~~er 

i e iiveylik etti. Baksana baba- - Evleruniyecekseni:ı: kar- kelimelik küfürde toplanıyordu. yar hasta da dayanabilsin?. . . . . • • • • • • • • Baba bunu istiyor! mıza sarmış. zavallı~?· ,. 

'm beni kovdu bile.. . deşlikten ayrılmayınız ••. Hal Kalkacaktı, onu boğmak, onu Hem bu gerez nöbet deminkin-j Bir dilim francala. Bu, hasta· Azunsamıyalnn. Bu bir beyaz çekecek çilesi mi va dorj1 

'1 a bı sözden galiba Hamra: uyuz bir köpek lqi gibi ayakla- den zorlu! Birdenbire öksürük nın büyük isteği, son isteği. Ge- somunla bir ırzm aatm alındığı zim mi daha dlinYaJ'1~P 
.::;::;::=::::~:!~ı~ n- - Hay hay rmm dibine nrmek için blka- tuttu. Birdenbire başı kızının 1 

nç kız yataktan fırladı; kendi- devirdir! 

A 
' 
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CUl\TA 6 EYLÜL 1929 5 MILL!YET -
iLAN 

Dalma ynlnız 

dır. ~~nbuı_ Tramvay Şiıketi biletçilik vıızlfesi için talip aramakta
run b vazıfey<! talip olanlar cuma ve pazar gilnlerinden maada her 
a sa ahleyln saat 9 ile ı 2 arasında ve al; amlnn saat 15 ile 18 
rıısıncta G 1 d . . 

nıura . a ata a Hayneman hanında şirketin Hareket kaleınıne 

Zongul~ak Y~ksek Büyük Su isleri istiksal ilan 
ma en muhendısı mek Nafia vekaletinden: 

ODA ~ / 

fütoğraf nlakinala

rıyle fiJin1lerini kul

lanmak n1enfaatiniz 

icabatından<lır 

buıu caat edebılirler. Biletçi olmak isteyenler atideki şartlan haiz 
nınalıdıtlar: 

~ - Türkiye tebMsındıın olmalt. 
tebi müdiriyetih.den: 1 - Hududu fenni şartnamesine ~erbut kr~kide ira_e ve ~m-

dit kılnlan Büyük Menderes ve Gedıs .Havzaı. ~ey'.1h~yele~nde 
Sulama kurutma men'i hasar ve kuvveı elektnkiye ıstıhsalı z~ 
aında ;apılacak lstikşafat ve işbu istikşaf.~~ müsteniden p~o)e-; 
!erin tanzimi 24 Teşrinisani 1929 pazar gunu sat 14 te kat'ıyesı 
icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasay_a kon~lmuşt~r. 

3 = Yaşı ~irmlden fazla ve 40 dan aşa~ bulunmak. 

4 Askerlik ve:;ikası yolunda olmak. 
lerebu- Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan 

nıek. 
5- Hiz buiunct ın'te girmezden eve! tıbbt muayene neticesinde slhhatte 

ugu tebeyyün eylemek. 

B~IiK TAflARE Pi1ANGOSU 
YEDiNCi TERTİP . 

2. Net KEŞİDE 11 EYLÜLDEDıR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Aynca: 

18,orn 
15,0f< 
12,0( 
10,000 Li.aalık ikramiyeler 

!Bırue\dede 
v~ 10,000 ,, Bir mükafat 

:· a;ı:anacaktır 

l(ız v llıı>l · atihte Çarş:unb:ıda 

ö ' "81)8\YE 'OBTf Me~e~ıeri 
en t~llenberi tedrisatındaki intizam vo cıddlyotlyle iftihar 
ınıııı: ayrly• mektebinin kız ve erkek kısımlan ayn ayn 
ıtıaınıllze" iki büyük bina dahlllnde orta kısım bu sone 
y tel~~ tcşekkQI etmlttir, Diğer Use sınıftan da peyder

llleb ~ QJ edecektir. Tedrisat TOrkçe ve Fransızcadır. 
01 be; btınınuın resmi mekteplere blll imtihan girmek ha-
Ao: Zdlr · Leyli kısım bir aile yuvasıdır 

Qa h~r ilk ve orta kısımlarına leyıt ve nehari talebe kay
gllo Fatihte Çarşambadaki mil~· 

devam edilmektedir. ---

Kağıt isteniyor 
ab:ın•~t matbaası müdürlüğünden: 

68 İ( e te Olan lise kitaptan için müstacelen mubayaası !Azını 
i şe 

1 
ıoo eb"adındıı 21 iU. 25 kiloluk 800 top simlli kAğıt 

pra t daıresinde ve pazarlık suretile mubayaa olunacakor. 
. llıar!ık surctlle alen1 mubayaa 8 Eylill 929 pazartesi günü 
şte Ypılacakor. 
r Bu kAgtdı vermeğe talip olanlar 8 EylOl pazar gününe 

1~~alarile milhürlü nilmunelerinl tetkik edilmek üzre Fen 
B na tevdi etmelidirler. 

ktı u nümuneler Fen memurluğunca tetkik. tahlil ve tasnif 
r. 

1c::zar~ğa iştirak edecek tüccar mubayaa saatinden biı saat 
lr. ar 1• 7 ,5 nisbetinde teınlnat akçesi yaorma.k mecburiye-

"ıı~ubayaıı uhtesinde kalan tacir ihaleyi mUteakıp o giin 
e rn .. tkemtnatı °i. 15 e iblağ ve ilç gün zarhnda k!~tlan tes
--. u elleftir. 

~!!~I ~enıiryolları ve linıanları uınnnıi i~aresin~en 
~ k~rpıışa-Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarında 54-200 
Qo ıı:ıa de vaki taş ocağından çıkarılacak 6000 m 3 balast ve 
~1tinaka blok kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
ir}"olJa~a. 22 Eylı1l Pazar günü saat 15 te Ankarada Devlet 

:-.ıunaı.. ıdarcslnde yapılacaktır. 
ııı· ~asay · · ınatıar a ış_tırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
ilıine v ını aynı günde saat 14,30 a kadar umum! müdürlük ka-

Zonguldak Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna
Mühendisi Mektebi, leyli, mec- mesi veya muvakkat tasdikna
can~ ve ~s~l müd~eti ~?rt s~- mesi, 6 foto, sıhhat raporu ve 
nedir. Bınncı senesıne münhası- üf" t k . şah d t · b 1 1 n us ez eresıveaşı a e-ren lise mezunları ka u o unur. . . .. . 

Alaminüt foto:tr~n:ır için 

~1inoteros 
kartlarını kullanı ·ı1z. Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- naı_n~s~ ?ond~n_nelen ve aru:~s 

lar. Girmek isteyen lise mezun- lennı bıldirmelıdırler.Kayt mud 
lan, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Teşrinievvele l·adardir. 

2 - Taliplerin yevmi mezki'ırden evel mahallı amelıyatı .r;or
mek ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelename ve ~uJ?:a
kasa şartnamesini almak üzre Ankarada Sular Umum Mu~ur
lüğüne ve İzmir Su İşleri Müdürlüğüne mürac'.1a~ eyle~_el~n.. •ı:;;:~H;e:r:y:e;:r~d~e=s~a=tı~l!ır:. ;:;-', 

3-Taliplerin Hektar başına teklif edeceklerı fıatın ıkiyuzbın 
hektarla darbından hasıl olacak bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu mıkdarında teminatı muvakkate mektuplarile şartname-

... 

' 

~ ., 

FETICHE 
~ 

l:T·PIVER :: 
PARıS 

... ' ·.-~, --- .. 
ESANS 

lOSYt>N 

.,. 
POORASI 

'PorfUmtırl lr. T.. P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şubeli 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 56 Tel, Beyo!ılu 3044 

~ sinde gösterilen evrak, vesaik ve teklif mektuplarının yevmi mez 
ki'ırde saat 14 ten eve! Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlığına 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 

CCX:::X:XX::::C Leyli ve nehari ~'-""-~,,.._,..._,.....,,~ 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelidJr. BülUn sınlfları mevcuttur. 

Talebe k•ydına b•şlanmışur. Her gün müracaat olunabilir. 

Şehzadeba,ında polis merkezi arkasında 
~ Te!efcn Cst. 2534 

Gillette 
bıçaklarının 

'saglam Sheffield 

l<onbul yau mektepleri mubayaa 
komisiyonu reisliğinden: 

Konya kız muallim mek
tebi müdürlüğünden 

münakasa ilanı 
Konya kız muallim mektebinde yeniden inşa edilecek pavyon 

17-8-929 tarihinden 7-9-929 tarihine kadar yirmi gün müddet 
ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

4RSENOFERATOS 
Zafiyati umumlyeııi olan
lar ve hali nekahette bn· 

lun~ar(Arseno· 
fe,. a tos) sayeıltnde 

kesbi Blhhat ve 
iade! kuvvet 

ederler. 

Eczanelerde ve 
e.ıza depolannda 

oaulır 

Maksimin meşhur 

ZENCl CAZBANDI 
Her akşam Taksimde 

PAN~BlMl 
bahçesinde icrayı ahenk 

etmektedir. 
fdiğindcn mamOI vı ,,Wuiııiıı 
pek keskin bulunması M.r ıamaa 
müsterih ollnılt ttaı olabUrı>eııbl 
tıe'mjn eder. 

Gazipaşa, Dumlupınar, Hakiıı:ıi
yeıimilliye yan mekteplerinin 930 
Mayıs sonuna. kadar un, odun, zey
tinyağ, beyaz peyrur, sebze, kuru 
soğan, patatis, irmik, ihtiyaçları 

kapalı zarf usulile münaka•aya kon
muştur. lbale Eylulun 9 uncu pazar-
tesi günü soot ondörtten itibaren 
sırasile ortaköyde Gazipaşa kız şehir · 

yau mektebi müdürlnk dairesinJc 
lstanbul yau mektepleri mubayaa 
komisyonunda icra edliecektir. 7,50° 
n!spe!lndek:I muvakkat teminat Jle 
Fındıklıda yüksek mtktepler muha
sibi mesullüğüne yaunlarnk alınacak 
makpuzlar teklif zarfları içine konu· 
!arak o gün saat ondörde kadar 
komisiyon reisliğine vermelidir. Şart
nameler her giln öj!;lcden sonra 
komisyon katipliğinde görülebilir. 

1- Münakasaya iştirak edecek müteahhitler bizzat mimar 
ve yahutta mühendis ve ya mimar ve ya mühendisle teşriki 
mesai eylediklerine ve bu kabil inşaatı yapmış olduklarını ve
saikle isbat ederek şartnamei fenni , tarifename ve proje suretle-
rini mektep müdürlüğünden alacakları ve mukavele suretinil•----------•ıll 
göreceklerdir. 111111-• BAKTERiYOLOG--" 

Yola çıkmazdan evvel bir paket 
almanııı derhaur edlnls. 2 - Baladaki şeraiti haiz ve mezkllr evrakı almış olan mütc- Dr. IHSAN SAMI 

ahhitler yapacakları hesaba göre teklif edeceJderi fiatın yüzde akteriyoloji laboratuvaıı 
yedi buçuğu nisbetindeki teminat ve teklif mektuplarını havi Pek dakik kan tahlUIUı 
zarflarını yevmü ihale olan 7-9-929 tarihine müsadif Cumartesi (Vaserman teamülü) ldlreyvat 
günü saat 16 de Defterdarlıkta müteşekkil ihale komsiyonuna ıadad,ı tifo vo ısıtma hastalıkları 
müracaatları. teşhis~ idrar, balgam. cerahat tah-

3 - Mezkur şeraiti haiz olmayanlar münakasaya iştirak ede- lll!n, Ültta mikroskopi llt fren~ 
meyecekleri gibi mukabil teklifatta da bulunulamaz. taharrisL snmlne muayenMl 

Büyük Su isleri isttksal ilanı ~~~::~= ~ ... 
N f • k A ı • d Edime şehrinin mUnakuıda bu-

Gillette 

ın~aat nıüteabbitlerine a } a Ve a e tın en : lunan alekıirlk te'slsannı müddeu 
muayyene zarhnda teklif olunan be
deller haddi layıkındı görUlmedlğtn

Z ıd k "k k d "h d' ki h' Od" ' Susığırlık havzai meyahiyesinde Sulama, kurutma, men'i ha-

OD~ll ua JU se ınauen lllllııBDulS mR Bul IIl ullfl· ~:~. ~:t~~~;~~~~ ~~~~s~:~:;!e~~;~f~:!1p::;:ı::::~ 
Jetl'nden•, mi 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat 14 te ihalei kat'iye-

H si icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş-
Keşi f bedeli 49 hin küsur liradan ib~ret olan tur. Taliplerin yevmi mezki'ırden evel mahalli ameliyatı görmek 

l . t d d · l t • t' ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelcnamelerini almak üz 
mektep nıüşteme a 111 an n1a en IŞ e ıne enıs 1 re Bursada Su İşleri Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve Hek-
tüsünün üst katiyle bakiyei ~ksamının inşası tar başına verecekleri fiatın 60 bin Hektar ile darbından hasd 

f 1.1 b' dd l " k olacak mıkdarın yüzde yedi buçuğu mıkdarmda teminatı muvak 
kapalı zar usu ı e ır ay n1ü ete n1una asaya kate mektuplan ile münakasa şartnamesinde gösterilen evrak ve 
konulmuştur. Proje, keşif ve şeraiti anlamak vesaiki yevmi mezkftrde sat 14 te Ankarada Nafia vekaleti Müs 

isteyenler lstanbulda şehremaneti civarında teşarlığma tevdi eylemeleri ilan olunur. 

lstandul n1aden mühendisliğine ve Zonguldakta BUJUk su ı· qJerı· ı'stlk~cıl ı'la"nı 
mektep müdüriyetine müracaat edebilirler. y yOl 
Kapalı zarflar Eylıllün 7 inci günü saat 16 da Nafia vekaletinden: 
Zongulbak n1a~en idaresinde açılacag1ndan ilk 1-Hududu fenni şartnamesine mer Adanada su işleri müdürlüğüne 
ten1inatı havı kapalı zarflar daha evvel rbut krokide irae ve tahdit kı- ve Ankarada sular umum müdti-

m
ektep müdüriyetine vasıl olmalıdır· lınan Adanada Berdan havzai rlüğüne müracaat eylemeleri. 

--~---- " - - meyahiyesinde su işlerine ait 3 - Taliplerin hektar başı-

den milnakasa müzayede ve JllıAlı 
hakkındaki ıallmamıme ıhk!mına 

tevfikan mlinak.asası hülcilmıüz ad
dedllertk bu defa imtiyazı verllmelr 
ıuretile 20-8-929 tarihinden itibaren 
yeniden yirmi gün müddetle fe ka
palı zarf uıüliyle münakasaya çıka
nlmıfnr. Ta!Jpler şartnameyi Edirne 
belediye riyasetinden talep tdebillrler 
ıallpler projede göıterllen 90000 d<> 
lar üzerinde 0/,7,5 y!Uda yedlbuçuk 
niabetlnde te'minat alcoeclnl ve ya 
banka mektubıınu ve lck'.lfanru hav 
pullu varakayı bir zarf derununa ko
yup üzerine elektirlk işine alt oldu• 
lunu yazarak 9-9·929 ıarlhlne ka· 
dar Edime belediye mecllllne tevdi 
eylemeleri lltn olunur. 

ihale 9 eylUI 929 ıarlhlne mü
sıdlf pazartesi günü saat on alndadu 

:-
ı-

i-.. 

. 

a 
l 

l aij CrmcJert IAz.ımdır. 
J1 uh Pler ın 

hı t>clıc dair u?ııkasa ~armamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada, 
Devlet demiryolları TTe limanları umumlsdın• •dree-n kat'ı istikşaf ve buna müstcni- na teklif edecekleri fiatın Kırk 

den projelerin tanzimi 27 teşri- bin hektara darbından hasıl ola 
Eskişehir - Konya ham Uzerlnde Çektirler istasyonu civarında 91 inci sani 929 Çarşamba günü saat14 cak bedeli muhaınmenin yüzde 

km. de vaki taş ocağından çıkarılacak 5000 m3 balast kapalı zarfla milna- te ihalei katiyesi icra edilmek yedi buçuğu mıkdannda temi
kasaya konmuştur. üzre kapalı zarf usulile münaka- natı muvakkate mektubile ıart-

Tenezzüh ve 
eğlentilerinizde 

Her halde 
il ~ esınden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik ede-

~:vinlzln uapanımanınızı 

daima temiz ve parlak 
kalmasını ve sizin de 
memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız meşhur ve 
muzıdı taaffün 

Poliflor 
· N~GGET 
Cilasını 

Kuiianmanız ltzımdır 

Her yerde 
satılır. 

içmek arzusunda lsenl7 her ha ide 

LiMPOS 
l\ap 9111 d GAZOZUNU İÇİNİZ 

akı markaya dikkat edilmesi rica olunur 

=·=········ 

MUnakasa 22 eylül pazar gllnü saat 16 :la Ankarada Devlet demir yol- saya konulmuştur. namesinde gösterilen evrakı, ve 
lan idaresinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 2- Taliplerin yevmi mezku- saik ve teklif mektuplanru yev-
lannı aynı gilnde saat 15,30 ı kadar Umumi müdilrlUkt kalemine vermeleri rden evel mahalli ameliyati gö- mi mezki'ırde saat 14 den eve! 
IAzımdır. rmek ve tetkik etmek ve şartna- Ankarada Nafia Vekaleti Müs

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankar•d., Muhasebe me ve mukavelename ve müna- teşarlığma makbuz mukabilin-
dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. kasa şartnamesini almak iizre de tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Büyük Su isleri isttksal ilanı Büyük Su isleri ınünakasası 
Nafia vekaletinden: Nafia vekaletinden: 

(BURNVİL) de 
imal 

KADBUR 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir. 

Belsoğukluğu frenği 
olanlann nazan dlkkatlııe 

Dr. Horhoroni 1 - Hududu, Fenni şartnamesine merbut krokide irae ve tah I - Eskişehir ovasının sulanması maksadile Porsuk tevabiin 
dit kılman Sakarya tevabiinden Porsuk Çayı ve Sarısu ile Ka- den Sarisu üzerinde kfiln ve Kandilli köyü yakınmda Kandilli 
rasu havzai meyahiyesi dahilinde bulunan arazide Su işlerine ait boğazında tesis edilecek Hazine Bendi İstikşaf ve Haritai mun Fennin en S<>n usulile kaı"i 
kat'i istikşaf icrasının ve buna müsteniden projelerinin tanzimi tazama ahzi ve projesinin tanzimi ve zemine tatbikile inşaatının olarak esl<i ve yeni lıelsnguklu•u, 
25-11-929 Pazartesi günü saat 14 te Ankarada ihalei kat'iyesi ic ikmali ameliyatı (25-9-929) Çarşamba günü saat 14 tc Ankara- frengi. idrar darlığı. bel gevşekliği 

ra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. da Nafia Vekaletinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı ve mesane ve bilcümle kadın ra-
2 - İstikşaf yapdacak arazi sahası tahminen (250,000) hek zarf usulile münakasaya konulmuştur. ı •tsızlıkları tedavi olunur. lleyo~lu 

tar t1lduğundan Taliplerin beher hektara verecekleri vahidi fiatı İstikşaf ve İnşaat bedeli umumisi (300,000) lira tahmin edil-ı Tokatlıyanyannda ımektep sokak 
işbu mıkdarla darp ederek bulacakları bedeli keşfin % 7,5 unu diğinden 'teminatı muvakkate mıkdarı. (2250~) lira?ır. İstikşaf No 35 Tel: B. O. 3152 

·ı 

teminatı mu~akkata ola.rak ~~nnel~ri. icap. eder. . ve proje beş ~y zarfll?'da vüc~~e getin~ecek ınşaat ıse projenin , BPSİKT AŞ 
3 - Fenru şaı:m~esı dahl!lı1?e. ıstıkşaf terası, hantai umumi- tasdik ve zemıne tatbıkından ıtıbaren bır sene zarfında ıkrnal o-; 

1
-..., ~ --" 

yesinin ve buna ıstınaden proJesının tanzimi ve tasdiki tarihi iha lunacaktır. D 1 K 1 o y n 8 n n 
leden itibaren üç sene zarfında .ikmal edilmif olacaktır· 2 - Muka:velen~e ve şartnamei ı;n:ıumi ve f_enniyi ve silsi- ~ U U 

4 - Mukavele ve şartnameı umumi ve fenniyi ve münakasa lei fiat cetvelıle munakasa şartnamesını ve Teklıfname suretile 

1 
· klif il ·· '- dahil tin k dahil 1 b"l k · · ·b- "k "b lku;at veklletinln himayesin<ledlr. 

§artname.sı. ve t~ . name ~uret e ~ıı?ao"'a~_aya ol~bi?nek m ;ı .a~ar.a o _una ı me ıçın ne gı ı vesaı ı razı ~~zrm Bir senede musaddak diplom
3 

için ne gıbı ve~a!k ıbrazı ıaz~ geldiğını ~ğrenmek v_e ıstikşaf ~~:~ığinı oğre~ek ıstey~nler Ankarada Sular. Umum Mudür- I verilir. Biçki ve nakış mektcbidır 
yapılacak arazıyı mahallen gonnek ve tetkik etmek ısteyenler lugune ve bedeli mukabılınde evrakını almak ısteyenler Nafia Talebe kaydına başladı. Gaıri 
Ankarada Sular Umum Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Vekaleti Levazrm Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. müslim talebe de kabul olunur. 

5 _ Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlığına makbuz muka- 3 - Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlığına makbuz mukabi l~ işleri ve dıkiş sergı • 14 cı-
bilinde tevdi edilecek teklifnameler balada mezkftr 25-11-929 linde tevdi olunacak Teklifnameler balada mezkur 25 Eyli'ıl929 lülde açılacaktır. Duhuliye yoktur. 

d d k Ç b ·· ·· 14 d k d k b Ak cetler 62 'o Pazartesi günü saat ondör e ka ar abu! olunacağı ilan olunur. ar§am a gunu saat e a ar a ul olunacağı ilan olıınur. •miiıiııiiıiıiiııımiiiim::ırı:ıa;;llil!ID~iil!lii--1 

... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~1:__ ________ ~-~--~~~~~~~---------~~~-"lı~.-~_"""".';-"--::-:--:--r'..._~~~-·--~ ~ .. ~.m~•~"~';;;:;;,,.,..~ 



• 

• 

BİN SÖZ 
BlR RESİM NSiNE 

Jlillifct 
CUMA 

6EYLÜL1929 

Bıılj!ar n.~alllmlerile tal.ebesine dUn Emanet tarafından 
nrihın çay ziyafeti 

Ödemişte kıymettar bir llhlt bulunmuş ve izmlr 
mUzesiae nakledllml~tlr 

Devam eden sıcaklar mUnasebetlle yapılan denhı 
banyolanndan bir intiba ! işledlmesl için tecrllbo•I Y ;J 

Karaköydekl işaret tı:ııl 

SAUII\ ZAlıE D1HADEH
Ll:.H VAPl:HLARI 

KAHA UENIZ 
MU!'<TA7.A)1 VE LÜKS 

POSTASI 

Sakarya 
upuru p s E1ıcı azar 

1 
ıtınll aıı:,.mı Slrlı:al nhtı

mından hareketle (Z:oacııl· 

dalı, lnebolıı, Skıop, Sam.an, 
, Onla, Olrnon, Trlbzoa, ve 

Rize lılı:eltlerlne azimet ve 
avdet edecelı:dr. 

Tahlllt için Sirkecide Mee 
adet hanı altında acentalıtıa 

~eyri ıef niı 
Merkez Acentu~ Gılatı köprü 

!•tında . Beyoıııu 113611 Şube 
centeoı: Mıhmudlyı H1111 ılbtda 

lstınbul 274-0 

Antalya postası 
( KONYA ) vapuru 8 

EylOI Pazar ııılnü saat 
1 O da Galata nhtımından 

hareketle lzmlr Güllük Bodrum 
Rado> Fethlye Finike Antalyay 
gidecek ve dönüşte mezk.Or 
iskelelerle birlikte Andlfli 

Kalkın Sakv~ Çanakkale Gell 

bolu ya uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada peılaıı 
( Gelibolu ) vapuru 7 

Eylul Cumartesi 17 de idare 

nbomından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca

adayı gıdecek ve Çanakkale 

Llpsekl Gellboluya uğrayarak 
gelecektir. 

TRIBZOM BIBiNCi PIST&SI ... 
( KARAD~NlZ ) vapuru 9 

Eylül Pazartesi 12 de Galata 

nhomından hareketle lnebolu 

Samsun, Glrcson, Trabzon, Rlzc 

Hopayı gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskele iyle Rlze, Sürmen 

Trabzon , Görele , Glreson, 

Ordu, Cnye, amsun, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

MDbDr ve damra mDnakasaaı 
Takriben yilz ıdet mübür ve 

(1600) adet llstlk damgı yaptı
nlıcutır. 

MübOrler !derece v•rilecek ya
zısı mıiteahhlt ıanfından yazıla
cek \'e damgılar )azılu!lc bera
ber milteahhlt tarafından ı apıla· 

cakbr. ihalesi 12 eylıil 929 tari
hinde na kılınacağından taliplerin 
o gun sut 16 da levazım mildör· 
lU~öne gelmeleri ilAn olunur 

10-11 9·9·929 kadınları 

f2 9·9·929 erkeklere 
Türkive •eı ri ~daln idaresi 

mütekaidin, eytam \e eramilinin 
ağusto! 929 muşlan balada mu· 

· harrcr KUnlcrde \Crile<ektir. 

l\eleplr eşya 
Pek az kullamlmış. gayet zarif 

ve kibar bir yıtak odası takımı ile 
bir yemt·k oda ı tıkımı elden acele 
saolıknr; gormek lı ı.yenlerin Beyoğlu 

4085 telefonla sual etmeleri. 

ilan 
Adliye saıaymı mubııaa edile· 

cek 119 ton komurun 4.9 929 ta· 
rihindcn muteber olmak üzere bir 
halta nı · !,Jetle tcmdıt edilmiştir. 
\ eıınl mun , kasa olıL1 12 - 9 929 
perşembe rılnıi saat 14 tl" :\d1il c 
vcki1l-tl .nl.: 1 ~a a1" ko ırı! S \' nu: da h:ı.

. !in olun"r 

KIRALIK MÜKEMMEL APARTIMAN 
ButUn ••rt konforu h•lz 7 bUyUk od•, 2 b•nyo, gUzel ve bUyUk mulbak, bUyük sofa, 2 halA, p•IC 1 
ke1111n•I m•nz•r•h iki gUz•I .. r•ç•yı h•vl bir •partıman kiralıktır. BUyUk bir b•hç• ile 11allll 
t•hlr telefonu vardır. O•mmn beyde, M•hl•P d•rede Bornflayn apartım•nına mUr•c•••· 

1ii\nci Yapurları 
lıılr alr'ıl pnllı 

Lüks İsmet paşa 
e seri 
vapuru 8 Eylül pazar 
günü tam saat ı 5 te Galata 
nhomın- lzmlre hare
dandoğru ket 
edeı:ektir. 

Talsiltt ıçın irkedde Yel
kenci Hanında kün acanıa
sına müracaat 

Tel Istanbul 1515 

Ve Galatada merke.ı rıb
om hanında Çelepidi ve Sata
filopatl acantalrğına müracaat 
Telefon BevoP;lu 854 

Ticarett ~abriJe nıekte~i llisi nın~orıo~on~en : 
Teşrini evelin on ikinci Cumartesi günü tedrisata iptldır edileceğinden talebe kıyı ve kabulilne 

başlanmıştır. Mektep n'°harl ve meccani olup sefaini tlcarlycye kaptan ve makinist yetıştlrir ve dere

cesi yukscktlr. Tahsil müddeti ikisi tAli iklsi Ali olmak üzere dört senedir. Ali birinci sınıfa llseyl 

ve um birinci sınıfa ilse dokuzu ikmal eylemiş veya o derecede tahsil giirdıljı;ü alelusul tastlk edil

miş talebe alınır ve liselerin onuncu onbirinct sınıflarındau münakele sureıile talebe kayt edılir. 

Talip olanlann Teşrini evvelin birinci gününe kadar isddalarına atideki evrakı rapı ederek orcaköyde 

çırağın sarayı ittisalinde k!in mektep müdürlüğune müracaatları !Azımdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı, 2 - Aşı şahadetnamesi, 3 - !\1ektep tastiknamesi ve ya şahadetnımesl. 

4 - Maznun ve mllttehlm olmadığına dair poli ce musaddak hlisnühal ilmühaberi . 

5 - veli veliyelerinın musaddak imza suretleri, 6- 4 adet kartonsuz vesikalık fotoğraf . 

Demir parmaklık münakasası 
Ticarett ~abriJe nıekte~i alisi nıü~Orlü~On~en: 
Mektebin caddeye nazır cihetinde bulunan ) 30 metre ıulündekl duvannın üzerine keşif ve resmi 

ŞEHREMANET DEN: Eylpte 
Camii kebir mahallesinde Bahriye 
caddesinde 82 numaralı dükkAn kira 
ya verilmek için açık müudeye ko
nulmuştur. Taliplerin prtnameyi 
görmek için her gün, müzayedeye 
girmek İçin ihale günü olan 28 Ey
lül 929 Cumartesi günü Levaıını mü
dürlüğüne gelmeleri. 

mucibince parmaklık vaz ve imaliyesi 1919 •929 Perşembe gilnü saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere 

munakasai alenlyeye vazolunmuştur.Taliplerln resim ve keşlfname ve şartnamesini görmek lçin eyya· 

mı tatlllyeden mada her gün ortaköy çırağan sarayı ittisalinde mektep müdürlüıı;üne ve milnakasaya 

iştirak için de ycvm ve saati münakasadan eve! yıizde yedi buçuk muvakkat temin.atlanru Defter

darlık binasında zira! ticari mıie;stsat muhasebecillğine te\ di ederek mukabilinde alacakları makbuz

larla vakti muayyenlnde mektepte milte~ekkil mubayaa komisyonu riyasetine müracaatlarL 

•xxxxxxx x xxxxx ::xxxxx~ .... x ...... :: .... x ................................................................. ı...a.:ı 
••• 

FATİH DAİRESİNDEN : Unka
panında Hoca Halil attar mahallesi
nin yeni çeşme sokağında 14 yeni 12 
eaki numaralı iki buçuk katlı ahşap 
hane enkuının Eylülün yirmi doku
zuncu Pazar günü saat 15 tc satıla
cağından talip olanların yemü mez
kürda daire encümenine müracaat
lan ilan olunur. 

• • • 
ŞEHREMANETİNDEN: Emanet 

matbaasında tabedilip teclit ve numa 
ra vazedilecck 12 milyon köprü tram 
vay müruriye biletleri kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün müna
kasaya girmek için ihale günü olan 
28 Eylül 929 Cumartesi günü saat 
onbeşe kadar mezkur müdürlüğe gel
meleri. 
YENİKÖY DAİRESİNDEN: 

Yeniköy yağhane sokağında müsad
dak istikamet hattının Köybatı cad- ıı.. 
desinde telakki etmek üzre temdit e- ~ 
dilerek yeniden 9 metre arzında ta
rik küşat edileceğinden alakadarla
rın haritayı bilmütalaa diyecekleri 
oldu~u halde tarihi ilandan 15 güne 
değin beyan etmeleri ili.n olunur. 

* • • 
ŞEHREMANETİDEN: 1 Galata 

köprü başında Rıhtım caddesinde ~ 
birinci gümrük kapısı önü otomobil 
ve arabaların müşteri inme mahalli 
olarak kabul edilmiştir. 

2. - Rıhtım caddesinde birinci güm ~ 
rük kapısının beş metre Her.isinden 
üçüncü demir kapıya kadar olan ma
hal otomobil tevakkuf mahallidir. 

* • • 
ŞEHREMANETİDEN: İcra edil ~ 

mekte olan kanalizasyon ameliyatı • 
dolayııile 7 Eylül 929 tarihinden iti
baren Bahçekapıda İş bankası arka
ıına müsadif Haseki hamam sokağı
nın bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı 
bulunacağı ilan olunur. 

Türkiye Eczacıları 

Laboratuarı Türk Anonim 
Sirkeli Müessislerinden: 

1 - " Türkiye eczacılan L.lboraıuan Türk Anonim Şirketi • unvanı altında merkezi Istanbulda olmak 
üzere teşkll edilen ş i rketimizin esas mukavele namesi icra vekiller! heyetinin J-5-929 ıarih11 lçtimaındı kabitl 
buyurularılc Tfirkıye Cumhuriyeti riyasetinin ıastlld alisine iktiran etmiştir. 

2 ~ Şirketin mevzuu ; A - Eczacılığı ait Galenlk mustahzarları yapmak ve utmak; B - yurdumuzdı 
yetişen eczacılıkta mil<tamel iptidai maddelerin istihsal ve satışını ve harice lhrecını temin etmek; C - Bir 

" ahlllAt !Abomuarı tesis ederek ~erek kendi istlhsalAıını sarf ve gerek aynen 11tmak için mubıy11 edeceği 

eczaların <afiyetini tahkik etmek; O · - Serma vesi arttıkça eczacılık ve bbbl eczaluı alt b!IOmum işlerle 
meşgul olmaktır · 

3 Mılasslsler alfabe sırıslle berveçhi zirdir. 
Ahmet velik Bey ; :vıuallim ve cczıcı kimyager 
All Kemal Bey : Eczacı, Fatihte l(lin doğdu eczanesi sahibi 
Ali Ri1.a l:!c y ; ~:ezacı , Sirkecide meıiı:ez ecuneı;I sahlbL 
Beşır Kemal Bey ; Eczecı, Sirkeci de Beşir Kemal eczanesi sahibi 
Çalidls Ben Eczıc~ l:!alaııe Çalidis ve şürekAsı eczanesi sahiülerinden 
Hikmet Tevfik Bey ; Eczacı, Eyupte Numune Eczınesl sıhibl 

Hüseyin HüsnU Bey ; Eczacı, Eminönünde Hüsnıl Haydar eczanesi ıalılplerlnden 
Bil. eyin Hüsnü Bey ; Eczacı, Küçükpıçarda Hüseyin Hüsnü eczanesi salılb~ 
lbrahim Etem Bey ; Doktor kim)nger, . 
lbrahlm Dahi Bey ; Eczacı, Saraçhane başında lbrahim Halll eczanesi uhlbi 
Kınçok eczanesi veresesi ; Beyoğlunda 
Mluısyan Bey eczacı ; llahçehaprda Mınasyın eczanesi sahibi 
Müeyyet Ihsan Bey ; eczacı, Kasımpaşada ve Hasköyde MUeyyet ihsan ve şilreklsı eczaneleri şirketi namıns 
MOnir Şahin Bey ; eczacı, Karaköy de Münir Şahin Laboraıuarı sahibi, 
Mustıla Hakkı Bey ; Mualllm - eczıcı - kimyager, darphane baş kimyageri 
Mustafa • 'cvzaı Bey ; eczacı - ldmyager, Tıp fakültesi ve eczacı mekttbi Fenni ispençiyari mualllml 
Mustafa Rilaı Bey; eczacı - kimyıker, Adanada l\lmıafa Rıfat eczanesi sahibi 
Nargileciyan Bey ; eczacı, Şişlide Nargileciyan eczanesi sahibi 
Nejat Bey ; ecza"i, Şişlide lskender o~lu sokağı 73 numarada mukım 
Niyazi Bey; eczacı, Etem Pertev fabrikası şerik ve mildiri 
Ömer Kenan Hey; eczacı, Csküdarda Ömer Kenan eczanesi sahibi 
Rebul Bey ; eczacı, Beyoğlunda Kemal - Rebul eczanesi sahiplerinden 
Sırn Enver Bey ; eczacı Fatihte Sı'n Enver eczınesi sahibi 
Sırn Rasim B~y; eczacı Çenberli taşta Sırn Rı!lm eczanesi ,.hibi 
Velicınldis Rey ; ecz:ıc~ Beyoğlunda Velic.1nidis eczanesi sahibi 
Yorgl l:!ey ; eczacı, Unkapanında .\forüv,·eı ecı:ınesl sahibi 
llu zevattan başka işbu ilan tarihinden ltlberen üç ay zarfında &!gar! beş hisse ile milnferiden iştlrık ede

cek her hissedar dahi aynı hukuk ve menafii haiz olmak üzere Müessis ıddolunur. 

4 - - Şirketin müddeti 2!1 •enedlr. 

Llıeler Mubayaa! Komiıyonun
dan: Üsküdar kız san'atlar mektebin 
d~ müce~deden yaptırılacak olan pa
vıyonun ınşaatı 6/ 10/ 29 tarihine mü 
sadif Pazar günü saat onaltıda ihale
si icra kılınmak üzre kapalı zarf usu 
Jile münakasaya konulmuştur. Talip
lerin şartname ve keşifnameyi gör
mek üzre komisyon kitabetine mür,a 
caatları . 

5 Pirkctin sermayesi beheri 115 Türk llruı kıymetinde 2000 hisseye münkasem 50000 Türk llr1&ından 
~ ibarettir. 
~ 6 Temeıtuaun sureti taksimi şu veçhilediı ; Her sene temettllatı saliyede "!. 10 ıhtiyaı akçe!!, ve hisse 

Babaeski belediye riya•etinden: • ><netlerinin bedtleri ödcnmış kısmına '/• 5 nisbeılnde birinci hlssei temettü tefrik edildikten sonrı bıld kalan 
Babaeski kasabasının haritasile k ısmın • • 10 u muessl•lere •ı. 10 u meclisi idare aza!ını '1. 3 il meclisi idarenin tespit • edeceıt şekilde 

mustakbel Şeklini gösterir planın tan memurine ve "!. i7 si ikinci hls!ei temettü olarık hlsıe senetleri esbabın& tevzi edilir. 
zimi kapaJ , zari usulile yirmi gün 7 - Te~ls umumi heyeti lsıanbulda toplanacıkıır. BUtön hisseler uahhUt ve bedellerinin dörtte biri 111-
müddetle münakasaya konumuştur . 
Ehliyeti fenniyeyi haiz taliplerin bt-. viye olundukran sonrı on gün zarfıodı içtima ıarilıl n ru:anamesl gazetelerle ilin ve hisıedarler taahUtlU 
lcdiyc riyasetine müracaatları Jüzu- ı mektupla ihbar olunacaktır. Tesis Cmuml heyetinde sermayenin laakal nısfı ıemıil edilmedikçe müzakere lcre 
ro:ı ilin olunur. edilemez. Her hisse salılbi bir reye malllr.tir. lliHelerin tuddUdU halinde bir anı.enin ondan fızla rtyl olamu 

ı Kararlar mevcuı azanın ekseriyeti!• verilir. 
Jondarma imalat haneli müdiriy& : ~ 8 - Sirketln ilk meclisi Jdresl tesis umumi heyeıl malından leıihap olunacakur. 

tindcr>: l I &O çift ç ~~mc kapalı zarfla ı 9 - işbu ilAn ıırlhlnden 15 gün sonra sermayei şirkete iştirake davet için llAoat yapılacak ve ılrkülerle 
sdtm aanacaktır mur.akasa Istanbul· . . .. . 

~ 

da Gedik paşada ıandarma imalat ha- ~ ı>tırak taRhuınamtlen olunacaktır. 

~~ısi;a~~ ~~ ~~,~~:ı~:c~~;ı;•r::~ilirnüa-i 9K.1 sında ~r ~.Hl!.~:x;;ı~::ı!!!ttu:aXJ..u 
, ~,cnin tarzı imlası şartnamede mıhı- 'i Osküdarda Sultan tepealnde kumpanya euyu teelsatını havi saat 10 dan 12 ye kadar mezlı:Or 

l ,teriçtir şartna.:ııe imalat haneden ve· 
riiir. j Hace Haanahatun camii lı&rfl· 4 oda ıı aumaralı tıaae ayda bnaeye mDracaaüan. 

~JUBO-L 
oarma sıhhat u
zere olmak fçfn 

her akşam bir 
komprime (JÜ
bol) alınız. 

J()BOLt 
Barsaklın yerırll 
tamfr ve Jhyı c4' 

?., ia ha.staneıer'I 
mfhaahh1tıeri 
ŞATELEN 

MUESSESATI 
erıtımum 8C2&• 

nelerde aatıı ı ı:. 

INKIBAZ 
iL TllfABI E•J 
USRETI HAZI. 

ll&RE• 
Ballı,..kla"n nazımı olan t .,IÖBOL ) liıkıbaıdan 111.....,,, 
danlara muarren bir saatte defi hacet etmelerflıl temin ed•'• 

Leyli ve nehari - kız ve 

Şişli terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıfll' 

rına yeni talebe kayt edilmektedir. Her gün ıaat ıt 
17 ye kadar müracaat olunablllr, 

Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 
Telefon : Beyoğlu 2517 

~:::=~:=;:~~~~----·~~~~~ 
... iktisat Vekaleti Himayesinde il 

TÜRK KADINLARI BİÇKİ YURDv 
mUdUrtuğUnden; 18 locl den senesine mahsus kayıt m•; 
ııtıaa bafl&nmıştır. Batlı• yerde fubemlz yulı:tur. 

DAKTiLO KURSLARI 
için talebe kabul olunur. Adree ; Dlvanyolu Telefon ~ 

Pul mUfettlşligl Pul tetkik memurlan 
Muş mıktan adet Maaş Adcı btibdım mahAlleıl 
50 lir• 1 45 llrı 1 An kere 
4li • 2 40 • 1 • 
40 • 40 • 1 ltıuıbul 

4 35 • 1 Adana 
85 • 1 Balıkesir 

80 • 1 Aydın 

80 • 1 Zonguldak - 7 
Yukandı TIZılan memuriyetlere tayin için afağıdakl ferıltl 

müsabıkı imtihanı yapılıcıktır. 

1 - imtihan : Ankare, lsıenbu~ Bursa ve hmirde 
yerde yıpılıcuıır. ' 

i - lmtlhın ; 15 eylül 9119 urlhlnde öyleden evvel sut (10 
pılacakıır. 

3 - imtihanı ~rmek isteyenler 14 eylül 929 Akşamına kadar· 
de ~aridat Umum müd~rlUğüne VllAyetlerdc Defıerdarlıga mUractl' 
bileceklerdir. 

4 - imtihanı girenlerin memurin kanununun dördUncU ııı• ı" 
muharrer evsafı bılz olmaları ve mezkılı maddede yazılı vesaiki Ib ~ 
lemeler! lazımdır. lı 

ı ·, 5 - Müfeııltllk için imtihan, 
A - Dımkı kanunu, ~ 
B - Ticaret ve borçlu kanunu, 
C - Hesap, 
D - Fıranıızca, 

6 - Tetkik memı;rlın için ' 
A - Damga kanunu, 
B - Tlcuet kanunu, 

C - Hesep, ıJI'. 
7 - MUsalt teralt alandı bulunaoluda Ali mektep mezunu 0 

pul işlerinde lstlhdım edilenlerden iademi fulı olanlar tttdh edil 
8 - imtihanda hazanınlu sırı !le tayin edileceklerdir. 
9 - Pul müfettişleri imtihanına girenlerden, tetkik memurlırı0'.et

vcronlerden dalıa !azla kazananlar tetkik memurluğuna da tayin edl1'' ıı 
10 - Daha ziyade mulumat almak isteyenler merkezde Var!d•t 

müdtirlüRüno ve VilAyetlarde Defterdarlığa ml'ırıcaaı edeceklerdir. 

MESUI. MÜDÜR BÜRHANE'f'f 
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