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Oaute ve matbaaya ait hususlar için müdiriytlt müracaat tdllmtlidir. 

Mürldttl gtçen nushalar 10 kuruftur. Oelen tvrak gtri verilmez. 
...._ __ Nu.•h••• a Kar~--.. 

~ . uııılmılıüııııiıiıüıııınllinıııuıfılıı~ 
Abone ve ilan ücretleri 

Gazetemizde çıkan 
Ab_one _şartları: 

yazıların hukuku mahfuzdur 

3 aytıı.>ı 
6 

12 

Tilrkivt Harıç 
4()() "ku. 800 ku. 
75() • 1400 • 

1400 • 2700 • 

l"W-h••• 

ı: han tarifesi: 
" It ti ıntı sahifede santimi 
İl 5 inci • • il 4 i/nca • • 
ij 2 inci • " 

a ır.ıc~ ... ..-. .. 

25 ku. 
5() • 80 

200 : 1 
lAIIst1 VE ~E~BİYE 
talı~~r nıenılekette maarif işleri 
ı .... 1 

1~,e terbiye umdelerinde 
~ııer ... ü 

Maarif vekili dün Darülfünunda bir nutuk söyledi 
~l z eder. Ancak hayat iti-
~İire ed oldu~u. gibi, memlekete 
l!ıiy . e bu ıkı umde ayni ehem
ltiıı~ti haiz değildir. Tahsil ve 
tlı Ye~en her birine verilecek 
to~Yeti, milli mefkureler 
ll\ı· 11Unde tutularak takdir et
bir ~s~~k nıaarif işlerine ona göre 
·~aseı. arnet göstermek, maarif 

•!er, \'tının ana hattını teşkil e
lıııı e~rrnın mesuliyetini de ka
ııJenı ek fedakarlığını ihtiyar 
':ııe ~~~ bu. günden gençlik üze
~ ~essır olmağa çalışmak 
tjt retı11d d' 1 M' . . ~ba,ij e ır er. ılletlenn ıs-
Siıp v de ancak muayyen bir hi 
laıtdi~ Plan üzerine kurulduğu 
lıır. e sağlam ve emniyetli o 

lliıı l'ahh sil ve terbiye meseleleri-
h • er b' · 

C 'llııni ı~ı_ıe has mahiyet ve 
~ak ,İrllretını zamanımızda id
, dir. 1vf.1Yen kimse kalmamış gi

-'a. ce e.slek, sanat, teknik, hu
tııuı:ıakmı~et hayatının gittikçe 
~U bu hır şekil almakta oldu
~ttıdU~.'.';1nanda bilginin kıymeti 
'e ee~y1nd.en anlaşılır. Tabiat 
tını ~h 1Yetın sırlarını kanunla-

, ""la ' 
~!Jl t ...... rı_ıadan servet ve refa-
••ıuıt;ddlrti mümkün değildir. 
~kan c;ratını tali ve tesadüfe 

tiıı eııı. insanlar ve milletler i
. '\~ir istikbal mevzubahs 
~ek, ır:ed ılrı_ıek ve bilerek iş gör 
'dan . enıyetin en son vedia
;1't dedi !~ti~ade etmek, asri ha-
dır. B g tniz yaşayışın ilk şar

~SİI .::ınu tahsil teınin eder, ve 
ili dııgu t;:k. bu gayeye matuf 

ltaıallır. liırde içtimai kıymeti 
~ " n,ıei b' r ~!etler vır alettir' bir vasıtadır. 

""1 ' asıtaJ ile • Şahısı ar, onlan kulla-
ll göre ha ~ın ruh ve seciyesi
.ırıar. tna!n a başka kıymetler 
~~e ınadd' ın bilgi fevkinde 

1 
1stikarne 

1 
ve manevi hayatı-

ı..tt tıı t veren b"t" h" · 'Qdr evcud· . . , u un uvı-
te, etj VarZ:tını kavrayan bir 
'.1tııı ~uursıı • İster şuurlu is
i . ha,y :ı: olsun, bu kudret o
tıltııdeıı at telakkisinden, felse
~n gi:ı;li •d ve ruh ve vicdanının 
,~ doğa Uygu ve ihtiyaçlarm
\ııı iterek {' ~nsanın gerek ferdi 
;, drcıı Çtınıai asıl kıymeti bu 
""Yııı e te• h l'fllts etj ı a ur eder. Aletin 
tqk .ekıig~;~~.et ettiği gayenin 
itıı 1i'iye 

1 ~. olçülür. Bilgi an
ıı.,,, Olııı~k~~ze\~ ve doğruya ha 
-~ saYıl;ıb·rı_ıuspet bir rol ifa 

il ayatı ılır. 
tr h sevku 'd 'ye' eyec 1 • are eden ener 
~ ta.rikiyf1lar ıse ancak ter-
U U:ı:u11 e kazanılır. Vücu-
~kkep muhtelif azamızdan 
• aııs h olarak nasıl kendine 
~ l\a, "''hususi bir t kk"l" Ye" ·4 um . eşe u u 
~ı[ll!izj 11 d u~_un, manevi hü-

t'ıı b~·ardır i oylece hususi bir 
~ tıyUk lı· Şte. bu şekli ve
.. · 'terbi ır mıkyasta, terbi
t ,,Ye~ ıııu~e aile, mektep ve 

'lıiııaltjt PeşUen gibi, ferdi hiç 
er ıncten b' kın ' 'Yli Vasıt . ıra ıyaıı 

tıı Şuurj ası.ırıe, şuuri ve ya 
~~lılar ii~Ur~tte mütemadi

t ~t>ct ol~nnde işler. Tabii 
' cı iyette ~gu -~bi menfi 
. ir eııçlik Üz c. nıuessir olabi
ı~ap~ t eı;ıne en ziyade 
li~ <itik 0~bıy~ ~smı, daha 
t~te llıektep tsı ~tıbarile, şüp-
1~ \llerd ı:rbıyesidir eg· er 
h;·~rıı· e terb· ' 
J~~İtdıyet ve .

1
1Ye meselesine 

··i e · rı nı-: Ak · ı.._~ ite aııe v ~uşse. sı 
"qll ııçliği f e cemiyet muhit 
'ı Ctd orıne d 
~ ıı._n~ll olu e en başlıca 
ı.i ll;ı !lar111 ~· . 
ı~~ •arındançtıına; kıymetleri 
b·qr. lı llıiihiın ~erbiye cephesi
~~• rıı %unıa beo duğurıa şüphe 
1 ~,'•eıeairıi <aber her devlet 

/ıı ,.•ı ile .,, ayrı; gllrüş ve dil 
1 ~~~~1•irııerd utalea etırıektedir. 

·ı •r ed· e terbi · k li ,_ı e in . •lınc1tıc be ycnın ıy-
· ı4 •ıbııı hıaarcı b. raber, buna 
·I llır, 1 Olun.,, ır mahiyet veril 

ltrbi •re, din; aınaktadır. Ailclc-
.~~ bi/' hakkı ~ekküllere de az 
·~ n birlltefkore . 1~ktadır. E

~)". ~tt~~let t::b\ığini. if~de et-
ıgın ıı. •dem ye inhısarını 

~~b,~1~• lııuvak~t :z çok bir 
·.:'Ilı dev olan bir h.. ır uzlaşına 

; . ku~ ~ Ve istik Uk!Jınet terbi 
ı._ lın t Vettc lllij r~r ısteyen bir 
-i,~ltk .. '"di h .eısır olamaz o 
ı :ıt.ı,~ll~rin t~:~.indeki ku;,,,,; 
~llıı tıne g" ıye •abasındaki 

1 ~'i •d•ltında oz Yuınınağı pren 
<ti• 0r ' Zaruri b' ' • "P · ır hareket 

'."ı ttıı; hpan 
tt •'·" iıte ınefküre biri'"' · . "°ııı Yen .,,.11 . ıgını 
lı~; c dcğild' ı etler ıçin ise 

"l'l'ıca tet~r.k Meselenin bu 
'7 

1 edeceğiz. 
1':}{/ MESUT 

Komisyon mllzakeratın11 iştirak tden zevat 

Mübadele işleri ne olacak 
KomİS)TOn cliin gene toplandı 

fakat bir karar verilmedi 
Bu gün tekrar toplanacak ve emlakin iadesi 

meselesi etrafındaki müzakerata 
devam edilecek 

Muhtelit mübadele komisyonu heyeti umumiyesi dün sbaah 
toplanmış ve çok hararetli müzakeratta bulunmuttur. 

Bu içtimada heyeti murahhamız, şimdiye kadar Yunalılann 
çıkardıkları müşkilat yüzünden halledilmiyen işlerin intacı için 
yeni tetkikatta bulunmuştur. 

iade edilmeyen emlak 
Heyeti murahhasamız, bilhassa Yunan murahhaslarının iddi

alan hiHifına olarak henüz iade edilmiyen Yunanistandaki Türk 
emlakinin iade edilmediğinden ehemmiyetle bahsetmiş ve bu 
baptaki kat'i ve haklı noktai nazarımızı bir defa izah ederek bu 
işin içinden çıkmak ve Yunan müddeiyatının butlanını ispat et
mek için komisyon marifetile tahkikat icrasından başka çare ol
madığını bildirmiştir. 

:Yunanistan nakli hakkındaki kararın ve diğer bazı idari işle
rin tatbikatı da görüşülmüştür. 

Karışık ve kararsız vaziyet 
Komisyonun ciddi surette faaliyete geçmesini ve ahden uhde 

sine mevdu vazaifi sür'atle başarmasını istihdaf eden teklifleri
mizin bitaraf delegeler tarafından ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınarak Yunanhların ihdas ettikleri karışık, ve kararsız vaziye
tin tasfiye ve islahı cihetlerine gidilmesi beklenmektedir. 

Dünkü içtimada uzun müzakerata rağmen her mutat bir karar 
ittihaz edilmemiş, saat on üçe doğru celse tatil edilerek hususi 
surette temaslara devam edilmişir. 

Fakat bundan da müspet bir netice çıkınıyacağı görülerek mi.ı 
zakeratın ikmali için yarın da bir içtima aktına karar verilmiştir. 
Yunan murahhasları emlakin iade edildiği hakkında ileri sürdük 
!eri iddialan gayr kabili itiraz delfül ileretve cerheden heyeti mu 
rahhasamız tarafından serdedilen tekliflere karşı henüz bir cevap 
vermemişlerdir. 

Dünkü içtimaa dair reisin beyanatı 
Koınisonun reisi M. Holştad dünkü içtima hakkında bir mu

harririmize şunları söylemiştir: 
- Bitaraflar tarafından muallak işler hakkında hazırlanan 

muhtıranın tetkikine başlandı ve bu mevzu üzerinde müzakerat 
oldukça ilerledi. Fakat vakıt müsait olmadığı için bir karar itti
oldukça ilerledi. Fakatvakıt müsait olmadığı için bir karar itti
haz edilmeden müzakerat perşembe gününe talik edildi. Türk 
heyeti murahhasasınm tahkikat icrasına dair teklif henüz mü
zakere edilmemiştir." 

Heyeti murahhasamız dünkü heyeti umumiye içtimaını mü
teakip toplanmış ve vaziyeti telgrafla Hariciye vekfıletine bildir 
miştir. 

Henüz iki tarafın emlak meselesine ait listeleri hakkındaki tet 
kikatım bitirmiyen ikinci büronun raporu yarınki ictimaa yetiş
tirileceiTi beyan edilmektedir. 

Gayri mübadillere tevziat 
Gayri mübadiller cemiyeti ida 

re heyeti dün toplanmış ve ala

kadarlara aıt para tevziatının 

tesriini muvafık görmüştür. 

Son tevziat listesi ikmal edile 

rek heyeti idarece tasdik oluna
cak ve derhal tevziat yapılacak 
tır. 

Birinci tevziat lıitirildikten 
sonra hazır listeler mucibince i
kinci tevziatta bulunulacaktır. 

~ 

Maliye Vekili Ankaraya gitti 
Lağ' cclilecf"k Şel<:er in!ıisarı ı11e

n1 urları a(ıkia ](ahr? ı ,·acak 
• 

Maliye vekili Saraç oğlu :>iıKru 
B. dün şehrimizdeki tetkikatını bi
tirmiş ve akpm trenile Ankaraya 
hareket etınittir. 

Vekil B. dün sabah Kibrit ve Müs 
kirat inhisar idarelerile Osmanlı ban 
kasını ve öğleden sonra da milli ban 
kalarla Ford fabrikasını ziyaret et· 
miştir. 

Vekil B. ilgası tekarrür eden Pet 
rol ve Şeker inhisar idaresi memur
larının diğer inhisar idarelerindeki 
münhallere tayinlerini tensip etmiş 
ve bu hususta dün tebligatta bulun
muştur. 

Saraç oğlu Şükrü B. Ankaraya ha 
reketindcn eve! kcndilcrile görüşen 
bir muharririmi2e demiştir ki: 

Ankaraya avdetimden sonra Da 
inler vekaleti meselesile de meşgul 
olacağım. 

Gazetelerdeki neşriyata gelince, 
Maliye müsteşarı Ali Rıza beyin Dil 
yunu umumiye komiseri olacağı ve 
Müskirat umumi müdürü Zekai be
yin Dainler vekaletine namzet göste 
rilmesi mümkündür. Fakat henüz 
bu bapta kafi olarak mukarrer bir 

~ey c. •'- ~ ı şimdilik muhtenıel 
de, gayri muhtemel de diyebilirim. 
Dainler vekaleti intihabı bu ay için
de yapılacak ve komiser tarafımızdan 
tayin edilecektir. 

İnşa edilecek. kibrit fabrikaaı ve 
bu hususta istifade edilecek orman
lar hakkındaki raporları gördüm. 
Bunları Ankarada tetkik ettikten 
sonra fabrikanın nerede yapılacağı· 
nı tespit edeceğiz. 

Mülhak bütçe ile idare edilen in
hisarların ve devairin memurlarına 
ait maaşları barem kanununa tev
f ik için yeni bir kanun hazırlayoruz. 
Baremin bu idarelere teşmili üzeri
ne maaşlar azalsa bile şimdiki hakkı 
müktesepler mahfuz kalacak ve an
cak yeni tayin edilenler yerıi kanun 
mucibince maaş alacaklardır." 

İngiliz amirah 
Limanımıza gelecek olan İngiliz 

donanması kumandanı Dolmabahçe 
rıhtımına çıkacak ve burada merasi
mi askeriye yapılacaktır. 

İŞ BANKASI 
Milli müesst.4Jemiz 
daha ziyade inlli

şaf edecek 

lsviçredcn davet edilen 
nı ütehassıs geldi 
-----~ 

İsviçrenin en büyük bankası olan 
"Societe de Banque Sırlnc" in Zürih 
merkezi müdürlerinden M. İzliy şeh 
rimize gelmiştir. M.İzl y Avrupanın 
maruf mütehassıslarınd~ı biridir ve 
Istanbula pek mühim bir milli· mü· 
essesemiz olan İş banJ.-asının daveti 
üzerine gelmiştir. 

M. İzleyin ihtisası lan ka :nuamc
latı dalıiliyesinin tensi~ ve azami 
inkişaf temin edecek « sistem ih

. dasıdır. Mumaileyh isviçrc sırf bu 
vazife ile meşgul olmuştur. 

TETKİKATA BURADA 
BAŞLANAC •.;< 

M. İzley tetkikatmc ı:stanbul mcr 
kezinde başlayacak, sırasıle İzmir şu 

MAARİF VEKİLİ ŞEREFİNE DARÜLFÜNUN 
BİR ÇAY ZİYAFETİ VERDİ 

------~-...... ~ .. ·-------~ 
Cemal Hüsnü Beyin mühim nutku 

' ·····--------· ' Bilhassa ilmt meselelerde Dariik!'ünunu yanda 
değil ön~e görmek isteriz,, 

Darülfünun yarım asırlık hayatında en büyük inkişafını 
Cumhuriyet devrin de bulmuştur 

Şehrimizde bulunmakta olan Ma
arif vekili Cemal Hii mü bey şerefine 
dün Darülfünunda bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette Vekil bey, Da
rülfünun emini Neşet Ömer bey, mü
derrisler, maarif emini, §Chrimizdeki 
maarif erkcinı, matbuat mümessillerij 
hazır bulunmaktaydılar. Cemal Hüs
nü bey saat be§te Darülfünuna gel
miş ve davetlilerle birlikte yukarı] 
kattaki ziya•et salonuna geçmiştir. 

de TUrkiycmizin de ne ıercfll ve hıı. 
yırlı bir rol oynıyabileccği kendiliğin 
den tezahür eder 

DARÜLFÜNUNUN TESiRLERi 

be•ini ve ondan sonra .\nkara mer- NEŞET ÖMER BEYiN NUTKU 
kezi muamelatını tefti§ edecektir .. 

Darülfünunların millet hayatların 
1 d.a nasıl ileri hamleler yarattığını ta• 
ribte, hatta bugün etrafımızda gıp
talarla okumakta ve görmekteyiz. Al 
man vahdeti darülfünun kürsülerinde 
kuruldu. Bastilin zaptını temin eden, 
ihtilalin felsefesini yaparak kürsüle
rinde ilk ihtilfil hareketini uyand.ran 
darülfünun eminidir. Teftişatın hitnmınd n sonra M. lz. ı' . Ziyafetten sonra darülfünun emi-

ley bir rapor hazırlıy r k mtıdüriye nı Neşet Ömer bey ayağa kalkınış ve: 
ti umumiyeyc vcrec,ktır. , "Muhterem Vekil beyefendi, muh-

Türk tarihi için ebedi şeref o an 
dehanın yarattığı v~ istikametini t • 
yin ettiği yenı tllrkiyede darülfunurı 
meşalesinin çok kuvvetli par! ası 
azametli inkilabnnızın :raruri bir ne
ticesidir. 

M. İzleyin ihtisas sahalarından bi · terem efendiler: 1 

ri de son zamanlarda Avrupa ve A- Bugun darülfünun heyeti ilmiyesi, 1 

merikada istimali çok taammüm e- reisi tabiilcrini aralarında görmekle! 
den hesap ve muhasebe makinaları- bahtiyardırlar.> cümlelerile başlıyan PÇ:-;,;t1-M~~;tt." 
na ait bulunmaktadır bir nutuk söylemi~tir. Neşet Ömer Türkiye Cumburiyetıni bugun şıd 

detle aiakadar eden içtimai, iktı ;a. 
di bilhassa milli mesnetlerde Da
rülfünunu yanda değil daima çok 
önde görmek isteriz. İnkılabımız her 
şeyden eve! denebilir ki Maarif ve 
teksif inkılabıdır. Darülfünunun 

Bu makinalar hem muamelatı ha- bey darülfünııı.u11 • lcamül seyrini i
sitleştinnekte, hem z<ımandan. hem zah ctmic ' Jemiştir iri: 
de işten tasarruf temin etmektedir. •- Teşekk;ilü iıe.1üz yarım asra 
M. İzley bu metodları beş sene eve! bile baliğ olmıya.ı dari\lfünun maddi 
kendi bankasına ithal etmiş ve teka ve manevi en büyük inkişafını cum
mül ettirmiştir. huriyet idaresine ve bu idarenin bani. 

... , kuvvetli ışıkları bütün vatandaşla· 
rın ruhlarında ve dimağlarında dere 
ce derece bu mukaddes inkılap he· 
yecarunı daima beslemeli ve daima 
canlı tutmalıdır. İlim ve hakikat 
menbaı olan Darülfünun ayni zaman 
da millt gayelerin mukaddes heye
canları Türk aleminin her tarafın· 
da ve her Türkün kalbinde ayni is
tikamete tevcih edecektir. İlmin va
tanı olmadığını çoktanbcri biliyo

Bu çok faydalı usulü memleketi· ei olan büyük kurtarıcımızın şahsiye

Mıitaha.mz M. lzliy 
mizde ilk defa olmak üzre milli bir 
müessese, İş bankası tatbik edecek
tir. 

Banka bunu kararlaştırmış ve bu 
hususta M. İzleyin ihtisasından isti 
fade imkanı temin edilmiştir. 

Istanbul şubesinin tetkiki 10 gün 
kadar sürecektir. 

Gazi Hz. 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
bt:g;in Şehremanetini ziyaret et 
miştir. 

Şükrü Kaya Bey buradan son 
ra Balkap köyüne giden Gazi 
Hazretlerine iltihak etmiştir. 

----· ............ ----
Teftişler 

Adliye veklll sulh mah
kemelerini teftlf etti 

tine medyundur.> 
Darülfünun emini tedrisatın şek

line nakli k oliim ederek demiştir ki: 

Cemal Hllsnfl Bey nııtkıınu 
sOylerken 

cTcdrisat bütün fakültelerde tam vaffı safhalarını Türk aklı selimı
bir intizam ve itina ile devam ettiği nin ve Türk köylüsünün cidden lruv 
gibi iki seneden beri açılan tatil kon- vetli ve çok tercddutsilz bilgisine me
feransları sayesinde darülfünun Halk dyun bulunduğumuzu huzurunuzda 
terbiyesi sahasında clinden geldiği iddia edeceğim. 
kadar çalışmaktadır.> 

TORK KÖYLÜSÜ 
CEMAL HÜSNÜ B.IN NUTKU Türk köylüsü nazariyata vakıf ol- ruz. Artık isteyoruz ki vatanımızın 
Maarif Vekili, Cemal Hüsnü Bey mamakla IK:r~ber toı;ır.ağının ne ma!ı- da ilmi olsun, tarihimizin azametli 

cevaben ıu nutku irat etmiştir: sul vereceğ~ı~ kcndı"?e ~Om bazı inkılabımızın bu çok şerefli mükel-
c- Muhterem darülfünun emini al.imetlere ıstinaden bilmiş ve niha- lefiyetinin eda11nı sizden bekleriz." 

beyefendi, muhterem beyefendiler: y:t ~esaisinin heaa.bını aklı selimle, yeni Ziraat Müdürü 
Hakkımda izhar buyurduğunuz g.unluk hayatını katıyetle tanzınc,tmiş 

hissiyata bilhasııa te9ekkür ederim. tır. ANKARA, 8 (Telefonla) -
Büyük ilim müessesemizin çok kıy- . _E~sen v~r ?la~)lu çok feyyaz~ İktısat vekaleti hesabına Alman 
metli rükünleri arasında bulunmakla bilıyetın yetıştirdıgı uzuvlar ve hıç d t tkik t T f'k B 
bahtiyarım. Bu suretle gerefli ve in- doğru yoldan şaşmayan memleket ak- Y~ a e a yal?.~. ~~ .. 1 ey 
kilapçı cumhuriyet maarifinin bazı lı se.limi d~~ülfünund~ h~k~ . ilimle Z~raat. u~u1? mudurlligune ta
mühim meselelerini mevzu bahsetmek terbıye edilirse beşerıyetın ıstıkbalin yın edilmiştır. 

f•rs=ü~~~~=~z~~emtee~amülil i- R~·-·e .... f ... ı:· .. k·-·a"""r-a·-"r""•"'"a·-ı·a ..... n ...... m ........ e_m __ u_r_, v.e .... 
çin eski devirlerde yapılan teşebbüs-
ler ve bunların geçirdiği safahat he- • k • J 
pimizin hatıralarıınızdadır. Büyük İ· mitte aıt erı•n maaşları 
lim müessesemizin ibraz etmesi lizım 
gelen mevkiin doğrudan doğruya ken T 
di tarafından kazanılması icap ettiği- ALı KARAR HEYETİNİN TETKİKA Ti 
ni sarahaten söylediğiniz an Büyük 
Millet Meclisi Darülfünunun muhta
riyet kanununu kabul ve tasdik et
mekte tereddüt etmedi. Cumhuriyet 
hükumeti, pek iyi bilirsiniz ki, bu 
prensibine daima sadık kalmıştır. 

TAHSiL BiR KÜLDÜR 

lngiliz m11hibler cemiyetine dahil olanlara 
dair tetkikat iki esasa istinat etmektedir 

ANKARA, 8 (Telgrafla) - Ali 
karar heyeti faaliyetine devam ebnek ...------~~-~---
tedir. Heyetin faaliyeti kanunu mah· 

Memlekette ilk, orta ve yüksek talı ıuı mucibince 15 K.inunuevelde hita-
sil hayatları bir kül teşkil eder. Bu m~ ereceğine ır?r.e .~i heyet mezkur 
küllün her hangi bir kısmı lazımge- muddet~ kadar ııını ı'?.nale a;ayret et 
len şekilde işlemezse bundan bütün mektedır. Heyet bu a:une kadar. 4~5 
maarif seviyemizin müteessir olacağı dosya hakkın~a kararını. ve~ıftir. 
benim kadar sizin de malUmunuzdur. Bu kararlar ıoylece taınıf edılmekt•· 
Kuvvetinden emin olan, yapacağını dir: 
bilen her kuvvetli adam gibi nazarla- 131 Aidiyeti olmadığı halde k .ı 
rımızı çekinmeden zaaflarımız üzerin ra tabi olmayanlar, 215 rcf kararı, 
de gezdirebiliriz; ?arülfünun1;1ı_nuzun 143. ibka kararı, 6 madde üzerinde 
kuvvetli olması ıçın orta tahsilin kuv tadı! kararı. 
vetli olması nasıl lazımsa, darillfünu- Bunlardan sonra heyette elinde 
numuzun ayni kudreti göstermesi de haklarında karar verilecek ( 480) do
zaruridir. sya vardır ki bunlarda hemen (200) 

Darülfünunda okutulması lazım· ünün tetkikatı ikmal edilmiş addolun 
Adliye vekili Mahmut Esat B. tef- gelen dersler ba.ki~aten bu dersl~rl ma~adı_r. Heyet. müt~baki 280 d?a-

• 1 · d" d d bn' · Ad okutabilenlere aıttır. Bu surctledır ya uzennde tetkikat ile mcfguldUr. 
:~§ erın~. u~ ; .. eva:ı;' ?:· . d • ki darülfünun memlekette ilmi temsil Bu tetkikatın bir an evci ikmali 
/1ek.'!de 1 

.. d· d ':'n sa • .'~at ~ın 
1
' ve tedvin eder. için yapılan istilamlara, gelecek ce-

~s ~ar.;'~ k~ı uı::ı~:.ı.~a e'! ~ Darülfünunumuzun mevcudiyeti vaplara intizar edilmekteclir. TeeaaUf 

fr~ r . a 1 oby s da b~mdesını talebesile değil, yarattığı ilim ve ir- le kayıda şayandır ki müteaddit tcki-
te tış etmış ve u meyan ır ava- .. d' ki 1 dl - b 'b' la d d' 1 · · Ö ·ı d 1 fan cereyanlarının mutema ı a s e- ere ragmcn u gı ı cevap rın uza-
yı bal 1~.edmdı~tır. g• '. Ken sonrBa ils- rindcn hisaedilir. · ması heyetin mesaisini işkal etmek· 
tan u mu eı umumısı cnan . e t a· 
birlikte Mahmut Esat B. Fatih ve E- DARÜLFÜNUN VE HOCALAR e ırö. • d' •· .. h 1 K" . lh hk 1 . . t fti gren ıgıme gorc eyet 4 a- Heyet reisi Emin Paşa 
yıp. su b' ~na eme ~~nı t' · edi 1 Darülfünun profesörleri memleket nunu evelc kadar bütün kararlarını rek devletle al:ikaları kat edile k 
el tm~ş _ve ır anımın şı ye ını n- hayatının tenevvü ve etkalini labora- vermiş olacak bilüıara bir müddet de tir ce 
emıştır. d k f ı; · · d al' he · tuvarlarında, dimağlarında tebellür vam e ece aa . " ~snasm a ı - Eytam ve eramilin de hukuku bu 

İSKAN İŞLERİ 

Müdürü umumi İzmir
den geldi 

İskan umumi müdürü Hacı Meh
met Bey İzmirden ıehrimize gelmiş
tir. Hacı Mehmet Bey, Vilayete de 
gelerek bir müddet meşgul olmuştur. 

Aldığımız ma!Omata göre Hacı 
Mehmet Bey iki üç gün sonra An.ka
raya gidecektir. İzmirde teffiz ve 
temlik işlerinin sür'atle bitirilmesi i
çin lazım gelen tedbirleri ittihaz ct
mittir. 

Şehrimizde bulunduğu milddet İ· 
çinde de yeni masa teşkilatı ile meş
P'ul olacaktı 

ettiren ve izah edebilenlerdir. yet tarafından verılmış kararların tan esaslar dahilinde temin edilmiş b ı 
Darülfünun odur ki, bütün mem- zim ve tahririylc meşgul olaca~tır: maktadır. u un 

lcketin dimağında ilmin, hakikatin Heyette re~ kararı al~ıı a'::ülk:?ı'e İngiliz muhipler cemiyetine dahil 
heyecan ve aşkını daima uyanık bu- memurları vazif~ere ~ar.~n e m~ahe olanlar hakkında fili heyette yapılan 
lunduracaktır . dir. Tekaütlkerde e te au maaşı . tetkikat iki esasa istinat etmektediı 

.. b ·1 Türk ihinin' • sis olunma ta ır. 1 N · Bu munase et e tar mu - azım paşanın zamanında ce-

BUG N 
2 inci sahifemizde: 

ı- Dil bahisleri 
j- Son haberler 

3 oacll aahifemlzde: 
1- Ekonomi 
i- lnhlsarlaıda 

4 üncü &ablfomlzde: 
1- Haya raporu 
2- felell 
3·- Roman: Aık gdneıı 

MENSUBl Nl ASKERiYE miyete dahil olupta cemiyetin ikinci 
Mensubini askeriyeden ref kararı teşekkülüne girmeyenler. İkinci tc

alanlar ise doğrudan doğruya tckaü- şekkül yani Sait molla zamanında ki 
de sevk edilmektedirler. cemiyet mensupları. 

Son verilen kararlar üzerw aa- Birinci devre mensupları hakkında 
kerliği bir müddettenberi takip ede- heyeti nıahsusaca verilen kararlar 
memış olanların tekrar v;n:ifeye ta- ~e~ e~lmektedir. ~ncak bu gibileri: 
yinleri muvafık görülmektedir. ı~ncı devreye ~ahı! olmadıklarını _a 

Haklarında ipka kararı verilen a· !akalarını kesmış bulunduklarını ıs
lakadarlar ise meclisin geçen içtima- pat e~e.ıeri l§zım gelrnekte~ir. 
ında kabul edilen bir kanun mucibin- İkıncı devre mensupları ıse heye
ce evvelce maaşlarından kat olunan tin eli~de mevcut aza . defterindeki 
tekaütleri kül halinde ve muayyen bir kuyut ile kolaylıkla tespıt edılmekte· 
miktar ilivesiyle kendilerine verile- dir 





i\llr LlYET Ç.\RŞ \\IBA 19'l9 

€konon1i

~arici ticaretin himayesi 
1 

f l~-M--ı~·L_L_iY_E_T_iN_ş_E_H_i~ ..... · _H_A_B_E_R_LE_R_t _ _,] 
inhisar/arda 

Sıkıntısız devlete 
24 milyon varidat 

Tütün inhisarı müdiri Behçet 

~ı!1arici ticaret en ehemmiyetli ticarettir. Çünkü memleke 
et getirir. 

Villigette 
Bir idare ·1dcBtıgün harici ticaretimiz ölüdür. Mal satmasını bilmediği· 

a~'. dış~rıya az mal satıyoruz. İştira kabiliyetimiz olmadı-
. tıı hı~cny~ az mal giriyor. Halbuki inkişaf, giren ve çıkan y·f . b" 

Cr acını ıle ölçülür. Canlılığa miyar bu maim yekilnudur. 1 Ayetle emanetın ır-
.a ı!~~.ınleketlerde ticaret hami artıyor, bizde 400 milyon li- leştirilmesi meselesi 

tışııyor. 

. · l'~~ci .ticaretimizi arttırmak için çok kuvvetli hamleler is- Vilayetle Emanetin tevhidi haklan 
· ota klerın ihracatçı olmalarını teşvik etmek, bu hamlenin daki tetkikat bitmittir. Tali komisy-

ca tır. onlar şimdi Dahiliye Vekaletine gön 

BİR TECAVÜZ 

Haydar Abdullahı 

başından ağırca 
yaraladı 

,"~deŞııd~diye kadar harici ticaret, Türk olmayan Türkiyelilerin derilecek raporu tanzim etmektedir-
''' ı B ter. Büyük komisyon yakında tekrar B 'kta Ak 
.'". •·h·b·. unlar, milli emei!'i garba nakleder, fiati keserlerdi. f eşı şta aretlerde Aptullahın ,
1
, "" ~ içtima ederek raporu son de a göz- kah · d '-t.ı 1·• 1 1 Türk ne Avrupalının yüzünü görür, ne kesilen fiati d v· • vesın e yatup kalkan 22 yaşında ~ en geçirecek ve müteakiben ılay· Haydara Abdullah göz koymu~. 

.. Bu t" et tarafından Dahiliye Vekaletine tenha zamanlarda sata§mıya başla-
'terrıı tırlü ticaretin neticesi nedir? Şudur ki, alıcıyı satıcıya g_?;ıderilecektir. mıştır. Gece gene tenha bir zamanda 

.t<ığşi eyen, bildirmeyen endişesiz mütavassıt, malı istediği gi- ANKARA vALl.MUAVINI Abdullah, Haydarın üzerine atılmıı, 
~ :,Cdi; ~?erdı. Aksayan bir şey oldu mu, kabahate fıtraten tağ Ankara Vali muavini Abdülhak zorla namusuna tecavüz etmek iste-
' .erdi ılıneyen Türke yükletir; Türk garp tüccarı nazarında Hakkı Bey şehrimir.e gelmiş ve dlin miştir. 

13; Vilayette bazı ziyaretlerd< bulun· Haydar bu vaziyet üzerine eline 
Skiden b" 1 'd ' d' b .. p muştur. geçirdiği bir demir parçasım olanca 

. Ne oy e ı ı ıyoruz, ugun nası . . _ kuvveti!e .Abdullahın başına vurmuş-
:ıtıit~n tnalımızın tağşişinde, ne ticaret usulünün (levantin) BiR TAHKiKAT tur. Demır parçası Abdullahın başı-
! aQ,,aÇapraşıklığında, ne Türkün hem soyulup hem kötü şöh- Ziraat müdüriyeti memurlarından nı tehlikeli surette yaralamış oldu-

~·rtS~da değişen bir şey yoktur. birinin zimmetine yüz lira geçirdigi ğundan mecruh hastaneye kaldırnııs 
~ ticar 1 .b~ :iddi meseleyi tetkik zamanı gelmiş~ir. Devlet, ha haber alınmış ve tahkikata ba~lan- tır. Çarih yakalanmıştır. 
, Ctin {.~ ış.ını .tanzim etmelidir. Bunun için ilk adınt, harici ti- mıştır. = , KAPSOL TABANCASI 

tırkun ınhisarında olduğunu dahil ve hariçte ilan etmek POLiS MODORO PATLAMIŞ 
De 1 Polis müdürü Şerif bey, dün Vali Vefada oturan Süleyman isminde 

1_hal'İc~ 7t. hu umdeyi benimser ve tatbiki için teşkilat yapar- Vekili Muhiddin beyi 7iyaret etmiş- bir çocuk Sirkecide bostan sergileri 
"fının ıbtıca:ret inkişaf eder. Teşkilatlı hima}'e ile, Türk ihracat tir. = 

71 
arasında dolaşırken Seracettin ismin-

" teıııası Ugun .P. ek naçiz olan adedi artıyor. Teşkilatlı istihbarat VERGi BAKA y ASI de bir çocuğun elinde bulunan kapsol "-<l arla t tabancası patlamış, Süleyman baıın-
~tine .uccarımızın kıymeti fevkalade yükselir, o, cihan Vergi bakayasının sür'atle tahsili dan hafif surette yaralanr:ııştır. 

ı.. t. kadır olur. Defterdarlıktan maliye 'ubelerine ta· 
11'(1~ ... varı .. i ·· 'Y HAYDARPA ·• esı.; · ıı 1:uccar, modern açık ticareti anlamıyor, sevmiyor, mim edilmiştir. ŞADA BiR 
~tica~ (kurnaz ticaret) usulünü tatbik ediyor. Halbuki mo- HAYVA;SERGISl MAKAŞÇI YARALANDI 

Emanette 
Maaşlar 

Bütçe encümeni tetki-
ka_tı~~di Beyin beyanatı 

Cemiyeti belediye bütçe encUmeni ... Bir ar. evci İzmir ve havalisinde j merikada ancak 30 kuruşa satıla bili. 
dün toplanarak Emanet memurları- ~t~n ~ubayauına ve teftişe çıkan, yordu. Diğer devletlerle akdedileı1 
nın maaş meselesi laakkında tetkikat tutün ınhisan müdiri umumisi Beh- 1 mııkavelelerde gümrük resmi indiri
ta bulunmuı ve bu içtimaa 9ehremi- çet B. bu seyahatini İzmir. Manisa, ' lebilirse tütünlerimiz sigaralarımız 
ni Muhiddin bey de iştirak etmiştir. Ay.dm, Balıkeaır taraflarındaki tütün ecnebi memleketlerinde pek büyük 
Bu mesele bu günkü Cemiyeti bele· le~m satılması dolayısile ihtiyar et- rağbet bulacaktır Diğer hüku ti 
diye içtimaında bir karara raptoluna- mıştı~. B~~çe~ B. bu vesile ile de o de ithal edilen tUtünlerden ı::e.neet" 
taktir. ......., • havalıde,kı ınhısar, idarelerini teftiş ve üzerinden değil siklet üzerU:de.! güm 

BEDESTEN VEZNESINDEKl Bmuamelat~ tetkı~ etmiş~ir. Behçet lrük resmi almmaktadır. Tütünlerimi-
. seyahatı ve tütun ışlen hakkında ' · .. .. · · 

DOLANDIRICILIK TAHKIKA Ti ıu beyanatta bulunmuştur: 1 zın~ı kg~uk ~::::0rerere~, ecnebı 
Sandal bedcsteninda 10 liralik «- İzmir ve havalisinde tütiın sa- me • e enne 

1 tetırune çalı-
bir yüzük satıldıktan sonra makpuz tışı olacaktı. Zllrraın menfaatini düt şıyor':'~· L~nd~ada, tütünlerimiıi ••t
tahrif edilerek vezneden ı 500 küsür ünerek ve idare namına tütün muba- m.ak ıçın bır şırket teessüs edecekti. 
lira alınmıştı. Emanet müfettisleri yaa etmek için İzmire gittim. Birçok! Bı.r m.uka~ele .yapılmış.tı. ~eril~n 
bu husustaki tahkikata devam et;,,ek kumpanyalar ve tütün inhisar idare-j mühl_etın bıtmes! ~e ~enüz tırketın 
dirler. si mübayaatta bulundu. Tütünlerin teessus <tme~esı .uzerme mukaveleyi 

aatılmasmda idare mühim bir rol oy- · feıhedere~ şırke~ın 60 ~in. lir~ teml
namıştır. Zürra geçen ıene tütünleri-' n:ıt. akçesıne vıuı~y~t. cdildı. Şırketıu. 
nin okkasını 30 - 40 ku ttı, 1 bıı:ıın bu hareketımızı protesto edece-

........_, 
BEYOCLU BELEDiYESiNDEN 

KIRTASIYECILIK 
KALDIRILACAK 

Beyogou belediye miıdürlüğüne ta
yin edilen Kadri B. Beyoğlu beledi
yesinde kırtası muamelatı çok karı
şık bir halde bulmuştur. Kadri B. 
kırtasi muame13.t karşısında müşpet 
bir iş görülemeyeceğine kanaat ge· 
tirmiştir. 

Kadri bey badema her şubeye ait 
evrakın ayni 5u1>e tarafından yuıl
masını muvafık görmüş ve mıntaka
sında esasli tefti,atta bulunmağa ka
rar vermİ§tİr. 

ruşa aa ıı;ı """; . 'd' 
halde, bu sene 130 - 140 kuruştan' ı;~ ışı ıy~ruz. . 
sa.tmı~tır:. Bu ~al zürraın yüzünü glil· ı !eşokkül. etm~den mukav~lesı. fc:ı 
d~rmuştur. Tütün mübayaasına git· I ~~dile~ bu şırketın hu~~ muşavı~li: 
mışken. o havalideki idarelcrimizi de gıne bır Yunanlının tayını meaelesını 
teftiş ve muamelatını tetkik ettim. "Milliyet" meydana çıkarnuıtı. Fir
İdarelerimizin muamelatı şayanı mem 1 mamxz üzerine menfi bir tesir yapma
nuniyettir. 1 aı ihtimalini düşünerek bu meseleyi 

Diyebilirim ki hazineye 24 milyoıı ehemmiyetle tetkik ve tahkik etmiş
lira varidatı sıkmtı tekmeden ve- tim. Halen şirketin mukavelesi feshe
rebileceğiz. Seyahatimin en mühim 1 dildiğinden Yunanlı meselesini tami· 
intibaı budur. . . ka artık lüzum görmiyorum. 

~. dUn··aet, ta:namen değişmiştir. Levantin usulle, modem tica Haydarpaşa şömendüfer hattında "c , sınd İstanbul Vilayeti Baytar müdüri- dün bo.ş vagonlarla manevra yapıl-
tc a.fif T._a.·muvaffa~ olmak kabil değildir. Modem açık ti- yeti tarafından ihzar edilmekte olan makta ıken makas bozuk olduğu için BEYAZIT HAVUZU 
lıu i . urk, Levantınden çok fazla müsaittir. hayvan sergisinin hazırlıkları ıs teş- vagon hattan çıkını§ ve makaşçı Meh Beyazıt meydanındaki havuzun su 

Ecnebi memleketleri, ihraç ettiği- 1 Tütünlerimiz ve sigaralarımız dün 
miz tütünlerimizden fazla gümrük a-ı yanın her tarafında bllyllk bir rağbet 
lıyordu. Mesela bu yUzden, bizde 6 görmektedir. Ta Hindiatandan bllt 
kuruşa satılan köylü ıigaralarımıı A- müracaatlar valu olmaktadır.• -···- . GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ ltııı liıııa~~~a~ı i~kişa~ .ettirme~dir! . . . rinievelde nihayet bulacak 1 S • 20 mete çarpmııtır. Muhtelif yerlerinden tertibatı iki günden beri bozulduğun-

•k ıar ı~ın dıyecegız kı, Turk ekonomısıne feyızli bir çığır bteşrinievele kadar hayvan kaydına yaralanan makasçı hastaneye kaldırıl dan kesilmiştir. 
·~ Bun tırı;tındeyiz. aşlanacaktır. 25 teırinievelde sergi mıttır. Havuz yagın zamanlarında itfaiye- Avukat yako Şaul e{. hakkıııdakı' tahkı'kat 

tın ık aeıiacak, ayın 27 ı'sı'ne kadar devam nin su ihtı'yacıru temın· ettt'"ın' den ha 
lt etmek 1 . şartını, devrin ticaret usullerini anlamak ve tat- edecektir. MANAV KAHVECiYi vuzda mütemadi surette su

5 
bulunma ~ •.r Cdip, :cı~yesinde. olmayan Türk olmayan Türkiyeliyi her GETiRiLEN KOYUNLAR YARALAMIŞ 81 llzımdır. son safhaya ğirdi 

'C etnıek evrı~ açık tıcaret usullerine uygun fıtratta Türkü hi- Kadıköyünde Tulumba sokağında Emanet heyeti feııiyesi havuzla Bir sene eve! ifllı eden Avunduk' GAZETELERiN MUHAKEMESi 
te gorürüz. N. Avrupadan getirtilen merinos koyü kahveci Seyfiile manav Fuat kavga tasfiye havuzu arasındaki ıu yolunu zadelhierin konkordatosu esnaamda çı- t BUGON GOROLECEK 

n ve koçlarından 79 adedi daha gel- etmişler, Fuat, Seyfiyi yaralaıruıtır. tamir ettirecektir. kan ·r meseleden dolayı avukat Ya- rtişa tahkikatının gizli aafhalanru GüNu·· İ * * *r miştir. Bunların aşıları ikmal edile- ...--.. ko Şaul efendi hakkında baroca y,ıpı- yazdıkları için mahkeme1c verilen ·r· l 1~ KTISAD HABERLERİ rek Karaca bey harasın gönderilecek- KENDİSİNE POLİS SOSO EMANET VAZiFE VERiRKEN lan tahkikat son safhasına gelmij\lr. gazetecilerin davaaı buglln öfledell 
ıc tir. VERMiŞ iHTiSAS ARAYACAK Bu iflil hadiaei eanaoında avukat sonra ikinci Cecada ıörWec:ektk. Bu 

<tı•et od (' k k l . " B k' l · Şehremaneti, belediye işlerinin da Yako Şaul efendi vekili bulunduğu günkti celeıede bu mcaele1e ait tah· 
ası tısat Ve a etinden bir tütün HASTANELERiN iLAÇLARI eşiktaş sa ın erınden balıkçı Rı· ha büyük vukuf ile idare edilebilme- İtalyan fabrikalarım aali.hiyeti bari- kikat dosya11 ı•tirtilerek tetkik olu-. s hh' .. d ... A . Ri za, Unkapanında komiıyoncu Osman ... ~. nıu,iiriyetı· teşkı'II'nI· ı'stı·yecek ı ıye mu üru lı za B. in ri- b . . 1 . sı ıçın uzun müddet belediyecilikte cine çıkmak suretile zarardide etmlt- nacaktır. 

, _ yasetinde dün toplanan bir komisyon eyın evıne ge ınış, kendisine polis bulunmadan resen hiç bir İf deruhte tL Bunun üzerine Baro inzibat mecli- KIŞ MESAi I" "TLARI 
ı ita h 1 1.. süsü vererek ayni evde oturan tütün d'lm ~ 
. ~r '•t ."d•sı h .. k as tane ere uzumı olan llaçlann sa- amelesinden Muzaffer hanımı sor- e ı emesine karar vermiştir. si meseleye vaz'lyet ederek azaların- Adliyede kıt mesai aaatları öltl d 
"<ıt tutun bü u ilınete memleket- selmesi icapedeceği hakkındaki iddia tın alınmasına ~:,g;;,r,ermiştir. mu,tur. Bunun üzerine Rıza yakalan- Bundan başka emanet, yeniden ta- dan muhakemat m~dürli As.ım, N~- evet 9 - 12 ve öğleden ıonra 13 ".. ~ 
't'i • 0ulunac:;:•u teşkili için bir !ar doğru değildir. Çünkü evvelce ON SENELIKLER HAKKINDA ırutbr. yin edilecek mühendis ve hekimleri zım, İzzet, Ali Galıp beylen tahkik olarak tespit edllmiftir 

<. taret o•Ja tır. benzinden 1 kurus. oktruva resmi a- hariçten değil, belediyeciligı" · ihti- hey'eti olarak intihap etmitti. RE'"ADIYE DRITN. OTUNUN 
• teıı, · · 3ın:rı bu .. k · · . 929 senesi zarfında tahsis olunan hal' k ~ ıu1 1< edileo• gun u ıçtıma- lmdığı şimdi de 1 kuru~ alınmakta- POLiS YARALIYAN KÜSTAH sas ıne oymuş olanlar arasındlu Tahkik heyeti ıtakadarlardan tah- T 1 t 

,,un CÜlu" 'u" .k .. b·u· teldıfe naza- dır. 100 ve daha a~ğı olan maaşların on tefrik edecektir. . • . AKS T ,
1 

~ nıu lik 'kt İ b 
1 

uh 'b' Balatta polis karakolu önünde Ga Ş n.n ıza.ha.t almıt ve bazı kimseleri Re.,.dı'ye drı'tnotunun ta'-ı'ti'· 
'l'h: tt irı·rı ı"· .. •.u. n tarakki ve * Denizlı' ı'ktııat bankaıı - Denı'z- sene mı arı stan u m ası ı ehreman ti b 1 di ili . .,.. .. s- ... . ,, , ıır t • 

1 
.. - .. d' lata polislerinden Emin efendi ile e ' e e yec gı asrı dın.iemıştı. H. e.yet raporun.u yakında run· bankadan •·tirdadı hakkında ce-

. y i t•·k·ı· utu": m .. u .. diriyeti li. iktıs.at bankası Türk anonı'm •ı'rke~ mes u ugunce te ıye edilmemekte i- bir !llCkilde ö"'reneb"lm k. . 1 k ~ •• 
1 1 

. 
1 

• d' H b ld - .. B •-· k Trabzonlu Şevki efendi dil münana- • .. . "' ı e ıçın ge ece inzıbat meclisıne verecektır. reyan eden muhakeme nett'ce!enmı", 
J t. ~" . . zarurı goru mckte- .tı aksıyonların. ın borsaya kaydı ka· Aı. a er a ıgımıza gore alL.lr öy sene butresıle A h k' • r: 'ııı ı ı b dalar, Üsküdar Mal müdürlüklerin- sı yaparlarken araya Refik isminde .. · • ".rupaya a un ve OLOLERl DiRiLTENLER fakat takaiti almoc olan bankanın v•-

' ıııu . Udirı . . .:ıu muame esı orsa meclisince yapıl birisi girmi•, polise tecavu"z ve küfe- muhe~dıs. lerde.n bır kısmını gönder- .. ·-dı,.;b /Ctın Romanyadaki pet mı•tır. 
1 

ce bu miktarların on senelikleri ve- • k f kr d d İki ı "l"I · ,. kili rahataızlandıg·ından karar ı'ta11 t ·•,et • etmiştir. Refik, karakolun camını da me 1 ın e ır. · sene eve 0 u en sa,. göstererek tehı'r edilmı'•tı'r 
1 

~.;~lif C~i~mukmiyesi ~eklinde ol· .;; Et randımanı _Hayvan borsası ~ilmekte idi. Fakat bu maaşlara ait kırmış, kaçıruya başlamış, arkasından ,_~ maaşlarını alan ve mevkufen muha- • 
~n "" muctınc t~dır meclisi bugün içtima ederek geçen iç ıstihkak varakaları muhteviyatının kovalıyan polis Nuri efendiyi de e- ÇV\..UK SALINCACI KIRILMIŞ kemeleri icra edilmekte olan aylık SANASARYAN HANI DAVAS! ' 

it,~ ''1lı·sari\eıı;{-et~. um_umiyesinin timada kabul edilen asl'i randıman u- tediye edilmemesi bildirilmiştir. !inden bıçakla yaralanmıştır. Refik . Gü!hane parkındaki çocuk bahçe- memurlarından Alaettin, Lütfi, Sait, Sirkecideki Sanasaryan hanı dava· 
~~~·~ tutun u' . ırd alakası olma- sülünün şeklini tespit edecektir. - yakalanmıştır. sı salıncağı ehemmiyetsiz surette kı- Rifat ef. !er hakkında mahkemece ve sı mUhiın bir safhaya dahil olmuıtur. 
l ~'Yataktır zerın e alim satım 1 Meclisin hemen bütun dtinyada Maarifte == ·= rılmıştır. Buna sebep ilk günü 8-10 rilen mahkumiyet kararı temyiz tara- Mahkemenin son celıesinde, 43,000 
i~. "tarı tiit . tatbik edilen kısımlara ayırma sıste- ALACAK YÜZÜNDEN KAVGA çacuğun birden hücum ederek bin- fından da tastik edilmittir. Bunlar- liradan ibaret olan müterakim bede-
iı 1'1r m(ıj'un alıyor - Leh tu- mini kabulti muhtemeldir M •f • ı•ğ• Unkapanında oturan arabacı Ce- mek istemesidir Tamirine başlanmıı- dan Ataettin ve Lütfi ef.ler 3 sene 1 !atı icarenin itası hakkında Ermeni 

,o,.:; 11 b, ın'..~rü M_. Ju!ian Husarı Bu suretle mezbalıa;a gidecek 88rJ eIDJD J J mil ile tütün amelesinden Ekrem bir tır. ay, Rifat ef. 3 ay hapse mahkum ol- başpapazlığı: namına vuku bulan ta-
tı,.'~ tUtiı "! :rıe.rındm M. An·! koyunlar borsaya gelince et verimle- -- -• al~cak yüzünden kavga etmişler. Ce- . EMANETTE MESAİ SAATİ ";duşl~rdıhr.bSait 1ef. nin beraet etmit lep reddedilmit ve bu paranın Hazi· 

,tıı ~~lur . .,,~~·•.mız h~kkında .te~· rine göre iıç ~·~ma ayrılır ve her kıs Behçet beyin yerine mıl taşla Ekremi başından yarala-
0 

ugu a er a ınmıştır. neye itası kabul edilmittir. 
~ ~ •~ır. Bu uz re .. ~':n ş:hrımı- mm beşte birının et verimi tayin olu mıştır. Şehremanetinde mesai saati teb-
ll' •tun ala· nlar, ku lıyetlı mık- nur. Meclis şekli tespit edince bor- kim gelecek .. ? dil edilmiştir. Bıına nazaran saat 9 Sıl1hİ kongre 
~ '!thisar ·~kla;drr. Heyet dün sada ;eni r.ındmanın derhal tatbikine ____ TRAMVAYDAN ATLARKEN da vazife başlamakta ve 4 te tatil ya- v 

Diş tabipleri 
ı\. •lo görutntidırı umumisi Beh- baş.lanacaktır. M 'f .. B h b . M Şehremininde Denı'zaptal mahal('- pılmaktadır. Öğle paydosu 12 - 1 dir. 

t
1
t tmu tür Cek 

1 
k aarı emını e çet eyın eraş ... ız =ı 

ıu., '•p,. lıuh · · ı ' '" ova Y8 ':'1n tütün mübaya- rneb'usluğuna intihabı üzerine Ema- sinde oturan Mustafa Çapada tram-
Sıhhiye müsteşarı dün 

Parise gitti 
Cemiyet azası tas
fiye yapılacak mı? ltııı, ""· >thalat ranı yok - Son za- atı - Hukumetımızle Çekoslovakya 1 nete kimin tayin edileceği henüz bel- vaydan atlarken düşmüş, hafif suret

~ Şırket' H:ı. artması üzerine arasında 25 eylülden 25 Mart 930 ta- ti değildir. Mamafi alakadarlar ara- te yaralanmıştır. 
; .. ~~11tı. ı;ab •lıçte. yedi antr,~po rihir.e kadar .a!ıı aylık bir ticaret mu sında söylenen isimlerden en kuvvet
S •n !la k'er verıldıgıne gore ahedesı aktoıunnıuş ve keyfıyet tica- li ihtimal Erkek muallim müdürü 
~ iı•ıad1~< 'Ydeki kapanmıştır. ret odasına bildirilmiştir. 1 Saffet beydir. Dün bu mesele etrafın 
,hu'•ktır. ~/le bu al' zarfınd~ Aktolunan 'ıu m' .. ı.kavele mucibin-! da kendisine müracaat ettiğimiz :Ma
'•ı, •ntr•p 

1 
tok ıfüalat azaldıgı, ce Çekoslovakya muvaredatının en arif Emini Behçet B. demiştir ki: 

Kestanbolu hattı cu

nıartfsiye açılıyor 

\lı,4~rı,,i d~ ara !uzum kalmamış ziyade mazharı müsaado millet mııa-j _İntihabım hakkında bana henüz 
ı..."1 kuııa~ 1kapanacaktır. Ancak melesine tabi tutulması lazım gelmek resmi hiç bir tepliğ gelmemiştir. He 
~~ l.ı "l~tr~ m.ak üzre bunlarda: tedir. nüz Emanet vazifesini tcrketmedim. 
Ilı' ( '' 500 erime ımin tayin edileceği malüm . '·· lııınuft. 6 su muhafaza edile- ı' Çekoslovakyanın İzmir konsolos- ' y k' 

Şark .demir yollarının Uzunköprü 
-Pavlı ıstasyunları arasındaki M -J 
mevkiinden Kestanbolu ve Karabür
~ek ~öm~r madenlerine mümtet olup 
ışlctılmesı hususu Edirne Muhasebei 
hususiyesine verilen dekovil hattı ta
miratı hitam lıulmuştur, 11/10/929 
Cuma günü küşat resmi yapıldıktan 
sonra katarlar muntazam seyrü se
ferlere başlıyaçaktir. 

,;<t '>ı 1 •ar<l . • metro mürabhaı luğunda:t ticaret odasına vorile:-ı ma- değildir. 
1ı •vcut ~u Rıhtım şirkttinin e- !~mata. göre, Çekoslova.kya hukume

. ~ hSo o~0 tun antrepoların me- tı, aynı zamanda kendı ihtiyacatı i
t.ı.hreana. r,ıetro mürabbaıdır. çin de memleketimizden asğari bir 

.__.., 

A.ııa •eL,p görülmemekte- milyon kilo tütün alacaktır. 
it) doıud Ticaret odası, muahede ah)famı 

'ı ıı.~.Vlet ~n niçin az buğday ge- hakkındaki malumatı derhal bilumum 
!\ 'd itlı zam •ınır yollarında mah- tüccarlara bildirmiştir, 
~:n tenzi~nında tatbiki takar- CEKOSLAVAKYANIN IZMIR 
·, Y<iarpa attı tarifenin tatbiki DEN ALACACI TOTON 

l.~~<i '!aya henüz emir gelme İZMİR, 1 (A.A - Çekoslovakya 
~ 1ııı•luda b" .. ile ticaret muahedesinin temdidindcn 
t~ &·lay ol~tu_n mevkiflerde c;ok sonra mezkur hükumetin İzmirden 
~ hui:da ugu anlaşıldığı hal- mübayaa edeceği tütün bir milyon 
~1 •layabl ancak şehrin ihtiya- kiloyu tecavüz edecektir. 
~•t de . ınektedir. lZMIRDE KREDi KOOPE 

1•. ııa:•r Yollarından verilen RA TIFLERI 
, ''•ne s r~n çok buğday geti· IZMIR, 7 (A.A) Vilayetçe 

ARNAVUT KRALININ GÜNÜ 
Arnavutluk kıratının doğ"duğunun 

yıl dönümü olmak münasebetile dıin 
şehrimizdeki Arnavutluk konsolos
hanesinde merasim yapılmıştır. 

--~ ~ 

• 
ARAZI TAHRİRİ TECRÜBELERİ 

MALÜL GAZiLER KONGRESi Bu sene Maliye vekaleti tecrübe 
Ma!UI gaziler cemiyetinin senelik için bazı yerlerde seri surette arazı 

kongresi bu ayın yirmi beşinde topla- tahriri tecrübeleri yapacaktir. Te
nacaktir. Kongre İstanbulda aktedi- crübe tahriri 341 den sonra tahrir e
lecektir. Kongreye 18 şube iştirak e- dilmiş yerlerde yapılacaktır. 
decektir. Zeytinlikler, bağlar, sebze bahçele-

- '!"'"~' ri, meyva bahçeler. ormanlar, çayır-
SOREYY A PAŞA GELDi lar. mer'alar, sazlıklar gibi sınıflara 

İki aydan beri Avrupada tedavide ayrılacaktır. 
bulunan İstanbul meb'usu Süreyya Arazi sınıflara ayrıldıktan sonra dö 
paşa dünkü ekspresle şehrimize gel- met takdir edilecektir. Her köy için 
miştir. met takdir edilecektir. Hey köy için 

bir mikyası kıymet cedveli yapıla-
KADASTRO MODORO taktir. Tasnif ve tahrir muameleleri 

YOK ARABALAR! VE 
KAMIYONETLERLE ADAM 

TAŞINMAYACAK 

Bayram ve tenezzüh günlerinde 
yük arabası ve k~myonetlerin araba
larında bazı tadilat yaparak gerek 
çocuk ve gerekse büyük adam tası
maları menedilmiştir. Aksi hareket 
edenler tecziye olunacaktir. 

~ . 
SATIŞTA KABA KACITLAR 

KULLANILMAYACAK 

Sıhhiye müşteşarı Hüsameddin ve 
heyet teftişiye reisi Fuat B. !er dün Diş tabipleri cemiyeti fevkalade 
ekspresle Pariste toplanacak ııhhi kongresi cuma günü toplanacaktlr. 
kongreye gitmişlerdir. Cemiyet erkinından bir zat bir m\1-

Hüsameddin ve Fuat beyleri gar- harririmize demittir ki: 
da Sıhhiye müdürü Ali Rıza ve Ema· - Cemiyetimizin, tababet ve şua. 
net sıhhiye müdürü Neşet Osman batı san'atlarının icrası hakkındaki 
beyler ve sıhhiye erkin ve memurini kanuna muğayir teşebbüslerde bulun 
tarahndan teşyi edilmişlerdir. duğu doğru değildir. Bu kanunda 

Sıhhiye müsteşarı Hüsameddin etibbanın doktor unvanını kullanaca-
Bakkal, kasap, balıkçı. manav gi- bey du"n seyahati ve memleketı'n sıh- • di · 

b
. f ki gına ve ş talıplerine doktor denil-
1 esna ın sattı arı malları tartma· hi vaziyeti hakkında bir muharririmi-dan e t k b k'" ti k k miyeceğine dair bir sarahat ve kayt ve a a agı ara oyara tart- ze su izahatı vermiştir; 

maları menedilm'st'r B k b'l ı olmadığına göre doktora imtihanına 
ı . ı · u a ı şey er - Pariste dördüncü içtimaını ya· 

evvela tartılacak onda k • · dahil olmıyan tabiplerle aramızda un n sonra agı- patak olan beynelmilel vefiyat sebep 
da konacaktır Zabıtaı· beled' van itibarile fark olmaması tabı'ı'dı'r. · ıye me- teri kongresine iştirak edeceğim. 
murlarına tebliğat yapıbııs. olup ak- Kongre bu ayın on beşinde toplana- Cemiyet azası arasında gerek bu 
si hareket edenler hakkında takibat taktır. unvan meselesi ve ,erek cahil dişçi 
yapılacaktır. _ Memleketimizin sıhhi vaziyeti mü- çırak ve kalfalarının Darülfünunda 

TAHLiSiYE MEMURLARININ 
TEKAODIYESI 

kemmeldir. tabi tutuldukları ehliyetname imti-
Vaziyet her zamankinden normal- hanları hakkında Şurayı devlete mil· 

d racaat edilmesi için kuvvetli bir ce-
ANKARA, 8. - Bütçe encümenin- ır. Sıtma mücadelesi her tarafta de- reyan vardır. Permili di§çilerin ce-

d~· müza~e~e edilecek bir layıhaya vam ediyor miyetten çıkarılması suretile bir tas· 
gore tahlısıye memurları muvazenei - --- fiye icrası da kongrada mevzubahso-
uınumiyeye tabi memurlar gibi te- H at pahalılıx.ı ıacaktir. • 
kaüt nispet ve muamelesine tabi tu- 8 Y ~ Bizim sıhhiye vekileti nezdindelri 
tulacalclardır. eakl te,ebbüslerimiz, kanunun tatbi-

- -- . 1914 eglilliln• nispeti• katında yanl~lıklar olmaaına mey .. --
MAAŞLARDAN BAŞKA PARA h t 14 d ·' d h ., ...,. VERiLMEYECEK aga e,a 8 • vennemek için yapılmışb." 

~ ~ e ep vagon noksanlı- kr~di kooperatiflerinin sene batına 
\ :ıt~ biy

0 
fi . kadar hepisinin açılmıı bulunacağı 

1 ~~ lirası ~tlerı - Dün bona- kuvvetle ümit edilmektedir. Sene ba· 
~ 'Ut on O 12 kuruşta açılmış ımdan itibaren köylü kolayca para 

1 1 
8&3 Lipara~ kapanmıştır. alabilecektir. J{adastro mektebinin imtihanları köy heyyeti ihtiyariyeleri ile maliye- Maaşatın tevzii kanunu meriyet 

dastro umum müdürü Ati! bey bugün nin bir memuru tarafından yapılaca- mevkiine geçmek üzeredir. Bu kanun 
Mudanyaya gidecektir. Mudanya, ktir. dan istifade edecek olan vilayet ve 

pahalı 

Ticaret oduınm yaptığı EyUU ha
yat pahalılıiı istatistiğine nazaran 

Ticaret sarayı 
~'.t<;'rtııüre!. 9,18,5 kuruştan BiR ŞiRKETiN MORACAATI 
•a>.i~ fiati ttur. İZMİR, 7 (A.A - Bir ecnebi şir-

h,4 .tltifeai artınay~c~k - Yenil ket on senede mukassatan ödemek 
tı~ liaıı nı.n .tatbıkınden do-

1 
üzre inşaata talip olmuştur. Bu mü-

l 
erının üç kuruş yük- racaat tetkik edilmektedir. 

Bursa, İzmir ve havalisindeki Kadas Cedvellerden biri maliye memuru- belediye emurlarına ihtiaaa, komi-
tro işlerini teftiş edecektir. na verilecek, diğeri de köyün camiine syon, ücreti, makam tahsisatı, tahsi-
4XT •rn ~ kalik olunacaktir. Alakadarlar 1 S gün sah maktua, hakkı huzur namları ile 

ISTANBUL LiSESiNE RACBET zarfında buna itiraz edebileceklerdir. idarei hususiye ve belediye bütçele-

hayat pahalılıiı büyük harbin başlan Oda b &g·• k • t• 
gıcı olan 1914 senesinde yüz addedi- u6 n u iÇ ıma-
lirse 1929 senesi EyUllünde 1412 dir. ında bir karar verecek 

Bu istatistiie nazaran hayat mun-
8~ • • • 

tıbuı Hayvan Borsası 81101929 ~I • 
FAZLA rinden hiç bir nam ile para verilme-

KADASTRO MEKTEBi mesi vilaayta bildirilmiştir. 

tazaman ucuzlamaktadır. Bu senenin Ticaret odası için Dördüncü vakıf 
afustosuna nazaran hayat 7puvan te- hanın k~~§ısında bir ticaret sarayı ya 
nezzül etmiştir . P~11 oteden beri taaavvur edilmek ( . l>ırı 

•1tısi 
' 
~ 

••btlar 

Adet Kıı~ 
uga,1 

ır12 

ocıo 

1~5<, 

Do 
000 
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00 
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Ol) 00 
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00 oo 
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00 00 
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flab 
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K. 
6t 40 
DO 

b.l "" 
00 00 
00 •il 

OIJ U•J 

'I 00 

00 00 
00 00 

Bu sene liıe ve orta mekteplere 
göıterilen rağbet 8 • 10 ıeneden beri 
emsaline tesadüf edilemeyecek dere
cede büyüktür. Bu meyanda İstanbul 
lisesine rağbet diğer mekteplerden 
fazladır. 
İstanbul lisesine şimdiye kadar mü

racaat ed~n talebe, mektebe namzet 
olarak kaydedilmektedir. 

Maarif Emaneti mektepte istiabın
dan fazla şube açılmasını muvafık 
görmez3e o zaman daha geç müra
caat ed<nler Kabataş lisesine devre
dileceklerdir. 

Kadastru mektebinin imtihanları 
bitmiş ve 52 efendi mezun olmuştur. 
Yeni devrei tedrisiye 19 teşrinievel
de başlayacaktır. Bu mektepte ceza 
kanunu kanunu medeni, icra usulle
ri, tapu siçilleri tedris 5000 edilmekte 
dir. 

HUKUKU AMME MÜDERRiSi 
Darülfünun hukuk faktittesi huku

kıı ~tnme müderrisi M. Krozat mezu
::ıiyetıni bitirerek şehrimize gelmi~

tir. 

ANKARA TRENiNiN Fiatleri tenezzül eden eşya meva- tedır. 
TEEHHORO ılı gidaiyedir· Mahrukat . fia~lerin~e 1. Bugü~ ~oplanacak olan Ticaret 0 • 

ANKARA, 8. _ Po•ta treni bu· biraz tereffu vardır. Elbıae fıatlerm-ı dası meclisı bu meseleyi müzakere e-
gün 2 saat teehhürle gelmi~tir. de ve ev kiralarında bir tebeddül yok' derek sarayın inşa edilmesi hakkında 

TASHİH 
DUnku nusbamızda ikinci ktlnunun 

dokuzuncu perşembe gecesi matbuat 
cemiyetinin balosu yapılacağı yazıl
ması lazx:n gelirken yanlışlıkla cemi
ycün kongresi akdedilecegi yazılmış
tır. Tashih ederiz. 

tur. bir karar verecektir. 
_____ .. __ 
POLiSTE BECA YIŞ Ticaret sarayının inşası takarrür 

ettiği taktirde bir komisyon teşekkül 
ederek sarayın ne şekilde inşa edile
ceğini kararlaştıracaktır. 

Arnavutköy merkez memuru Fuat 
bey Aksaray merkez memurluğuna, 
gözlerinden rahatsız olan Aksaray 
merkez memuru Sadık bey de müte- Ticaret sarayının kar,ısındaki Va· 
ferrika polis merkezine nakledilmiş- 1 kır handan pekte kü<;ü.k düşecek şe-
lerdir. ı kıldc olmaması takarrur etmıştır. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet 11.aml 24 asprl 12 

derece idi. Bugün rt!zglr poyraz 
esecek hava eksenyeıle açık ola-
cıKtır, 

FELEK 

M!LUYl.'f 9 TEŞRINtEVEL 1929 - - MiLLiYETiN 

-(ÜI< Hi~~TE 
Araba ve otomobil 

2 BEY~LUNDA 
NiKAHLANANLAR 

DUn Beyğlu belediye dairesinde 3 
niklhlan kıyılan çiftler ıuntardır: '1 

Bclkis H., ecza tüccarr Veysi B., 
Elizabet H., hademe Yorği Ef., Ru
kiye H , fabrikacı Ali Ef., Atil H., 
tuhafiyeci Aleksandır Ef.. Vasilaki 
H., gazinocu Grifor Ef. Anastasya b. 

Ahmet Şakir, elindeki kata- - İstiyorum amma param k:ınduraci Vasil cf. Ümmüğüt H., 
loğu annesine uzattı: yok • amele Nazif Ef. Mediha H. amele Cc-

EGLENCELERI 1 

- Anne, ııu otomobilin güzel- - Kaç para l&zım . m.il Ef Mürvet H., şoför Halil Ef., 
1 Ziba H., çuvalcı Emrullah Ef., Ha-

liğine bak .•. İnsan içine bindi - Beş bin lira. ki biıı liram tçe Behiye H., nhtım şirketi memur- Bu günkil yeni Dllnkil bllmeccml:ı:la 
mi uçar. . . var. tarından Cclalettin Ef., Ncvrea H., bilmecemiz hallcdllmlt şekil 

Fatma hamın kaşlarını çattı: - Ben sana üç bin lira borç misk yafcısı Cemal Ef., Kamran H., SOLDAN SAÖA: 9 _ ittihat (6) 
EVKAF! - Zengin işi bu oğlum. vereyim• banka memuru Hüseyin Orhan B., 1 - Serpuş (5) Ceviz (3) YUKARDAN AŞAÖI: 

Nedir? Diye sorsam ne cevap - Yok canım; bu gün hemen - Teşekkür ederim.•. Fatma H., katip Mustafa Ef. 2 - İ!yan eden (3) 1 _Şahadet eden (5) Beyaz (2) 
H O ·ı· ld S"h FATiH DAiRESiNDE 3 - Şekerden mamul bı'r madde ve.ebilirsiniz? Vaktile biz u- herkes otomobil sahaibi. - tomobı ı a ın mı, u ey- EVLENENLER (

5
) Ufuk (

3
) 2 _ Koku (4) 

k; k mektebinde bunun tarifini - Bu herkes dediğin, hep layı da yakalarsın .•. Doğrusu Fatih dairesinde nikahlari icra e- 4 _ Bir çalğı (3) 4 - Başit çakmaklarda kullanılan 
o ,uduktu. Lakin bu günkü vazi zengin insanlar. güzel kız... dilen çif~kr eıa~isi şu dur: 5 _Doktorluk (3) Dervişin ya- madde (3) Cinayet yapan (4) 
yete h'ç te tekabül ettiği yok. Ahmet Şakirin mahzun oldu- * * * Zabıtaı belediye memuru Ahmet pıp da mı.iradrna erdiği ıcy (5) 5 - Değnek (3) 
Bu mueıısesenin ilk işi h yrallır ğunu görünce sesini yumuşattı: Bir akşam Ahmet Şakir eve bey ~cveddet_ H., muallım hmct bey 6 - Kırmızı (2) 6 - Yemek (4) 

•1 • d" A . d , muallım Bedrıye H., Necatı B. Fat- 7 _ Elbisede daima de"i en e- 7 _Ressamın eseri (5) 

sabır zlıkla be e ıen 

D~~rı ~~ Ul ~ 
~ızlarıoızı gözelin) 

Hlminln ilk ıraesl 
Hamlf: Rea/izimden ılr~ 

mtyen usur bir zat tar 
/ından sureli hususlytdt 't 
cude getirilen bu eser blil 
danyanın EBEVEYNINıE il 
iHTAR dır. 

Bu filim elyevm genç ıcıılt 
nn ıerbest terbiyesinin ınUıfı~ 

i;;~;~;~s;erciÜcdif rrı~ 
rlyarel inlibaab büyük ~ilm!lll 
ikinci n goH kısmı. 

.! gı mi? Tam n yanm mı yon ~ Co-ukluk etme oğlum. suratlı gır ı. nnesı sor u. ma Dürefşan H Osman ef Fatma ki g ş ş 1 (3) D"km 
1 · d"I Ç d k. h ' Nen var? Bir haftadır Ad · ·• · · 1 (4) 8 - Bal yapan ame e 0 c-
ıra ınşa e ı n apa a ı as Sana b;~ klet aldım sonra moto- .. --:: .. .. · ··? , alet H.,. Salıh Ef.:. Sal.fct H., A_· 8 - Namus (2) Öpmekten emri kten emri hazır ( 3) E~ B t 

t haneyi tütün deposuna kiraya siklet :ıdım. A~a otomobi yuzun gulmuyor. mn B., Emme H., Muhıttın B. Hatı: ı.,,,r (2) 9 - Tahmin (3) Su (2) 1 uar o ı'au o 
eri)orlar.1· 1.ay.~i hastahane yap a'amam . •• Hem es:ısen otom<>- - Cavidin otomobilini gör- cc ~·· Şeref Ef., Ağatoniki H., Alı 
mıyo lar, n ut n depo u yap- bı·l tehlikeli ey. dün mü? .. İşte benim istediğim Cc_mil Ef .. Emme H .. Nasuh ef., Be- ~~;lımC~ 1 !arık, lıayat, kaz:t ve otom,...:.ııl ~igortalarıııı~ı ~- ~ 

l b.l 'eli B ·· d · drıye H. Hamza Ef., Oa!atarla ünyon hanında kAin Ünyon sigorta kumpanyaııına ' ile meşhur Arjantin orkeS ... 
ma ın ar. M 'ki dah hli otomo ı o 1 • u gun e, yenı Fatih belediyesinde nikahları kı- ~ • •el" 

htanbulda kaç vakıf çeşme -.-. otosı et a az te • bir haber aldnn . Cavit, Süheyla yılanlar da şunlardır: ' pyatınmz bir çok yerlerde azim şnıu srt-
kelıdır 1. k. d b·ı f; I \ t kt 1 muvaffaklyederl kazandıktan _,., a: a~' • Kaç Vakıf mektep var- · ile evleniyormuş. . . Hasan Zeki B. ile Semahat H . ; ür ıye e ı a a~ı a icrayı muame e e me e o an ki fV'" 

dı•? B~nim anlayamadığını "U· - Bu yollarda, saatta 80 ki- Şakir, hırkırmamak irin yut- İsmail B. ile Nuriyc H._, Salih ef. ile •• ra tekrar f•hrimize gelcce • ,r 
'" "' "' H H M h t f iJ F H u N y o N ı- OnlAn bir çok ruhnevat 

1 
• d r: Ceş eıu ve sular Emane- lometro yapmak, ölümü davet kunuyordu. Fatma hanım oğlu- Al~va f ·•.1 •s mde eH. eM ah:m? B• ı ~n .. • l M ·r k. B b - di-· ım e. ı c ea et ., u ıttın . golan havi yeni repertuvar•~ 

t gfçti, Mektep.er aa;ı ~· etme ·tır. u egen gın otomo nun bo~una _sarıldı: ile Fatma Behire H., Ali Şevket ef. göreceğiz. Bu sefer refakati•~ 
Has eba eler Sıhhıyeye venldı, bıl kaça? - Muteessır olma oğlum. ile Hatice H., Celalettin ef. ile Semi- TT d t iki .kltan.·s kadın nrdır. Bunl•·.-'4 

fıl d 1 n..umnan"a~ına bir kere uğrama an sigorta yap ırmayımz. '·iti'' K ütuph eler rap har e o u _ Beş bin lira . ZavallI Cavit. ha H., Mahmut Cemal e~. ile Hac.er " , birısl dünyanın en meşhur • 
el ır faydası yok imaretleri Hay V 1 B _ Ben Cavidin acınacak ha- H., Muammer Cemal B. ile Mevbıbe --- - - Te:efon: Beyoğlu - 2002 ~~!!!i~~!!i~ virtüozdur. 
. • . ' - ay vay vay... u parayı H., Vasilaki cf ile Pondu H. - - ----------~~! 

n efendı mer um kapatmıştı. nerede bulurum. Bu sevdadan lin i görmüyorum. BEYAZIT DAiRESiNDE Darül'~ceze müdürlüğündenı 
Peki efendim, bu hayir müesse- vaz geç oğlum . . . - Ciddi konuşalnn. Tehlike- EVLENENLER Kilo 
ıesinin işi şu asi te§kilatta, ica- Kısa bir sessizlik oldu. Fat- yi atlattın. İstikbali düşünebili- Bcyazit Daireyi Belediyesinde ni- 2000 Zeytinağı 
rei mLecccle ve muaccele tahsil ma hanım yan gözle oğlunu riz. komşumuzun kızı Cemile kfiltlari icra edilen çiftlerin esamisi Metre Arzı 1. 

s 

etmek midir? Bana Evkafın ne-- süzdü, sonra ince bir t ebessüm- sana aşık. İyi bir kız. Onunla şu~ard~ :Ef N" H H li1 Em" 130 1 Metro 10 Numara Çinko Şehremanetinden : Ci~ 
ye yaradığını • an!atsalar pek le sordu: . evlen. Size t~k atlı güz~l ~ir ara- Ef., a;:,,a H., 'Ş!.ıettin ~f. , Ay~ Kıye =:.ı:~n:Ui.J;:::.""'i~ı. 3fJ I '

1 

me.-nnun olacagım. - Sana bu otomobıl sevdası- ba alırım. Bıner gezersılll.%.. . H., Melımcf Şükrü Ef., Fatma Afife 3 Kalay 436, 435 harita numaralı ar,.Jll.J 
BIRAKILAN MA NDA! nı kim verdi bakayım? .. Sühey- - Çok muvafık anne! .. Allah H:, İsmail !lakla B. ~eliha H .. Ki- 5 Nışadır unda 30,32 metre murabbAJ f"",ı: 

la mı? için Cemile tek atlı arabaya ya- mil B. Nebile H., Halil Sedat B. Şe- ı Küçük Çivi araanm metre murabbama 5 ~ / 
n ünJru "ikdam" dan bir ser- kr rrl rife Müzeyyen H. Abraham Ef. , Ro- Metro met takdir olunarak aablmal< ;,i'.ıı' ' 

lavha: Bırakılan M•mda .• altın - Süheylanın bunda hiç bir şB_. d. · . . d • . ti" k za Hanım. 
140 

Astarlık kaclarlan araamda açık m~!rt (' 
da "·la"I Nurı".. dahlü tesiri yok anne. ır en sesını egış r. ere. : BEYAZIT BELEDiYESiNDE konmuıtu T li 1 • _..,, , 

""' H C 1 1 22/ 5 Yerli mamula"tından yünlü ı'yı' ..;". '"cı"vert veya siyah r. a P enn""' fır ' 
E - b bo b kılm . - ayır anne, erru e ı e ev- Beyazıt belediyesinde nikahları lı:ı- ~~ ... konmuıtur.Taliplerin 1an_..,e1:.; 

ger aıı ş ıra ıt ıelae Fatma hanım bu söze inan- lenemem. Tek atlı arabayla ge- yılanlar ıunlardır: kumaş hemşirelere mek iç.in ihale ırünü olan 29 ~j 
t eh likelidir, pek oynamaya g • madı. Şakirin, uzun müddetten zemem o eski devirlerdeydi. Suat B. ile Zeliha H., İsmail B. ile 93 Yerli mamulatından yünlü vasat lacivert veya siyah ku- evel 929 Salı aünü levazım rofV" 
me.:! beri, Şişlinin hu şımarık, c elifi- idare fi~iıi yakılan devirlerde .. '. Zehra H., Mu~fet B. ile Nazmiye maş hademelere iüne ırelmeleri. 

Ç UKUR BOSTANDA! ıek kızma Atık olduğunu biliyor H d" . l H., Salamon ef. ile Dodo H. D k . bal"d . mıkd lan yazılı 1 * * * .. • •. arpten sonra unya genış e- BEYOOLUNDA BiR SENEDE arül'acezeye mu tezı a a cıns ve ar şey e- Bedeli ke f 578 15 kuru wı ~ 
Bir dostum var Çukur Boıtan du. Süh.~>'.'.a buks 1 -1~r<lld.s'. hı r di ..• Hız lazım, sürat lazım. . • EVLENENLER rin kapalı zarf usulile ayn ayn münakasalan 4 Teşrinisani 929 bulunan ~dıkö:r vapur 1 i ~ 

taraflarında o•urur, sakin, ken- k_ızdı . Butun oto?Iobil sahiple- Bana uyuşuk bir ömür temenni Geçen 1928 aenesi tqrinievelinin pazartesi günü icra ve saat on dörtte teklif zarfları açılacaktır. Mühürdar cihetindeki kaytlı i ; 
di halinde bir çocuktur. nle dosttu. Şakir~e taru.ştıkt~ ediyorsun, halbuki bana, saatta dördünden bu güne kadar bir ııene Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile müracaatları. araımda bulunan bozuk rıh_ıııı' 

iki gün evci gördüm elinde sonra, ona otomobıl alması fik- 80 kilometro hız kafi değildir... zarfında , Beyoğlu nikah memurlu- • • • nurun - iri 8/ 10/ 929 Salı ~ 
bir kitap: ' rini v~"?İşti. Bu muhakk~ı. Ben kararımı verdim. Yer yüzü- !,unda, 1444 çiftin akdi icra edilmit- Darül'aceze Hastahanelerine Yirmişer lira ücretli iki hademe i~!-r~d1:.-ı;1' ~ ...::ın- ::,.J 

"inekçilik" sordum: Şakin bu ~m pençesınden nü terkediyorum. Tayyareci ola ·Dün Beyof lu belediye dairesinde l~zımdır:. ?rta " yaşta .. sıhhati yerinde olanların hüsnühal varaka !u"; ;;,.ı:0;.:'u~P 0~(, 
- Neo, Nedir o kitap? kurtarmak 1.azımdı. Fatma ha- cağım. nikillılan Jaylan çiftler tunlardrr: sıle Darul acezeye muracaatlan. yeti fenniye veaikalarile J'~ ~ 
_ inekçilik yapacağım! nım, uzun bır sukftttan sonra • • • Lutmina H. ti.iccar Jalı: Marango J) T 

1 
ki lı d 1 d buçuk teminat akçel.,..iııi ~'I 

- lyi ama aenin yerin yok sordu: Gene; pilot Ahmet Şakir Sü- ef., Sara H. kırtasiyeci Hayım ef., İ icare ıne eui ınüuür nnnoueo : mi ihale olan 27/ 10/ 929 t~I 
ki? - Arkadaşın Cavit de bir heyla Cavit hanımı, tayy~e ile Fatma H. memur M~hn;ıet Feyri .et., Y aaclil pazar rünü uat 14 t• 

_ E vet ama yakında bizim ot?mobil almak istiyordu değil kaçırdı •.. Cavit bey Cemile ile ~~v!~ıeHRaa::,ı~~~cii. ~=~~ Mektep 14 T. evci 929 pazartesi günü açılacaktır. Ve bütün cümenine müra~tı:L .J. 
mahallede bir istadyom yapıla- mı? . evlenecek. Cemilenin babası, Albcrt cf., Zehra H. yüzbap Ali B.; kısımlarda derslere başlanacaktır. Taliplerin ° gün sabahleyın sa Topkapıda Ba:yazıtaja ~I 
cakınıf. K ardetim, aktamlan _ -. ~vet. H.~ de, benim be- kendilerine tek atlı bir araba he Emine H .. toför Recep el., Katerin at sekizden itibaren mektepte bulunmaları ilan olunur. in Aksaray caddesinde 31 yeflJ ..-.,-

biz tramvayd.a güç yer buluyo- gendigım o guzel Doç spor oto- diye edecekmiş . H., muhaaıp Alckaandr cf., Mazalto Yı'la"Jet ~aı'ın"ı encu"ınenı·n~en ·. n".·.nıkil .. e5 .. n~umarale·n .. 28blma',· ndCliıll"~k~:":karrer.~~-::-~;.!' T b·• b k d k mobilini almak istiyor. s··h l" ·1 Şaki l ' ? H. bademe Marko ef., Fatma H., ko- .,.. ...:-:. 
nız. a ıı u ~ ar uza !ere u ey a ı e re ge ınce .•. misyoncu Aptullab el. Hazınilya H., 
karda kıtta, guneşte, yaııııta * * * Fatma hanım, bazen: sobacı Dimitri ef., Münibe H. mülki- - elan taı• 1--'-- "';;/ii 
'-' 1 k b" ka E Sahi · Ca · be A ' İ · ·b· lmacak ·ki • ..:ı. d ksan ırun ıp 0 ıuuarm y ııum ge ece ır ç ay sonra • - mı vıt y? - ilah verede, tayyareden ye müfettişi İbrahim Sahip B. lk mekteplere şartnamesı mucı ınce a ı r- o kiircla daire encümenine m" 
manet çayırını kiraya verir tu- - Nedir Fatma hanrmefen- daha süratlı bir şey icat etmese- Jandarma iınalithaneai müdüri· bir metro murabbaı muşamba 2.0 te~rinievv~l 92~ ta~ne kad~ n ilin olunur. .../ 
tarım, güzel inekçilik ederim. eli? lerl .. Diye dua eder. yetinden: münakasaya konulmuştur. Taliplenn encumenı vılayete mil- İS - ~ ' 

Bu heıaba gülmez misiniz? - Otomobil almak istiyor- Nakleden 2930 adet ekmek torbaaı kapalı racaatları. ı11111ı M. KOR ,,r ; 
BU NE TELAŞ! 

Dünkü gazetelerde bir haber 
vardı: 

"M tbuat Cemiyeti senelik 
balosunun gelttd< Kanunusani 
ain dokuzunda yapılmasma ka
rar verilmittir." 

Tamam üç ay var !. Bu ne fa
aliyet efendim, bu ne atet gibi 
çalıtma!! 

FELEK 

muşsun? ELAMI iZZET zarf münakasa usulile satın almacak- O A .. 5; 
-"'-------------- tır. Münakasa l9-10-929 cumartesi Vilayet daimi encümeninden: K RK MAuAZ .. " 

IQlauı.nı Nalı'a fen ıııekteı.ı· ınu""gyaal Loroı'syonundan :.üdanüJsaanadtalmı4 tae ·ıım.taanl" bthualdnaesı~ncddeik pyaa-- San'atlar mektebine muktezi dokuz bin kilo pirinç kapalı zarf u Beyoğlunda lıtik!A.I çadcl; 
(1 U U Uu l U .,.. " sulile münakasaya konulmuştur taliplerin teminat ve teklif mek No. 409 Hazır ve tAnıetl• ,1 

Mekte?in y~di aylık et, ekmek~ ve yaş se?zes~ yenide? . kapalı ~~~:1'.'°;~Ji~:'~~~n ~~·;:t;~ tup1arını 20 Teşrinievel 929 pazar günü saat on bire kadar encü her nevi kUrklcrln cıı ~ 
zart usulıle munakasaya konuldugun<lan talıplenn yevmı ıhale o sartanmedc münderiçtir. meni vilayete tevdi eylemeleri. ~:'ı~/:c:!:~•!:~0f!tıı1,ı. 
lan işbu ayın 31 inci perşembe günü saat 14 te mektepte topla- · iLAN Viliyet daimi encümeninden: 
nan komisyona müracaatları. Balikesir vit.ayetine tahi Tunun Beşiktaş kılınç Alide asariye mektebi binası ile Kızıltoprak- . iLAN ~I 

B_ eyo_ ~_ ıu beşinci sulh hukuk j ıstanbul vllAyetl orman belmyldkazaak 1a'mmt.a•maldaan~,!'_!1!!7anı0 nımneıtru0- ta Zühtü paşa mektebi bin:ı.sı icara verilmek üzre 20 Teşrinievel \lı üEsfkcnüddlanrı'nHbuakub~ı Oh~~;!f.ı.1 
h k ı d Bl bo d .,...,....... 929 pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur ta- - 0 Jf"" 

a ım ı~ın en: r rçtan °- haf mUdUrlU§Unden: mikiba muadil 3160 adet devrik ak !iplerin encümeni vi!ayete müracaatları. mi Mehmet paşa mahılle<ind• ;.ıl 
layı mahc•ız ve furuh'.u mukar- H . H . . . çam qcan beber metro mikibı 300 rcse odalanndı zürndan ~•, . ,"'" 

aııne namına ve alı~ ıskeleıın- be,_, ile ı..--• zarf u b 1 " b k · ı 1 nu l'!'J 
O . J . uaulile 30-10-929 tamun e aaat dört- Hasan hin Mebme.Un g 1'1ı'!, 

rer cevi:ı:bü fe ve ayna, konsol, de mahfuz 1012 adet gürgen dolabı ku~t ""' - -~:,_ed ,..., .. sta aşı aranıyor anın ,,an şa an anyu c •.ı·Pf:;.ı 
TEŞEKK R - Kain pederim gramafon ve saıre 13 IO 929 ve 133 adet gürgen samanlı ve 53 a t 'L-• lunmak üzre bir ay müd- karar itası talebiyle ikame ey "".iJ 

Hu.eyin llıliı beyin uiu.u vesilesile pazar !{Ünti ~aat 1 O dan itibaren det gürgen tezgahlık_ ve 26 adet g'.ir d:t1':"~U:..yedeye vaz olunmuttur, davadan dolayı kanunu mtdeoin ~ 
gerek cenaze merasimine iştirak et· Beyojtlunda Kalyoncu kulluğunda gen ayaklık kercstesile 744 adet lu- talip olanlar olbapt.aki teraitnameain- Ereğli civarında bulunan bir madende makinaları ifletmeie maddesi mucibince ga.Ip oldur,,._ 
mek ve gerek tahriren, şi fahen lı:e- I d zılcık çubuğu 17-10-929 perfCmbe de muharrer yüzde on beı teminat •e makina kazımları::• tamire, bunlarla müteharrik makinaları, edilen mumaileyh Hasın bin l " ;.ı: 
derimizi tadil eıınek IOıfuoda bulu- All ruan pa~a apartımanın a sa- günü ihale olunmak üzre müzayede- aynca lwclretimaliJ'e ve ihtiaaaa ait vinç.leri, tulumbaları tazyiki bava komperesörlerini, vantilatör- hakkındı malOmın olanların ıtı"'.J 
nan muhterem zevata kai r. validem olacağından talip olıınlann gün ye çıkarılmı§tır. İzahat almak isteyen veaailde komiıyonu mahıaauna ve !eri, benzin lokomotiflerini tanzim ve tamir etmeğe ve ayni za- meyi haberdar eylenıelcri ~ 
ve refikam baıumlar n all' ına da en ve saati mezkı'lrde mahdlli mü- taliplerin Istanbul orman baı müdiri fazla malumat almak iıteyenlerin ik· manda madende mevcut küçük bir elektrik santralini itletmek illnaı terasına mahkemece k• '" 

. d h . yetine ve yevmi ihalede saat üç bu- tiaat vekileti orman müdüriyeti u- d' . . d .f k rilmlf oldntundan bu bapı- ııı""i.a' 
111miml \'e Lalbi ıeşekküranmı kt}. 7&) ebe e a:ı:ır bulundurulacak çukta defterdarlık binaaında ihale ko miyesile latanlıul orman bat müdüri- ve ınamoaunu tamır ve tanzım e vazı e görece , meccani e-v ve oluılann bir sene zarfı~d• ~ 
mcıur gazeten i7. vasııaslle arzeylerim memuruna müracaatları ilin olu- misyonuna müracaat eylemeleri ilin yeti n Balikeair ~~ müdüriyeti- yüz lira maqh uatabqılığa talip olanlar vesikalanm Zonguldak meye bilmüracaa beyanı hal ey· 
~fendim. Dr. Fuat Kl1mil nur . olunur. ne müracaat eylemeli ilin olunur. Maden kömür mmtakuı umum müdürlüğüne göndermeleri. feri illn olunur. ~ 

;'t.. llliueı,, in edebi lejrikBBl : 56 Dedi~i z:ıman pek inanma- mize daha çok bağlıyacak hare- bir maarif müdürü. Ne münase- Maşfill.ah iyi mazeret! Hay- Bak ne kadar sı.kın~ Ç • 
mıştım. Herif için Adapazarda- ketlerdir. . . bet ahpaplık yapıyorlar?. Diye laz. Hem zaten böyle bir sorgu.: sun. 
ki bizden olmayan çerkesler deh 30 l~ncı T... düşündüm 1 Galiba hayretimi o dan hiç hoşlanmadı. Hemen kq - Zararı yok.. • ııi') 

AŞK GÜNE • 1 ııetli nümayişler yapmışlar. Çer Anlaşılan ben Aniş hatunun da anladı ki: larını ~ttı. Genç yüzünün deri- - Zararı yok olur !Jltl f'ı:r 
keslerin çok olduğu yerlerde evinden başka yerde oturamı- - F.mmimin kızını götüre- si altında kendini sakladığı gö- Seni bir muallim y•P::-. , 
buna benzer daha bir çok nüma- yacağ~~· Düş~ kalka her gün ce~. <?da benim gılri. çalış- ":inen. öyle bir çok bilmişligi var hıç olmazsa ~aaşm a

3 
,ıı~ 

Etem izzet yişler yapıyorlarmış! Görünüş, o yolu çıgnemeli. Yakın, mekte- mak ıstiyor.. ki! Hıç ben aldanır mıyım? .•• kıntı çekmezsın. Sonr--'11'~ 
~ te padişaha sadakat. Halbuki bin bumu dibinde, şu bu ama . Dedi ve .. Arkasından seslen- .-~f müdürüne iş iste- lığın ilerledikçe m~ ~I' 

mis gibi hıyanet. Avanaklar çer ne de olsa ben bu kadınla yapa- eli. mıye gıdiyoruz... çıkmasa da o gene bır ç . ( 
milletin_ vahdeti~ .. temjn et- buki artı~ M_ u~taf~ -~er;ıal _yal- kezistan yapacaklarmış! Anza- ~yac;ağ.nn. Gene dün bü~ si- -. ~·· F~dik g.:lsene... . . Diye bana . mas:U okuma~ bulur ~ı;ni ~arasız ko~~e 1 
mek, sag/J sollu butun dU§m•n; nız ke.rnlı duşundugunu soyle- vur kendi kuvveti padişah nırlenmı oynattı. Cuma diye ev- Bır ıki dakıka sonra Emmısı- kalktılar. İş ıstemıye böyle gı- zık degıl mı sana hep ~ıııı ~ 
farla vurı.şmak kimin güçü ye- yen bır adam değil milyonla- du 

1 
Ankar ve 'k de oturmuş, başnnı dinliyor- nin kızı da o.dama geldi. Kara dilmez. Hoş zaten bir az sonra van ekmek yemekle ÖIJIJ- ı-

tebileceği, kimin yoktan var rm dilidir. Muhakkak ki Türk otr suya y ayıdzaptettika- dum. Yokarı kapıdan işliyorlar gözlü, kara kaşlı, güzel esmer bütün foyalarını istemiye iste- çiresin hanımcığım. geJll 
ed . k b 'l •· · · 'JJ t • · " · M t en sonra unan or usuna • d 1 "d k b' O d" kiz · d · • f ı .. Ar ıp ortaya oya ı ecegı ıştır. mı e mm azmu ımanı us a- k k di . r k ama ne e olsa ge en gı en ço ır taze. nye ı onse yaşın- mıye meydana VUt ular ya. Bır ue aydan dokunur. uotv,( 
Hangisi daha mühim? Bir aşi- la Kemal admı almış, insan kı- p~ aça: ' e~sı,ge ıp çer e- olunca insan tek odanın içinde da ancak. O da yengesi gibi iyi, aralık Güllü kadm bana: - Peki ama maarif ~ııi 1"(' 

retten bir devlet çıkarmak mı?. /Jğma girmiş, aramıza karış, zısG3!11 .ra:ıı ş. kendi başına gine gelen gidenle ce süslenmiş püslenmiş. Hele -Hanımım sen de giyinsen nün bana iyilik edeceg~ ııilt 
Lokma lokma dii§man ağzına mıştır. Yoksa bir insan bu ola, 

1 
~vur ım f ~şunlar bun- alakadar oluyor. yanaklarını o kadar kızartmış de hep beraber gitsek... den biliyorsun? Güllü ço ed~f~ 

1ağılmış bir memleketi yeni- maz. Hele şu üç buçuk çerke- ar ep . t:ıra ~ nna. cesar~t Sabahtan beri belki üç beş ki. Sordum... Dedi. çok gören bir koca 1<a~1 rıd' 
-len parça parça toparlayıp bir zin yaptığı münasebetsizlik ö- vermek ıçın 11yle. şehir .şehır erkek, bu kadar da kadın geldi - Küçük hanım maarif mü- - Ben ne yapayım?.. le dile havamn boşıugıı .,. 
hiçten bir devlet kurmak mı? .. nünde Mustafa Kemal ve kema- dolaşıyor, etra .ta.ki husuaı me- gitti; içerde kalan var mı yok düründen ne işi istiyeceksin?... Dedim. daire çizdi: .,ı~.V-; 
Bunu tarihte Mustafa Kemal- lizm kudretinin manasını öyle murlarının teş~yle şuna buna mu bilmiyorum. Bir aralık bir Ezile büzüle cevap verdi : - Müdür beyle tanışırsın.. .. - Ne diyorsun ~arı1~\ıe" 
len başka kim yapabilmi§tir. içten hissediyorum kil .. . . ... telgraflar çektinyorlar. Neyse. de baktım Güllü hannn. Giyin- - Bilmem ki ne verirse! Tanışmaktan ne çıkar. Sana yalvarsında ıste ı f. 
Bu işin. hiç ilerisi, üst tarafJ ol- Münasebcts~zler sahiden ga- Gavur im~ .. d~ gel~~ bak~lnn: miş, kuşanmış geldi. Yer göster - Tahsilin var mı?. . ki?.. yapsın! .. ııdiıı1 
masa bıle sadece bu kadarmı vur İmamı çagırmışlar. Geçen Onu da goruruz. Turk mılleti elim oturmadı. - Bu mektepte üç sene oku- - A .. A .. Ne mi çıkar?.. dedi. Fena halde ofi<ele 
7apmak gene her hangi bir ta- gün müdür: neler görmedi ki onu da görmek - Maarif müdürü Beye gide- dum... - Öyle ya!.. klıından geçti : 
-ih sayfasında şimdiye kadar - Telgraflar çekip duruyor- ten çekinsin. Bütün bunlar kuv- ceğim.. - Niye bit irmedin?. •-Amma yaptın Hamra hanım. 
,'er almamış bir lıarıkadır. Hal- lar! velimizi artıracak, bizi biribiri- Dedi. Bir mektep hadeı:ııesi, - Fazla okuyamadım!.. .Belki sana bir faydası olur. 



lız ve Er~ek Aıııeli BaJal Ticaret ve 
Lisan l~tisas ıııekte~leri 

MIUJYEI' ÇARŞAMBA 9 TEŞRINIEVEL 1921 

Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti
mai muavenet müdiriyetinden: 

Memleket hastanesi için mahiye 110 lira 
Talebe kaydına devam ediyor • ti" b" Al h t b k h • "} 15 

1\ 14 Birinci Teşrin pazartesi günü derslere başlanacaktır.. UCre ı ır man as a a ıcı emşıre ı e 
N1!1!'!,z:oıhaı·aı mektebi : ~'atih, Saraçhane başı, Münür paşa konağı T. Is • } • } b • h ·· 1 o } • } • k • 
~ .... ~7:ıı, Erkek llayaı mektebi : Cağaloğlu : T. IS 3630~- ıra maaş ı ır emşıre Ve ıra maaş ı ı J 

~en~ lahnalına toıııisyonun~au 1 ~asta b~kıc~lık münhal .ol~uğundan şeraiti 
20 Metr .k''b k _ .. ak . 1' . n ın 1 . lazımeyı haız olanların ıstıdalarına merbut 

kat•· e ını . a r çam oguşu mun asayı a eruye e a eı • • " 
2~Yesi (9) !e~rinievel 929 Çarşam~a. saat 14 te evrak ve vesaiklerıle Sıhhat ve içtımaı mua-

14 ınttre mık'abı çıralı hatıl 9 Teşnnıevel 929 çarşamba saat • • • • 

ic~~lll ınüllafaa ,.ekaleti Deniz fabrikalan wnwn müdürlüğü Venet Vekaleti CeltleSine müracaat etmeleri. . 
~~::~~d:l:!~~~eş:=:d~=~rrei:t~:nr:ri~a~~~ Mnstanıel kalllJOB ve ~inek otonıo~ili sahtı 
ıııııp "e vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Ka- V 
~da Deniz satın alına komisyonuna müracaatlan. . - Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
• ... Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek • ş 5/I0/929 tarihinde pazarlıkla satılacıtı illn edilen mliatımel d(lrt adet kamyon ile bit adet liıı markalı binek 

işli Terakki Lisesi otomob!Une talip zuhur etmemesine mebni tekru 14/10/929 paMrtU! günü sut lo,30 da paıarlıtı icra kılına
cağından ıallplerin yevmi mezkOrdı Galıtada mubıyaat kOmisy~nunda bulunmalan. 

<dıı"nıı,k ıik - <Jrta -. e ilse !kinci devre birinci sınıflanna talebe ka.Cd 
rııe tedlr. 

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylul 
• Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 
... • Tel. B. 0.2511 

,!iv~id~~;ı~ıia~~~i;a~~ı~"rr·;ın·Nu;~ii~M~; .. e~~~;~u·: 
~ahc1:Y~a~;;ışa ve Konya işletme müfettişlikleri meinur ve müs
ıa rııU: en ıçin imal edilecek Elbise, palto ve serpuş kapalı zarf

Mij altasaya konmuştur. 
'la Den~ltasa 26 '1 0/29 Cumartesi günü saat 15,30 da Ankara 
hı:~ ~t Demiryollan idaresinde yapılacaktır . 

·~kkat a as:ıya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu
•lu~lü.1t ~eının'.ltlanm ayni günde saat ıs e kadar umumi Mü
~ 'tali 

1 
aleın_ı.ne vermeleri lazımdır . 

•atada~ M munakas~ şa:tnamelerini iki lira mukabilinde An
~an tecı-a~eme daıresınden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
~~arık edebilirler . 

( 

, • Leyli ve nehari 

la ıstiklal lisesi 
ili devrelldlr. BUtUn sınlfları mevcuttur. 

'[' 
> Şeh •lebe kaydına başlanmtştır. Her gün müracaat olunabilir. 

~~~ebafında polls merkezi arkasında. 
-.........: .. ~ Telefon lst. 2534 ~ 

~~~~I ~emiryollan umumi idaresinden: 
~liyatın U - Bağdat Demiryollannda mer'i ve maden kömürü 

I laıllı ol a mahsus tenzilatlı 25-325 numaralı tarifenin yerine 
,
1'1da taltt~k ve_ ana h~tta mül.tesık bil~~ Devlet demiryolla
e kok t~ık edılmek uzre tadilen tenzılı bır tarife ihdas edilmiş 

1 'lıiştir koınürü nakliyatı için tarifede ayrıca teshilat gösteril-

' 1 D.,ti.12 . . . 
ı en ltib numarah olan bu tarıfe 10 teşnnıevel 1929 tarihin-

~~at~~;acC::~e~t!cli~la tafsilat için istasiyon ve 

,, ~~!~ N~lia Baı mü~endiılilindeo: 

Bahçe kapuda 

Ertuğrul mağazasından: 
BAZI DAİRELERDE 

Tasfiye 
Münasebetile 

Hakiki .Büyük Tenzilat 

• 
. Emlak ve E~anı Bautası ~nıunı nıfi~ürlü~ün~eu; 

SATILIK EMLAK • 

Mevkileriyle evsafı mahsusası aşağıda yazılı on bir parçıı. emlakin satışı müzayedeye 
konulmuştur ·. 

1 - Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 16-10-929 tarihinde lstanbul şubemizde müte
şekkil satış komisyonu huzuriyle cra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen 

miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makbuz 
mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek ilzre taahhütlü olarak postay~ tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli pe~in olarak isti[a olunu. 
3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir Şubemize ve yahut :V1erkez Emlak MUdiriyetine 

mürıı.caatla mufassal şartnamemizi mutalca etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını 

bir lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Um. No l\lcv kii ve semti nevi ve mahiyeti hudut ve kemiyet 

I! 

16 
23 

94 

139 

162 
164 
75 
15 
21! 
13 

• mc~huru ve müştemil!t 

Galatada ,\lczbaha mil~ttiş
li ği al tında 

Şişli Buyükdere cıı.ddesl 
Zincirlikuyu ka~rı 

ittisalinde 
l lcybcliada yalı sokak 

Maçka sihıhhane 

. "işantaşı 
Galata l\arnmustapa~a 

Kandilli \'aniköy cadde. 
Bebek 
Sarıyer 

Galata Kalafat mahalli 
l\ürkçukr kapısı 

Odalar dlikk&.n ve 
depo 

386 No. garaj 
arazi 

2 No. gazino 
Bostan 

Ekmek fabrikası 
16 No. dükkıl.n 

ı , o. hane 
Bebek bahçesi 

Mesarburnu gazino 
Ahşap antrepo ve depo 

ma müştemilAt 

.. 
ahır, arabalık mutfak 

v. s. 
ma,..müştemilat 

Kahvehane "· s. 
ma müştemilAt .. 

,, 

.. .. 

teminat 
mikdarı 

lira 

2500 

1500 
1500 

900 
2500 

1'000 
500 
500 

8000 
500 

87!0 

t~lind n:ılayetınde Balıkesir - Edremit yolunda 85,40 met
r.'~lile ın~- tonarme gün görmez köprüsünün inşası kapah zarf 
'rşelttbe un~lt~saya konulmuştur. Münakasa 31 Teşrinievel 929 
~d~ ıttüfunu ~at 13!30 da Nafia ve~leti müsteşarlık maka

,, 'tın ın .. CŞekkil komısyon tarafından ıcra kılınacağından ta-
1~elcr ~~kasa, müzayede ve ihalit kanunu ile olbaptaki şart 
,ak_bııı ın n at~ . dairesinde hazırlayacakları teklifnamelerini 
:{1aıti oğ ukabılınde vekalet müsteşarlığına tevdi eylemeleri ve 
~cı'ti.ıte :e~ek üzre Istanbul ve Balıkesir Nafia Başmühendis 

1 
"!>~~i~az~dır~arada Yollar Umum Müdürlüğüne müracaat et ----------==--------------ııı;• .;.;;.;i.;iT:;ff;y;.;:.A;;.;;T.HR •• ;e .. :;O;.L;.;.A;;R;i.;;.;;,:;; .. I 
!11 oıı. bevc Şllrtnameler Ankarada Yollar Umwn M"' d .. r· -·· "tc ş lir b u ur ugun-
~~ tk:ıCrin a. edel m.ukabilinde alınabilir. Münakasaya iştirak SiNEMALAR 
i ~ ~ tlck:iz e~~tyet vesıkalanru berayı tetkik ye~imünakasadan --... ~ .... -,••ueuı 

~ı~~a~a Gazi orlamnallim M. 
l(~d Uf un ~en : 

re terbiJe eoslilüsü 

~c1eJUn evel Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne tev 
~ meşruttur. 

ııı, ronun h. 
~~a ıı._ Yenid a ıren tevsi edilmesinden dolayı, umumi ihzari sı-
1ij~rlll\ erk ~n talebe kabul edilecektir. Umumi ihzariye miin
lt~ ~ ile e muallim mektebinden bu sene mezun olanlarla 
~li~1tıda bu~e zarfm~a iyi derecede mezun olup sinleri 18 _ 25 
~~ er, işe ~an t:ı-lipl~r kabul olunacaktır. Bu şeraiti haiz olan 
"ıı~dUkla;ıda z~d!:l~ ~~. ve vesi~~arile bırlikte men-
i ~ii ~aanf mudurlüklenne Teşnnıevelin 3 ı inci per
~ ' ~iisaba~~ kadar müracaat etmeleri. 

ı tıı'h. Sıhhatini ıoı~anma .. ka~ul için istida. 
3 ı anorm 

1 
n tabu ve musaıt, aza ve havassının tam. cism1 

t .,;-- Lleıun a 
1 
ahvali bulu~dığma dair resmi tabip ;aporu. 

.1 ~k:erlik :e ~uğu mektebın şehadetnamesile hüviyet cüzda
~ıı ~UlUn sikaaı. 
S ~ t~tveu:~klan mualliınliklerdeki hizmet müddeti ve iyi 
6 k:i. n. 
ı~,'-~;;.~dbet kartonsuz fotöğraf 
ı;."tıd ....., aka · ·h • 

e l'eştini un~ anlan, mensüp olduklan maarif müdür-
evvelın 2 nci Cwnartesi günü yapılacaktır . 

86, Fıube, Sı Honor~ (Pariı) 

en face l'Elye~e 

Fatih Sulh mıhlcemealnden: Bir 
deynln temini zımmnda mahcuz o• 
lup furuhtunı karar verilen bir res 
kestane doru beygirin 14 - 10 - 929 
tarihine müsadlf pazartesi günü saat 
onbirde Fatih At pazannda satılıca· 
ğı ilan olunur. 
..;.....~~~~~~~~~- -

Fatih 4 üncU S. hukuk hakimli
ğınden: Bit deynln ıeınlnl zımnmda 
mahcuz iki adet ayaklı kunduracılara 
mahsus slngor makineli mıhı halin 
onbeşlnci salı günü ıut ondömı 

Sandal bedcsıenlnde sıulıe&lı Uln 
olwıur. 

Pudra 

• DOl(TOR 

IZZETKAMIL 
Yeni n eski belsoğuklutu, tm

razı cildiye ve frengi tedavi eder 
Bahçekapt tekerci Hacı Belı:lr 
karşısındaki apartmanda 1 -1 /2 dan 
6-1 /2 ğa kadar. 

- Dr. hsan Sami -
Gonokok Aşısı 
Belsoğulduğu ve lhtilAtatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolıı Sultan Mahmut 
türbeli karflilllda No 189 

Tepebışı tiyat
rosunda saat 
21 buçukta 
Relıla kansı 

3 perde 
Cuma gün

leri mıdne saat 
3 buçukta. 

Her cumar
tesi akşamlan 

için flıtlardı ıenzillt yapılmıştır. 

Kuşdili Hil!l tiyatrosunda 
Çarşambe akşamı ilk gıle müsa

mere komik Cevdet Sev ıemsllleri. 
Alman Canbaz kumpanyası 
Sinemada Şehvet kurbanı ıon gece 

vuyeıe. komedi, dram v. s. 

Fevkallıde sallf 
Önümüzdeki 11 ıeşrinievel 1029 

saat IO da Mısır Prenseslerinden Şi
veklr Hanımm muhtefem ve gayet 
zengin mobilya ve sairesi Nltant114ııı· 
daki konağındı bllmUzıyede satılı
c:almr. Daha fazlı ıafsillı için div11 
U!nlannı ve yahut yannkl nüshamızı 
müracaat olunmuı. 

Arsası tlatına satılık 

UClJZ HANE 
Mülp Metihaı caddesinde haB 

bazıriyle mllkımme~ vul bahçe, ne
zarcd fevkıılldt, daimi ıu, terkoı 

elektrik dokuz odıılı hane sablıkıır. 

TıUplerin Ankara caddesinde Kahra
man zatle hıwnda Utnat ıcenıuına 
ıp.iiracaadM. 

İSTİKBAL ENDİŞESİ 
Hiç bir zaman fikrinizi işgal etmemelidir. 

TÜRKiYE iŞ BANKASININ 
Sureti hususiyede emrinize tevdi ettiği kum
baralar sayesinde her gün yavaş yavaş topla
yacağınız paralar, ilerde size emin bir istinat
gah teşkil edecektir. 

~;;;;;;;;;;;~ 

T. B. M. M. U. Katipliğinden: 
Matbaa için kapalı zarfla münakasaya vazolunan berveçhi zir 

dört kalem kağıtlara verilen bedel haddi liyikinde görülemedi
ğinden 7 /10/1929 tarihinde ve şartnamesi mucibince pazarlıkla 
mübayaa edifeceğinden taliplerin yevmi mezldlrda teminatlarile 
birlikte İdare amirliğine müracatlan ilin olunur. 

250 · Top G.zeıı klğıdı il 4X 82 
1400 • • • 57X82 

• Birinci hamur klğıt 63X95 
ince elvan 57X82 

BÜY~K TAlYARE MlANGO~D • 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,()()() liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
lşbu keşldede cem'an • 3,900 • numara kazanacaktır 

Bahri muamelat Türk Anonim Şirketi 
Tasfiye memurluğundan! 

Tasffye muamelltının vaziyeti bazırasına dair malQmat veril· 
met vo neticeye cııre mevcdun taksimi baklanda karar ittihaz 
olunmak Qzre blıaedaranın 10 ttfrlnl•ael 929 tarllılae mUaadlf 
Pazar gUnU aaat 15 te Strkedde Umaıı lıuının 4 Daca katında 
45 numeroda hazır bulu.malan illa olunur. 

Ruzname : 1 - Tasfiye memurlan raporunun kıraati, 
2 - Tasfiye blllnçoau. 

Az zaman sonra 

BELKİ 
Nefis ve leziz 

BURNViL- KADBÜRi 
çlkolatalannı 

BULAMIYACAKSINIZ 
• 

onun için 

Yiyebildiğiniz 

kadar yiyiniz! 
Umumi acenteları: EHRENŞTEIN ve 

TOLEDO Altıparmak Han 
Birinci kat İstanbul 

KARON Alman kllaphanesl 
Beyotlu Tunel m~ydanında 523 
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l . . illısi 
•let b" 
İrin 1 

dalv~.dl ismet Paşa hazretler! lstanbuldan Anıcaraya avoetlerlnoe &Uyilk ve samimi merasimle 
istikbal edilmişlerdir. Resmimiz istikbal merasiminden iki intibadır. 

DDa Darillfunıında Maarif vekili Cemal HUsnU bey şerefine bir çay ziyafeti verildi. Ziyafette Darillfunun emini Neşet ömeı 
ben Vekil Cemal HUsnU beyler tarafından nutuklar Irat edildi. Ziyafette müderrisler ve maarif erkanı hazır bulundu. 

K. Z. A yekta vapurları 

l\luntazam ı\kçe~ehir ('ide 
haftalık postası 

İnönü 2 
vapuru teşrinievelin 9uncu çarşamba 
günü akşamı irkeci nhtmından ha

reketle ( Akçaşehir, Alaplı, Ereğll, 

/',onıçuldak, Banın, Ama<ra, Kuruca
şile ve Cide ) i!kelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Müracaat : Eminonu lzmır okak 
No. il Ahmet Vakıa npurlan ida· 
resi. Tel. lsı. 1399. 

~eJriseiain 
~lerkez ı\cent»~ Galata k~pril 

başınJa, Beyo~I 2.162 .Şube 

acentesı: Mahm dl e Hanı altıtdı 

l<t•nhııl r,40 

Tra~zon ikinci ~ustası 
[ 17 .... \JIR ' vapuru IO Te~

rinicvvcl pcr,embe alqamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zonıroldak lnebolu Sinop 
ıtmS1ın t'nyc Fatsa Ordu 

G~e>on Trab;mn Rize)'C gi· 

dccck\c OfTraı)zonP l.ıthanc 
Gireson Or(lı.. Fatsa amsun 

inop hehJluya ujtrayarak 

.,ı.;'ccektir 

lzınir sür' at ~ustası 
( .ukrnı 

r.nıc' 1 <'um 

rıhtımınd n 

arııru 11 rt . 
ı 4 .. 10 da (.,ala ta 

.ırl. etle Cumar-

tl' i <ahahı lmure •idecek ve 
Pazar 14,30 du lzmirderı hara 

ketle Pazartesi :>abshı gelecektir 

Vapurda mukemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

1000 kilo lngilız bezin 

ıooo ., Kaynamı~ bezir 

ıooo ,, 1 lam bezir 

750 ,, bveç nefti 

1000 ,, AIA tistübeç 
1000 ,, Misina sansı 

250 ,.. Y ernikli beyaz boya 
50 ,, Sigatif 

1000 ,., Kaba üsttibeç 

50 
" 

Vernik manderbot 

Şartnamelerinde yazılı evsaf 

mucibince yukarıda cins ve 

miktarı yıwlı on kalem boya 

malzemesinin kat'! ihaleleri 

15/ 10/929 tarihınde icra kılı
nacaktır. Vermek isteyenlerin 

o gUn saat 16 da Levazım 

müdürlüğüne muracaatları. 

- GÖZ HEKtMt -

1 llr. NURi r~HMI 1 
'-- ısıanbul Diranyolu :._m 

VUPURL 
9~:~~nıçarşamba 
gilmi akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zon~ul 

dak lnebolu, Samsun, Ordu 

Gireson, Trabzon, Surmenc ve 

Rize ) ye gidecektir. 

Tafsl!At için Sirkecide yelken

ci hanında k!.ln a~entasına mti

raclat. Tel. lstanbul 1 51 5 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantahğından: 

Kara deniz postası 
G vapuru erze IOTevel pefŞCID-

b akşamı slıat 18 Sirkeci rıhtı
emından haraketle (Zonguldak 

lnebolu, Gerze, Samsun , Ordu, 
Glreson , Görele, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize, Mapavri ,Pazarcık 
iskelelerine azimet ve aynı l•ke· 

lelere ugrayarak avdet edecektir. 
Tais!lat için Sirkecide \alı 

KllşkU cadde~lnde KUçUk Kır 

zade Hanındaki acantasına mU
racaatları. Tel: 1 t, 3118 
TUccarana te hilı\t gösterilir • 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLARI 

Bartın sur'at Posta 
Hirinc 'e ıkincı ını' k • 

milraı.ırilc gıı' utc yukuları ıçin 

mahfuz maha. ,ri haYi 12 mil 

surata malik 

HiLAL 
vapuru 10 Per~eın ht" 
teşrlnlevel ' 

günli akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Eregli, Zonguldak, Ba 
run, Amasra, Kuru~aşile, Cide 

iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu ıçın 

Sirkecide Jeni handa l numrolu 

acentesine müracaat. Telefon: 
lstanbul 3105 

iLAN 
Oımanlı Bankrn Gişeleri, Teş• 

rinievelin 14 üncü pazartesi günün
den lıibuen iş'uı ahire k•dar zirde 
muharrer saatlerde açık bulunacaktır: 

ı - Galatı idare! merkeziyesi : 
eyyamı ıdlyede, sut IO dan 16 ya 
kadar ; pazar günler•· sut 10 dan 
ili 1-2 a kadar. 

2 - lstanbul şubesi : 
Eyami ıdiyede, sut 10 dan 16 

yı kadar ; pazar günleri, saat 1 o 
dan 12 ye kadar_ 

Beyoğlu şubesi : 
Eyamıadiyede, saat 10 dan 12 1·2 

ı ve saat 14 den 16 ya kadar; 
pazar günleri, saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

DEFTERDARLIKETIILANATll 

Kantar 
400 
200 

2500 

Adet 
• birinci palamut 929 malinden Bahçeli kariyesinde .. " " • " 

• ı Tavaklıda 200 bakiyesi 
• milli firanli köylerinde 

• • 
• ikinci • • 

• • 
ke-

250 
186 
515 
ıoo 

• birinci tırnak • 
" 

Odunluk i>kelesindekl magazıda 

o 
4451 

• bijinct palamut • 
" kara •• ,. 

200 müstamel ÇU\'al " 
200 

" 
" 
" 

" " " 
" " 

,, 
• • " 

Salamya rom efendinin Kulekapu maliye tahsil ~ube•ine kazanç verğl· 
sinden medyun bulıın<luı;ıı mebaliğin temini tahsili için Ezine kızası mal
müdürltij!;üncc tahu hocıc alınan baldda cins ve ncv i muharrer emvali 
menkulesi mahallince mlizavedcıc vaı olunmuştur. Müzayede 21·9-929 
tarihindtıı r. ıo-929 ıar hioc kaı' ı devam edecektir. Talip olanlanq şeraiit 
müzaı cdcı i anlamak \ c pey .um.ek üzere mezkOr kaza malmüdürlügüne 
mürrıcaaıJarı.. 

Adalar malmüdürlüğünden 
Kıymeti ~lulıalle>i No Cins! 

l.ira K 
1.31.'iO Buyuk ada aya nikola 62 maa müştemil~t Bostan 
,\Jıkdan ,J4,9~0 m l'tro, ta,kımaı 'c mü~temılaıı : üç oda 1 mutbah 1 sola 
ayrı sakaf altında motor dairesi, ayrı sakaf altında ahır, avn >aka! altında 
ıki odaıı hahça\an odası, alıı bo<tan kııyıısıı. 

11 :ıJc bcdc.:linin bırinci tak!'iti pc~intn re •niitc:baki'i yedi senede istifa 
c.:di mck 'e ıhalc bt delinin temamJnın istifa~ın:ı kadar Hazine namına birinci 
derL«• ipoıckli .. ıır,ı. ~mılc balac!a muharrer bo>Unın mülkiyeti 1 teş· 
rin el 1J28 t ih d<n inlıarcn 'irmi gün müddetle \C kapalı zarf usulile 
ır ,,c ev '" cd" m ş ıduğur,ten talip olanfarın kapalı zar!larını '.!O teş 

Mekle~ kila~Iarı 
Maarll ,·ekdletl tarafından ka

bul edilen programı muvafık 

kitaplar TUrk Neşriyat yurdu 
Şark ve Maarif kütüphanelerinde 
hazırlanmıştır. Mekteplere, mual
limlere ve toptancılara fevka!Ade 
Iskonto ve tes.hi!At yapılır. 

Almanya ni<aiye ve viladiye 
remiyeti azasından 

Dr. A.ASIM 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Hastalarını her gün ı'5- l 7 ye 
kadar Şişlide hususi hastanesinde 

1 kabul etmektedir- Şişli Kağıthane ı 
caddesi No 131 Tel Beyoğlu2221 

darlıkta yapılacaktır. 

* * * 
918 

KİRALIK EV ve KAHVEHANE 
Saray Burnunda yalı köşkü yolun 
Ustünde 2 oda, 1 matbahı müştemil 
ev ve kahvehane, senelik muhammen 
kirası 240 liradır. Müzayede 13 teş
rinievel 929 tarihine müsadif pazar 
günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı-
lacaktır. 917 

* * * 

Türk Diş Tabipleri Cemiyetinden: 
FevkalAde hey'etl umumiye I 1 teşrinievel cuma günü saat ıo~ 

toplanacağından aza arkrdaşların Beyoğlunda Tünel başında cerııl 
merkezine teşriflerl rica olunur. / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

Sipahi ocağından: 
,.o~ 

929 cuma günü Hanımlarla Beyler ara-. r! ı ı -ı inci teşrin 

ayn ayrı yapılacak 

başlanacaktır,' 
atlı müsabakalara saat 2 de Ocak mensıl 

y 
Ya 

biye 
lırıı 

rr .tır . 
"np· 

lslan~ul Nafia Da~ oıü~en~islilin~en: ~ .~~ ı 
1 

Istanbul vilayetinde Üsküdar - Şile yolunda 72 metro t6 ~~'.t 
•
1
. betonarme Ömerli köprüsün~ inşası kapalı zarf usulile ıııııl , ,nı,t 
kasaya konulmuştur. Münakasa 31 Teşrinievel 929 pe~ıef Qres; 
günü saat 15 te Nafia vekaleti müsteşarlık makamında ııııı ~ ~ı,,d 
kil komisyon tarafından icra kılınacağından taliplerin rn~3~ '\1~u 
!"1ü~ayede ve ihalat kanunu i~e olbapta.ki. şartnameler tarı ~ıı; ~ ~: 
ıresınde hazırlıyacaklan teklifnamelennı makbuz mu~ab;;f ~kiı~ 
vek5let müsteşarlığına tevcli eylemelerini ve şaraiti ögre P ~, 'tı• 
üzre fatanbulda Nafia baş mühenclisliğine Ankarada yo!J ~ ~11 °1~ 
mum müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. Proje, vert ~.;~.t 
nameler Ankarada yollar umum mü<1ürlüğünden on beş Jı it~ 
deli mukabilinde alınabilir. 

1 
~ •. 

Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını tıera.rıı :~~J! 
kik yevmi münakasadan laakal iki gün eve! Ankarada yo ~ııtı t 
mum müdürlüğüne tevdl eylemeleri meşruttur. / ı~ 

Ilelvlet ~enıiryolları uınunıi i~aresin~en 
_..,,. .,,''· 

~-ıo.ı. 
ııı,?iie 
,~t, 

ı ıc.d 111'.'9 pazar guntl s at l·l tc kadar ı\<lala.: malmü<lürlü~nde müt"
"ı.: kı1 ·.; komi ' ınuna tc\·<lii \'e mezkılr saatt~n sonra \'uku bulacak 
ıc:.•ı 1t kıb 1 edil ıiıccej!;i lan L•lunur. 

~ :'/. ~,. 

Mahrukatlık odun nakliyatına mahsus ve Anadolu s; 
Kiralık ev Topkapı sarayı dahilinde Demir yollarında mer'i 3-303 numaralı tarife yerine itli'"' 

cephanelik karşı•ında No 46, 2 odası $11" 

'ti% 
lad 

KİRALIK PILAJ ve MESİRE! da Hoca Gıyasettın mahallesinin Me 
Anac olu kavağında sütlüce mesire- hmet paşa yokıışuı:ıda 29 No: lı ah
sı bcr mucıoı k şıf ame 1371 lira 10' şap karakolhane bınası, muhammen 
kuruşluk inşaat vucude getirilmek bedeli 20 liradır. Müzayede 13 Teş-

vardır. Senelik muhammen kirası 96 mak üzere ve mezkur tarifedeki jjcretlerden"yüzde on 111 

lirad~r. Müzayede ı 3 teşrinievel 929 1 d~ tenzilat ya~ıı~mak suretile ~a~len ~e.ni bir tarife ihdll~ 
tarıhıne musadıf paza günü saat 15te mış ve 10 teşnnıevel 1929 tarıhinden ıtıbaren ana hattıı_Af' 
Üeftardarhkta yapuacaktır. 916 sık umum Devlet demir yollarında tatbikı takarrür etw 

~ * Fazla tafsilat için istasyon ve anbarlarımıza müraca.111 vc fıitamı mukavelede mamur bir hal rinievel 929 tarihine müsadif pazar 
de olarak bila bedel Hazineye iade günü saat 15 te Defterdarlıkta ya-
olunmak şarule ve 3 sene müddet ve pılacaktır 6 11 

1 senevi 50 lira bedelile müzayedeye 
çıkarılmıştır. Müzayede 23 Teşrini~ 
eve! 929 tarihine müsadif çar~amba 
günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla 
caktır. 1012 

* * 
KİRALIK ARSA Samatyada ha

cı Hüseyin ağa mahallesinde No: es
ki 79-99 yeni 9-15, 653 arşındır. Se-

KİRALI:{ KAYIK HANE Yeni
kapıda liman dairesi a!Unda 2 göz
dür, senelik muhammen kirası 60 Ji. 
radır. Müzayede 13 teşriı;ıievel 929 
tarihine müsadif pazar günü saat 15 
te Defterdarlıkta yapılacaktır. 915 

* * * * * * nelik kirası 100 liradır. Müzayede 
SATILIK HAN Istanbulda Mah- 13 teşrinievel 929 tarihine müsadif SATILIK OLUKLU SAÇLAR 

mut paşa caddesinde kagir 4 kattan pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta Istanbul paket gümrüğü binasında 
ibaret ortası avlu ve 50 adet mağaza yapılacaktır. 363 mevcut 70 adet olukhı saç satılıktır. 
ve odaları müştemil (Büyük Yıldız * * * Muhammen kıymeti 38 buçuk lira-
hanı )namile maruf Han kapalı zarf dır. Müzayede 13 teşrinievel 929 ta-
usulile müzayedeye çıkarılmıştır . KİRALIK ODALI DÜKKAN Top rihine müsadif pazar günü saat 15te 
Bedeli bir senede iki taksitte veril- hanede boğaz kesende No: 2, Sene- Defterdarlıkta yapılacaktır. 884 
mek şartile muhammen kıymeti lik ~ası 24 !iradı~ .. Müz~yed~ 13 * * " 
98282 liradır. Talipler 7372 liralık teşrı~."'.~I 929 tarıhıne musadil pa- KİRALIK SEYİR 
teminat para veya mektuplariyle tek zar gunu saat 15 te Defterdarlıkta MAHALLİ 
lifnamelerini 19 Teşrinievel 929 ta- yapılacaktır. 868 Beylerbeyi sarayı civarında evvelce 
rihine müsadif cumartesi günü saat * * * Istavroz çayın elyevm seyir mahalli 

d kirası 1 O lira müzayede pazarlık su-
15 te Istanbul Defterdarlığın a mü- KİRALIK EV ·ı 1 · · ı 9 9 ba 
teşekkil satış komisyonuna verme- , AHIR ve ARA- retı e 6 teşrınıeve 2 çartam 
!eri. 925 BALI.K. Beşiktaşta şerılikdede ma- günü saat 15 te Defterdarlıkta 320 

* * * hailesının kaptan İbrahım a~a soka- * * * 
.. .. ğında, senelik muhammen kirası 120 

SATILI~ ev Hİ~SESİ Buyukde- liradır. Müzayede 13 teşrinievel 929 KİRALIK ODUNLUK ve ÇU-

hr~de l:"~barınilos 1sohk~gın~a No
1
: 43kt, 16 tarihine müsadif pazar günü saat 15 BUKLUK Beykozda Tokat çubuk-

ısse ıtı .' e . ıssesı satı aca ır: te Defttrdarlıkta yapılacaktır 907 luğunun dördüncü ve beşinci kısımla 
Mezkur hıssenın muhammen bedelı rı, muhammen bedeli 111 O lira, mü-
25 liradır. MUzayede 14 Teşrinievel * * * zayede pazarlık suretile 16 teşrini-
929 tarihine müsadif pazartesi günü KİRALIK ev Gülhane hastahane- eve! 929 Çarşamba günü saat 15 te 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacak- si civarında birinci cephanelik ya- Defterdarlıkta 222 
trr. 962 cunda, 2 odası vardır. Senelik muha- * * * 

* * * ınmen kirası 60 liradır. Müzayede ÇANAK KALE DEFTERDAR • 
SATILIK ev HİSSESİ Büyükde- 13 teşrinievle 929 tarihine müsadif LIGINDAN: 

rede Lamrinos sokağında No: 43-1, pazar günü saat 15 te Defterdarlık- Çanak kaleden altı mil mesafede 
16 hisse itibarile bir hissesi satıla- ta yapılacaktır. 914 Adalar denizi cihetinde kısmen ka-
caktır. Mezkur hissenin muhammen * * * raya düşmüş olan Amasya vapuru 
bedeli 25 liradır. Müzayede 14 Teşri KİRALIK EV Topkapı sarayında pazarlık suretile satılmak üzre bir ay 
nievel 929 tarihine müsadif pazarte- Gülhane hastahanesi karşısında Na- müddetle müzayedeye çıkarılmıştır, 
si günü saat 15 te Defterdarlıkta ya· mazgalı mahallesinde 2 oda, senelik Talip olanların 22 teşrinievel 929 ta-
pılacaktır. 969 muhammen kirası 60 tiradı& Müza- rihine müsadif salı günü Çanakkale 

* * * yede 13 teşrinievel 929 tarihine mü- ve izahat almak isteyenlerin lstanbul 
SATILIK ANKAZ Küçük pazar- sadif ı:azar günü saat 15 te Defter- Defterdarlığına müracaatları 

ue;rei ~emir yolları ve limanları umıuni i~areıi~ 
Irmak-Filyos hattı Filyos cihetinde 42-70,4 arası raY 10, 

tı ve balastlama ameliyatı kapalı zarfla münakasaya koı10ııı Münakasa 26 10/Cumartesi günü saat 15 te Ankarıı s 
Jet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. rıı• 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını "~ fil 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umuırt1 

itik kalemine vermeleri lazımdır. ~ 
Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabiliııı.l~il' 

rada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedari~ 

Doktor Seyfettin 
Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski 
belsoğukluğu, idrar darlığı ademi 

iktidarı ağrısız en yeni vesait ve 
mutedll şeraitle tedavi eder. 

BabıA!i caddesi, Meserret oteli 

kar~Nnda. ller gün saa 12-7 

Kilis malmüdürlügünden 

Kills büktımet konağının nok

san kalan on beş bin liralık inij3· 

atı kapalı zarf usulile 6, 10}929 

tarihinden itibaren münaaksaya 

konularak ı ı ı 929 tarihinde 

ihale olunacağından talip olan

ların Kilis maliyesine müracaat-

ları. 

-


