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2 ncl sahifede : ; alınan resim . 
1- T lhl 1 1 ik" • Abdili- [ 3- Mısırda peynırJerden ah-

ar e r ... mız ' nan resim. 
ltamlt2- Harici ve ıou haberler 4 Tapa fabrikasında tecl 

3 üncü sahifede ( bir kaza oldu. 
1- Yunanistnndakl meıruk 4 üncıı sahifede 

omlAk hakkında bir ~ 

~lJSHASI 6 KURU~TUR 
• - o u • _..,... • ,, • ......--..... o - • u o ••• •, • • 

tamlın ~ llaftanın yazısı: Felek 
2- Borsada hayvanlardan HlkAye 1·- - Roman 

ismet Paşa yeni kabineyi teşkile memur edildi 
Ankara, 26 [ Tele fon ] - Bu akşam Reisicümhur hazretleri İsmet 

paşaya yeni kabineyi teşkil etmesini atideki mektupla teklif etmiştir: 
Malatya mebusu İsmet Paşa Hazretlerine 

Teşkilatı esasiye kanununun 44 Üncü maddesi mucibince baş 
vekalete zatı devletlerini intihap ettim. İcra vekilleri heyetinin teş-
kil ve teklifini rica ederim efendim. Reisicümhur Gazi 

Mustafa Kemal 

İsmet Paşanın bu akşamki temaslan 
teşkil edebileceği zannediliyor. 

neticesinde yan na kabinesini 

Bu takdirde · Fırka grupunun yann sabahki içtimaında Başvekil ka
binesinin programını izah edecek ve öğleden sonra meclis heyeti umu
miyesinde programını beyan ederek itimat isteyecektir. Bu münasebetle 
muhaliflerin kürsiye gelmelerine intizar olunabilir. 

m Ker: 1 

Kadri muhakkak bir golü kurtarırken 

l 

Galatasa~ay klübünün, yirmi halkı pek memnun bırakmamış
~·• ııı 111 • aıı •·-·==-:--:ıo-c-cı =-ı=.-::c.:o$C>==--::ı><•:ıı::cocı' beşinci senei devriyesini tes'it tı. 

Devamı beşinci sahifede 

A d JJ J maksadile tertip ettiği 10 gün-
•r Ay a e i İra ücret lük spor programı, Fenerbahçe 

1 -Tiyatro mektebi açılıyor. 2- Müsabaka 
ile kac:lm ve erkek talebe alınacaktır. 3- Alınacak 

• talebeye ayda elli lira ücret verilecektir. 4 - Kabul 
. için li'\akal orta tahsil şarttır. 5 - Arı:u edenler T e
pebaşında Darülbedayi müdürlüğüne Per,em~ ve 
Pazarteıi giinleri saat on binlen on üçe kadar mü
racaat etsinler. 

Galatasaray muhtelitinin III 
Ker Macar takımile dün yaptı -
fı !llaÇla nihayetlendi. Bu Ma -
car taknnı Galatasarayı 3-1 yen
mış, Fenere2-3 yenilmişti. Muh 
telitin de galip gelmesi mantıki 
bir ihtimalle çok kuvvetli idi. 
Buna rağmen bu son maça hal 
kın rağbeti çok değildi. Zira ma 
çın ehemmi etine m · 

Devami beşinci sahifede 

Beş 

hasta 

var/. 
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Sulta 
Tahsin Paşanın 

Ne: 48 

am·t 1 
Halırutı .. iİiiİ 

11iLsr•·wrn 

(Tıırcllme va iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Açıkgöz bir jurnalcı 
Veziriazam tabiri üzerinde hünkarın 

nazarı dikkatini celbetmiş 

A. 

Birlik 

< 'l'\IARTl•:SI 27 l~YLÜL f930 

HABE 

İspanyada sarfedilen 
emekler 

Madritten yazılryor: - Is
panyanın bugün en ziyade meş 
gul olduğu mesele parasıdır. 
ispanya parası olan peseta düş 
müştür. Maliye adamları ıbuna 
hakiki bir sebep tayin edemi
yor1~ r. Ortada fazla kfü!ıt pa-

Sabaha ars 
Kabine teşkil edildi 

-----------·---
Ankara 26 [ Sabaha karşı - Saat 4,30 J -
Mevsukan haber aldığıma göre İsmet Paşa 

kabineyi teşkil vazifesini kabul etmek isteme
miş, fakat Gazi Hazretlerini isran üzerine 
yeni hükumeti teşkile muvafakat etmiştir. 

Kabine geç vakte doğru teşekkül etmiştir. 
İktisat vekfiletine: Mustafa Şeref Bey 
Maarif • • Esat Bey 
Adliye • • Yusuf Kemal Bey 

tayin edilmiştir. Diğer vekaletlerde eski ve· 
killer tamamen ibka edilmişlerdir. 

C. H. F. idare heyetine 
intihap edilen mebuslar 

Ankara, 26 ( Telefonla ) - Afyon meb'usu Ali B.in verdiğ' 
Başvekil İsmet Pfşanın Büyük takrir Meclisre kabul olwımut 
Millet Meclisinin fevkalade iç- tu. v • 

timamm ilk celsesnde söylediği Haber aldıgmuza göre tsıııel 
. . , Paşanın bu nutku k!fı ınrktarô' şarktakı tenkil hakkmdakı nut- tınlmı B' k gün k ,., , . gas ştrr. ır aç e aoP" 

kunun tab ı ve memleketın her kaza ve nahiyelere gönderile ~ . 
tarafına gönderilmesi hakkında tir. ~ 

T. Rüştü B. Moskovada ı 
Aaricıye vekilimizin şerefine bir rernıi 

kabul yapıldı 
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MILL YET 'i7 l!.Yl.J)I. 1930 

Fikir, ~lz;ıtlı, 

A rın uındeıl "Milliyet" tir. 

Çünkü mahliık hakiki köpekae 1adılt 

olur, una (sadık) manaıma gelen 
{fidd) iımlni venniye hacet yok .•. 
Eğer İnaan ol .. ydım, bana sadakati 
hatırlatmak için böyle bir iaim ver
menin rnana11 olabilirdi. Bu iaim bah 
ıinde ısrar etıniyelim. Y alnJZ !unu 
iÖyliyeyİm ı.i efendim beni alır al
maz beyaz ve ti.iylülüğümü ıörer~k 

lmıimi "Ponpon,, koydu. Eh fena 
değil. Bu iaim ltenim ditilik hiıle

rime de uygun ıeldi. 

gürültü ettim, İpimi çektim ki, ıa-j 

ntın hanımını ifin f...ı..na vardığı 

ııiM uzaktan benim telatınu l'Ören 
esmer hanım da yanıma geldi, 
b~ni ıevmeğe ve iımimi .öylemeye 
baıJadı. iki kadın pek te dostane ba

kışmıyorlardı, sanşın sordu: 
27 EYLÜL 1930 

iDAREHANE - Ankara cadd,ai 
No: 100 Telıraf adresi: MiUiyet, •
bınbul. 

- Demek Ponponu tanıyorıu~ 

nuz?. 
İntihar eden bir kadın Tel.fon numaralan: 

lstanbul 3911, 3913, 31113 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

8 aylıtı 

6 " 
J2 " 

Türkiye için Hariç i~n 
400 kuru§ 800 kur"' 

750 ,, 1400 ,, 
HOo ., 2700. ., 

- Şüphesiz! Nasıl tanunam, ıloa
tumun köpetldir!. - Fransızcadan -

Dofruyu söylemek lizun gelirse - Dostunuzun mu, aldanıyorsu- Dul kadın aradan aylar 1 - Arıtlik dünya ytizünd.e J:>en 
bu yeni yerimden fe .. kalide mem- ııu, 0 ldlpek benim doıtum D. Be- gecmesine rağmen hala 'kocası senden ayrılıyorum, dernıştı. 
ııundum. Ömrümde sörmediğim yindir · için ağlıyor, matem tutuyor- Kadın buna cevap olarak 
yemeklerden ı..;,ı.. her akf81D ıe _ - A, a, a! D. Bey neden sizin du. tekrar t-eıminat vecmişti: 
tlrclfıli ..,kola ve bonbonlar ne nefis dostunuz oluyormuı! Hemen her gün kocasının - Ben, mutlaka eni takip 
ıeyler.ıi. Hele evdeki hizmetçi kız- Ben yaptıiım hayvanlıiı anladım mezarına gidiyor, saatlerce O- edeceğinı !. . denıU!ti. 

Gelen nrak geri verilmez lan da yıldızunız barıttıiı için ye- - anuna it iıten ıreçti,. Beyim sıkı sı- rad.t ~alarak: Ölen koca he1- halde ~di-
MüdPeti ı...ıen '"'11ıal ... 10 kur"f meklere daha Bey elini sürmeden biz kı biribirinden sakladığı iki metresi - - Beni affet, diye yalvarı- nin daha evvel !:\lüp bu büyük 

tu. <laz• ve l!IMheaya alt i,ter iki kız tatlı tatlı yQ-orduk. Bey be- nihayet benim yüzümden biribirini yordu, beni affet. · S~n öldil~- taahhütten kurtulduğuna mem 
için mUdirt,. ... ..a..oaat edilir. lı6r olduğu için evde Hanım yoktu. tannnııtılar. Aman Allahon bu iki ten sonra ha lii yaşıyorum, ha- nun olmasa bile müteeelli idi. 

Gpetemı. ll&ıoların -'uliyetİlll Yalnız yeni kapıma ıPrclijimin ikin- ıık kadın bi.ribirleri~e ıo~ o~-. 1§. ölmedim. . . . Bu, genç dul için bir teselli 
.. bal .-. cıi süaii akpma dolru bizim Bey be- sında neler aoylemedıler! Bız de dı~ı Bunlar, ka1:' koca biri!'ırle- noktası idi. Kendisi öllSeydi de 

ava 
n1 yanı- alarali: ifıli tarafında bir yiz, bizde de kıakançlık vardır am- nı:e s~z v~ıı;n~ıı!eı;: temıı:ı_ et~ ı kocası sağ kalısaydı acaba ne 
apart.unana ıötürdil. Güzel, ,irin, ma böyle kepazelikler yapmayız. U- mışlerdı: _Bınsı ölunce ~ı~~n yapacaktı'. İntihar mı edecek -
sıcak. kanlı esmer. ~uli ge~ç ve utmıyalnn ıüç bela biribi~ind~n ay- de .öı:cektı !. Kan koca. bınbı ~ ti, yok~a verdiği sözıli urııuta
tık bir Hanım bızı kabul ettı. Ar-\rıldılar. Sanıın hanım benı dogru e- lerını o.katlar ~?k ~evıyorlardı ak mrvdı?. 
tıJı: beni öptü, sevdi, okıadr, teker- n göturdü, on dakika sonra da Bey H~'b kı erkek olmu~, fakat ka ç H · k d k disl 

'====~=======~ ı... nrdi. Vuiyett- anladnn ki bu 1gcldi _Artık ne kıyametler koptuğu dm hala yaşıyordu. Bu onun ak".'at g<lenc,_._a mdıaıhaenya -• . . . b" · d , lmustu ne re ıyor u. \.n:nC, - -

1 l 
lwuun W:ııim beyin "Metraa., i. Bir au siz dliıünün. Bir temız kavga· ıçın ır vıc an azam o . · . k . . '-d içi d 

i •aftanın Y"" .. lSI B • E" ı· ord b ondan ~ama ıstı ven K"' mm n en 0 A60 mödclet konU1tuktan sonra beni aa- 'dan sonra ıantın hanımla ey alaka - ger, ' ıy U, en h' J' d · · - ' · · · ı ··ı ·d· h h '-' ır s~« f"e •yor u: looıdalııi koltuklardan binnın üatune yı keıtiler ve hanım çıktı gıtti. Ar- evve o <;ey ım er · a""e o ya D ha 

Bl•r k~pek mektubu ot•rttular, ve her ikisi yan odalar- kasından esmeri ,.eldi. Bir kavıa şamazdr. Zavallı sadık kocam! - Hayır, senSe öl~1e!..d. ad 
U k · · B h'l' rum ı yasryacak!;m ! n u sey ın e dan birine pdiler, kapıyı da kapa- da onunla oldu. O da bıra tı gıtti. en a a yasıyo ·· · · • d d bö 

1 Vöıa •İn- ydduılan ıllıi bin· cblar. Can sıkıntısından uyuya kal- Ben de bu esnada baııma geleceğe Fakat acaba kadın daha ev- kocan sag olsay ı 0 3: Y e 
· _.ı...-:.ı...... · • · · · 1 ··1 d" k s hakikaten yapardı ya.-ıımavı tercıh eder-lerle detil llDllll& bis ..,..._, __ .... - uyuıdığun - hanımla ıntızaren kanapenın altına gızlendıru Ve O SOY 1, OCa ı . , ' ' 

ole ar...,.. •elmoflıır •'-· Bunla- beyi tekrar salonda buldum Göz-_ kuyruğumu bacaklarımın arasına sı- onu mezarda da takiıp iQin a- dı : dl yordu. 
nn ı,ı..ı. 1r pnıyan ve .. yam leri bana bnz daha ı.ırmıZ: ıeldlı kıştırdon, aaklandıın. Felaket gecik cele ~~er ~i .i.di?. Ya.k9ll vııidini Fakat bi'." gün du~uldu ki 
~kbt oı..ıı.n liaoederiıı- itin ı1ı bellıi uyku s-lltıle.. aediı Bey alu alıNnıyacak küfür- verdıgı . ~ozu, temm:ıtı un1;1- genç kad~n. ın~~~-r etmıl!. koca 
tanıtı, k •ıelr• ıMr t- ,,....... lerle beni yakaladı, mükemmel bir tur mu ıdı ?. Bunu derın, denn sına verdı~ı .. 901'11 bl:lyle tttt-
olurea kariler bulUı ıuelııtup aahllıilM Nihayet Bey, euner Hanıma veda dıayaktan sonra hizmetçi kızla Hi - düşününce dul kadın az çok te mu~tu. . B~tun .m:ıhakeme ve 
__ ._,__ ..,__t ı.....ı --·L-ı •-- _ .... etti ve: . h t C · ti' · d t reddüt duymaktan geri kalını- mantıik ıflas ctmıştı. Kadın bu-
-· ,_ "7' ,_ - - • • L--' mayoı ayvana emıye ne ıa e e - . i __ ,., ef 

b u_:_ ---'·"-- __ _.__ - All bu alle ıılen """' nıenet- . "'-dl d E" t k t yordu. nu kendı gurur ve z,,.,,,. n -tu u ~ ,_..,NI•- .-~. . ti. ~,.... ora ayım. ger e me • • • • 
Au mel ••ıılwdut Wr ı.ı- dıa 1, -. yarın da ıelirclim amma ah retli bir ahpabınız varsa beni alına - Acaba unutmaz mı idi?. si l~ın en hassas hır mesele 
...ı. _..._. ..___.. Lm ..1... _, b!a itler oılıl. dedi. Çılmk •ve ıel- delll b . ed diye dii<:ilntiyordu vaıınuştı. Ejter kocasına ver -
~ , • .._ ,.--. VW'W ee.-ın.11 °"" ıına et uyurmanızı nca e - .... '"' · . • , 
dutıı ltlı> ıliefrecll'-c. dllı. Ert..I pnli teı.rw: "7Di hayat. rim. PONPON,. Eepy uzun süren bir hasta- dı~ ııöz\i tutmarnıli ols.aydı kıe-

t l ı. ., ı ı ..., -.ı. dtn Alq.ma clolru Bey beni aldı, toka- hktan sonra l:\leceğine yakm ndh1in cesaretelz. ölilmden 
"lıir •..:.... ~ 1'): wıktup .ıcı.., ia ÇJktık. Ben aile itlerine dıair Mtistenıihi: Fl!.LEK kocası ona: korkar bir kadm olduğunu ıın '* dum, • ok °"1a dlr- ..W.. bir ıere t-dlll etmedim. Bu aefw lıyactık, kendi naıııın009. ken-

tli u ...... ~ ... Wtııol,_ Maçka tanıı- sittik ve l'öııel bir Nafıa Vekaletı•ndn.· <liıri düşmüs olacaktı. Kadın ıcı: .. dewtleoiai delil Ja bl- -rtmıana ırirdilı: .. ~i titmaa, - bun11 tehammiil edemiyordu. 
d "--'-nkini ..ı.ı....u-.ıı ... Yi ı!Salll, bebek S"bi aiieel bir ha- Onun lntlhanm duyanlar bu 

19" a ...., .,,..._, - ka ....ı..d B •- Öp•- ül' L. Münaiasasının kapalı zarf usuliyle 20-9-900 cumaneıi gUntl eaıt 15 de L. aım •..- ı, ey.., ,..t er, """ nu t!trlU tUrlü te>fsir ııttller. Ki-
·tte ~ · ku--•-ı d dl L& tal icrı edileceği ilAn edllmlf olan Sondıj takımı ve •u•rı sılronln görillen "f'•• . nı """ a ı, aev · van "" miei bımu mansız buluyordu. 

ltızum üzerine mtlnıkasuının 5 tefrinleVYel 930 pazar gtlnil saat l~ te 
"'-' --L- ......,ı _ "aaı'-· ılirdü, biakiil Yerdi. Oörüfliilw, lr.o •• M Kimisi dul kaıdını tflkdir edi-...- - _.. ___, • "' ayni şerait dahJllnde olmak üzere pazarlık <uredle Anbrıda Vek .. eı u-

rı-·~•- clalıa d_..__u yudarınıme ııuttular ve beni yalıa!z bırakarak k d dil .. 1, 1 yordu. Fakat kadını fntthera ......., .,..,_ ..._ bayaa omiıyonua ı icra ı ıccti ı an o unur. _ 
ıfındllerimde yııptıll ...... tanınm lıeyboldulv. . Ben tekrv uyuuum : karar veıırne~e r.evbden şey 

Çünkü saaebl ok ı-"811 efendöeri. n uıoa!J ....,.ın ha"'1111n ı•vnk Da}ıı'lı'Je ve"(ılelinden,• ne idi?. Her halde onun bu ha-
...ı,, slllclilttloıl ... : kahkah.larile uya.dım. Bey onunla U 10 il U reketinde mUer6eh' bir sebep 

_ u.- H'rn8-I de.., ... _, >.ıte- da vedaı edertıen: vardı. Vıık'ayı yazan gazeteler 
• ...,. .....,... -- ... Kapalı zarf usulile münakasaya konulan Ankara şehrine su lsa- h bl ı ti'----"--

rek ,____..,. __ ,,_-.~. "-Lt ..... Ah bu ali . 1 . im h sebebi meç ul r n , ... ._,.,,. 
........,. --- ,._ .,... - • • ~ ~' erı beo a.~ ker lesi ve proıelerlnin ihzarı için talip olan mütealıhltlerln teklifleri 

ure y•ı...ı.idM• ,cın ptirdnn! dıyınce n 1, 1 98 _ . . . .. bah9ed~lardı. Bir kadm ben 
_ Balr, Polelı: .. 

1
__,1 cledltl- tım. Beahn aalıiblmin biri esmer muvalık görıilmedığınden yeniden munakn~a şartnameetyle muka- yonun içinde dtunsdanm kese-

iini cluJ'Unc:a pr1p Wr -" w....ı. olmak lberc iki metresi vardı ve bi-, velenamesin<lc yapılan tadllAt ile yirmi gün müddetle kapalı .sarf 1'Cik hay.atma nihayet vemrl9. 
rUn. Bilmem ılıs de bu "IOlpollu,, ribirterlni tanımıyorlardı uaulile tekrar münakasaya vaz edilmiştir. Taliplerin bu huuıta Hi-ç bir mııktup v-eye. bone ben-

i k D h 1 V k.. d Mü lı .ser bir şey ydk ki gen~ dulun in taltlflııclen a1nl lıılHİ alır mmııw?. T·- bir buıuk ay hayatmı bu evrakı görmek ve a ma üzere a 1 iye e aıe . ·11:..-r gına 
- tftıanndaki sebebi a atsın.Yal 

Efendlm,I Be,. befıız ve 11~un tekilde ve ,.ayıt tatlı olarak ıeçi- mıiracaatları ve yevmi ihale olan 29-9·930 rarihlnde. saat on beşte nız Blen kocasından k"almfti bir 
tüylü tint kuleldı bir Rus "opiç,. yorloen, yapbitm bir hayvanlık ıe- Dahiliye Vekaletinde müteşekkil ihale koınlayonun• müracaatları. mektup va'!". Bu mektupta k"o-
iyim. lırvetoe ııenlorde Y"f8ıbp beblle tekrar "Himayei hayvanat cası kendi öldlrkten eonra kıı-
mı i:ıalıa hacet yok. Yalnız fU ıon Cemiyeti., ne duıtüm. Balun bu fe lstgnlıul Qan'at nıe"teblnden 1 

l ba 
ayda hayvanlıjmıclan dola,ı batım ti.ket baıuna nasıl geldi: U U O 1 U 1 ~~~ f~~~~kver:;:a~~~l~~ 
elan ıeçmlt bir fellkatl ıbe anlat -

Bundan dört L- gön evvel bizim Mekttptc t:I ile hareket ettirilir be; tonluk ve sekir metre uzun- nasrHdare edileceğini aniııtıJ'OI' mak isterimı "9 • 

Bundan bir ay kadar evvel ı....ı Bey öğleden sonra beni alarak doğ- lug·un<la bir \İnç 'anlıktır. Teşrlnievvelin altıncı Ç&r'amha gllnü du. 
"Himayei hayYllnat C~eti,. D. ru ıarqm metresinin apartımanına mektepte aleni ınu1.:tycdc ~metil ,atılacaktır. 'l':ıhplerin ogiin s~at Bu mektuptan anlaşılıyordu 

k_,_, k b' siltiirdü, zaten ıünü idi ve on da- ki kocası kendi ölditkten son-Bey isminde ,,.nıin ve 1r111ı ır onda mektepte· hazır lıulunma,ı. 
zate aaımı,ıı. Hayatta çok zahmet lrika kadar oturduktan ıonra "Del· ---------- ra kansının hayatına nihayet 

ç<ktiğim için buna memnun oldum. terhaneye gitm~k Üzere çıktı ve ak- lst9nlıul eıııhat ve ~· tı'nıa"ı ınugvenet vermesinden emln değildi. 
Kuru ektnf>k yemed- barsakla- §Ama kadar beni sanım metresinin U U O U U Biraz düşünil1Unce anlaşıla-
nın kurumu,, ditlerim körlenınit- ~vine bıraktı. Saat bete doğru sarı- ~ 1 ~ bilirdi ki .?"CrtÇ kadın bu mektu 
ti. Maakatıroaim Ruıya old11ğu i- ''n hanım beni alıp t(iyle Harbi- nıu l'ılj u~un en•, , bu ya veni bulmuş, yahut tek-

dl yeye doğru ıezmeiie çıktı. Tam Si- rar okumuş, kocasının kendi ç::İn aııl iıınim "Harqo,, i . 
F ka H. • h ttaki lı pahi oca"ı önünden gererken, öteki L' hakkında rro"'sterdi »ı' bu ~ı· a t ımayeı ayvana ya, • T ;\nkara, Kon ya, Çorum, Mal•t) a, Adana, Kars. ı:.rztırum ve ,., ı; ~ .... -

ve titiz madanılara bunu anlatmak kaldırmıdan esmer hanımın geç- yetsizli~i tekzip etmek iste-
vc ispat etmek miltkiil olduiu için mekte oldujunu görmiyeyim mi? Balıkesir doP;um ve .,:ocuk bakım evleri için aleni münakali8 sure- mi~ti,. İste genç dul bunun i-
aldırmadım. Beni "Fide!., t•ımiye Bende bir havalanma, bir sevinç .. tile 6 kalem tı\ıbi gida mubayaa edileccj!;inden taliplerin şartnameyi çin damarlarını kesmisti. ! 
ettiler. Sanki kendileri pek fide!- - A ha}'TSln dese birisi, timdi bunun goımek tizeıc mtiduriyet mutemetliğin<: murncaatları ve ihalenin Kadın gunınmun bir neti-_ 
miş silıi. Ben ba ismi hiç aevmem.

1 
ııra11 mı?. O kadar havalandım ve eylul 29 uncu pawrıcsi ıı;iınlİ oldu~u ilin olunur. cesi!. 

Bilmecemiz 
284S6789!011 

bllmeceml:dn hallftlilmlş 
~kit 

Bugllnkil btlme~mlz 

Soldan ••ta ve yukardan 
aıafı: 

l - Lezzet (S). Hep (S). 
2 - Dada (4). Üzilm (4). 
3 - Nida (2). Yoketmek(I) 

Beyaz (2). 
4 - Bir erkekismi (3.) İeti
fham (3). Büyük (3). 

S - Bayat değil ( 4). Gelir 
(4). 

6 - Lakin (3). Bir novi çal-
gı (3). 

7 - Boş ( 4). Uıı kıııyıfı (4). 
8 - Ben (3). Yalnııı ona 
mahıus (3). Y'rlan (3). 

9 -Nota(~). Ağırlamak (S) 
Başına bir (A) g-elinıe reyler 
manasma gelir (2). 

10 - Nakıt (4). Taae defil 
(4) . 

11 - Pislik (3). Orta (J). 

, 

nu,ıılc gala l 'orak 

AŞK VALSİ 

I
V(L.I.\ FRITSCHH 

LlLIAN HARVE) tarafındın 
Mev!lmin en büyük Viyana 

eretı. 

HOLIVUT'TA BİR 
iZDİVAÇ 

MU81klı 

OSCAR STRAUSS 

taııbul birinci ıicaıet mahkc• 
metlııdenı 

'tıtrltlye ı, Bankuı !le Gılııad• 
ll'corte baaında Aphaıi ve lst•nbu 
da oltı parmak hanında Alberı hro 
nl,cıyn ~:tcndiler mlyaneleriodt 
Ql(itekevvln dav•dan doloyi Apbaıl 

ofoııdiye ikamttglbının meçhuliye~ 

lı-blle ıebUgıı yıpılamad,ğı müha· 
şlri ı.rıhndın verilen 1erhttn anla· 
şılııııftır . 

tııtt.Jıp hukuk uıulü muhakeme· 
!eri kaaıınunun 141 nel mıddeJ 
ıııuclMnce {i!Anen ıebHğat icrasını 

ft 1 ti ııct madde mucibince dt 
trllllhtl ve mbıenldıt •uretleri ll< 
davetiye nraka11nın mahkeme dl• 
vanhanMlno talikine kaıar veri1111i' 
olırıılda mödde.Joyh Apbul F.fer. 
dinin 80 lefrlnl evvd 950 tarihin< 
mti1adlf pertembc göntl 11aı 14 d• 
meltkemede haıır bullinmuı ve akı1 

tekdirde hakkındı giyabl muamele· 
rlnin ifa edlleco&I ilin olunur. .. ........................ . 

İTTiHADI. MİLLİ . 
Türk sigorta şirketi 

Harik Ye hayat üzerine sigorta muamelui icra ey!eriz. 
Sigortaları halk için mlilait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

6-4~•~•~••••• Telefon: Boyol!fu-2003 < ...... ,.; 

Tütün inhisarı umumi 
mudürlüğünden: 

400 metre mikabı kere~te 

lzmir fabrikıı>ına muktezi muhtelif cbadda (400) dPrt rnç met'' 
mikabı k~reste haKkı·,dıı eYYelcc yapılan münnka,a gorulcn w"' 
ü"erine ipııtl edilmi,rır. ;\lezkOr kere,;telerin mü\ıay ıa<ı hu def"~ 

yeniden kapıılı ıarfla 'e c.r. ı;un mud<letlc ın" naka;a\ .. konul, u 
tur, Ancak \ıilahirc L a~kaca pazarlık yapılıımıyacaj!;• i;iıı n,cc .. r ~ 
wn ve kat'r liıı.tlarım \ıildirmdcıri ~aruridir. Taliplcrir teminat ı:h 

çelerile beraber 6 ı~riniev\'e\ 9.30 pazartesi ~unü Galııtada tutı a 
inhi. arında mıibayııat komi~yonuna müracaut etmeler!. 

"Milliyle,, in edebi romanı: 79 -ı .. --:: Hayır ... ·sen-deTik-defa tim iç.in zamrf... ~on •amandaki bezgınli i bel' ~ördilğtimiız, okÜduğumuz ba - --Kfmlnle?-
goruyorum. Birden dışarıya doılru kulak ı~orkutuyordu. Yanda kalmaK yat "yenilik., ~erden deiil... Nevre6 Vacit, bir koltuğa ' 

. - Şimdi anlıyacağız. Yalnız kabarttu ihtimali, çok melhuzdu. HUrrem Hakkı, Rasihi ale!A- turdu, bacak bacak üstüne ati , 
temkinli duralım. - Sakin, durgwı görünüraok - Nihayetine geldiniz mi? de dinlerken, tavrunun ve sesi- kollarını kavuşturdu· 

Rasih Nevres, Emineye ita- 9iiphelendirit. Hararotli 'bir mU - Yakla,tık. Gün meseleel- nin değişiverdiğini hissetmiş- - Evvelii, bu sabah erken t 
ret etti: bahııseye dıılınıt olalım. M-. dir. ti, gi•llce etrafını kontrol otti; ken nereye gittim? Onu sor J1l 

- Kızım, sen, amcama bir lft ... Mesela... - Demek roman biıtiyor. Nevres Vacit, bastonuna dayan yorsunuz? 
şekeri az kahve yap. Parmakılarm.ı çıtlattı: - Fakat çok çe.lıttılı'.. na dayana içeri giriyordu: Rasih Nevresle Hürrem BI 

Hürrem Hakkı, ~tirazla doğ- - Budala gibl dlitünüyorum. Hürrem Hakkı, ~ğenine halı - Ra&ih, yine ne c•vherler k• şüpheli şüpheli bakıştıll 
ruldu:. Mevzu hazır ... Romandan bah vviyor, takdide bakıyordu: yumurtluyorsun1 Nevres Vacit, gözlüğünü çık:I' 

- İçtim, yavrum, istesem sederiııı. - Sen, çok yorul~. Hürrem Hakkı, derhal atıl- dı, mendilini gözlerinden geÇ' 
söy;lerdim. HUrrom Hakkı'n111 geyrl lhtl - Babam, benden fu'la yo- dı ı dl: 

Emine de taaccübünti gizliye Nevres Vacit, orta boylu, sa- Rasih Nevres, hiç tavrunu yar) altka•ı uyaıımıetıı ruldu. - Romanından bahsediyor- - Nafi.le, tahmin 
miyordu: rışın bir gençle konuşuyordu. bozmadı: - Sahi, haylidir, onu ıanııt- - Ben, ilk g\iftllti wcr1ibemi· duk. niz. Fazilet Hanıma, 

- Hayır, tanımıyorum, kü- Rasih Nevres, babasının hare- - Öyle ise, ben içerim. tuk ..• Ne Alemde? zi hatırlıyorum da omaa i~ Nfıvres Vacidin yüzünde, yil yına gitıtim. 
çük bey. kederine dikkat etti. Nevres Hürrem Hakkı, yeği!lninin is- Raıih Nevres, zeki aeki ıö• böylte eöylüyorum. füniin her noktaaında, her hat- Hiirrem Hakkı; bu aklıınl' 

Rasih Nevres, bir amcaeına, Vacit, tasdik eder gibi başını 1 rarını anlamıştı. Rasih Nevres, kırptı. Raıılh Newea, bir kahkaha tında ayn ayn yanan, ı§ıldıyan ielmemiş-tll Der gibi dudak11 

bir Emineye baktı: sı~sı~ sall:yordu: Bu, o~u~. n.eşl Emineyi kı~adan sa~~k isti- - İlerliyor.... ~11 . . ytlduı puıltılan vard~. Bıısıtonu- rmı oyna.ttr. Ra~ih Nevres, l.ı 
- BugUnlerde bizim köye ya elı gülme ıestlerı~den bın ıdı. y~rd~. Emme, gl:\denn1 indir- - Hele çok tUklirl ~ Öncelen ben de haylı ter- u kapınm. yanındaki. "f!atjy~- basındaki neşey~ lı.eme'.1 kav· 

hancılar arız oldu Babasının neşelı olması, Ra- mıştı: - Ve enfes 6luyot\.. lıedi!l'. Ulcln soıvş 11Çıldım ve rin kenanna bıraktı pardeııll.ııti- mıştı. Her hangı bır şuphed1 

Hürrem Hakkı, gülürnsed~: sih Nevres'in dimaındaki karal - Peki küçük bey. - Buna scıvlndim. lain fennhıi öyle aldım Js.i dur- nö, tepk4lıını gı:kard.:' aırtıı neş kul'tulmak ve hakikati öğrt1 

- _Bu taş da ?ana •. ~e ıso, bulutları .. sili?. stipürüvermişti.j ~sih Nevres, oturduğu ~ol- - Her hırlde benim !tadat de gun zamanlarmdababamı ık aç e ile kolılan?I ~Uadıı ~ek için bir "muhbiri sadı~ 
çoc~gum; sen, bır goz ucıle bak Hemen dondu, aMcasına koş- tugu amcasnun yanına çektıı: ğil. mıı.ğa bafladım... Ne ise yo- -Tam günündo, zamanında, bir "casus,, arasa, Fazilet l"l 
bakalım. tu: - Gör1iyorııunuz ya, idare et - Babanlll muvıı.ffalı olamı- rolduğuın~ boşuna çılmıadı. aa inde bahsediyorsunuz! nımdan daha mtikemmelinı lı 

Rıısıh Nevres, sessiz adımlar - Babam, pek keyifli!.. mek lazım. yacağından mı şilphe ediyor- Babamın bu, son romaıu iOk ÔflWlWl v-e kardeglni.a bir l.amazdı. 
la bahceye çıkmış.tı. Babasının, - Ciddi mi söylüyorsun? Amcası, giilmekten kendini a dun? muvaffakıyet kaM11acaktır. il<" ııorup söylemelerine mani Kurt'ta geçen hadiseden 6c 
uzaktan degil ;-akını bile gör·· - Mühim anlarda şaka etti-ı lamadı: - \!ayır... Ağır aıır ıtöy~ başla- oldıl( ra Fazilet Hanımın gizli gı• 
memes ne ragmen ihtiyatı el- ğimi gördün' z mil? - Pek güzel de idare ediyor- - Uzerlnden yük talkacak, mıştıı - Demin kiminle konı.ıttum, çalıştığı muhakkaktı. Raf 
den bırakmıyordu, ağaçları si- - Peki, peki danlma .•. Ko- sun... diye. - Bir kere mevzu yepyeni ... biliror musunuz? Nevres, babaaııı.ın Kamil B~' 
per alarak yü ur!U. nu§tui[u adamı taıııdın mı? j - Kendi huzurum, menfaa- - Ona da hayır .•• Babamın Fakaıt avamfirlbaıı.e ilAnlarda Hürrem Hakkı, dayanamadı: (Bitmedı) 

Mahmul Yesarı 
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ismet Pş. yeni kabi- Fethi Beyin tamimi Dünkü Fut bol Maçları Her nevi tefrişat levazımatının 

ney İ teşkil edecek (Başı birinci sahifede) (Baıı blrinoi oahifede} !tutmata sarbest bırakmamağa, 
Müntahap ve mükemmel çeşitlerini ten:ı:ilatlı fiatlarla satın alm1k içiıı Beyoğ u'nda 

fsttldal caddeıinde Tokatlıyan karşıs nda 223 nume ' o u 
- --~ , mamakta ve yeni fttkaya iltihak - Y a,lılann ma91 - 1 bilhssa dikkat ediyorlardı. B~ -

(Başı 1 inci sahifede) ' etmemektedir. . . Muhtelit-IH Ker maçmdan 1 nıın neticesi olarak bütün yük 
r, al , t'ttısat için Mustafa Şeref, Yeni fırkaya kayded.~lenl.•n evvel Galatasaraym eski ve yaş- , müdafaarnıza binmeğe ve kale
M arif iç in Esat, Nafıa için Ze- teşvik için azasından düh.uliye lı futbolcuları, Altınordunun rniz sıkı§lllağa başladı. ~akat 
Mi Beylerin isimleri vardır. Dl - almadığı için ocakların vand~tı mlitekalt futbolcularile karşılaş- : Cevat, Kadri, Burhan ve nıha -

LUVR M GAZAL 1 1 
ziyarette geç kalmayınız. Bütün mallar fiatlarında 

ğer taraftan bir rivaye - yoktur. Kırtasiye, tamirat, bina tılar. yet Avninin üstilste kurtarışları 
t., gore kabinedeki tebeddülat ve saire gibi masraflar ocak te!J- Çok eğlenceli ve hatta zaman tehlikeyi bir müddet için uzak -
Yal nız bu zevat ve makaınata kllatmı yapmağa teşebbüs eden- zaman heyecanlı olan bu maça laştırmış oluyordu. Nihayet, çok 
11'..inhasır kalacak değildir. Neti !er tarafından temin edilmekte - her iki tarafın yaşlıları da büyük ' güzel oynıyan III Ker sol açağı 
ceni n yarına (Bugüne) kadar an dir. bir ehemiyet veriyorlardı . sıkı bir şutle Macarların golü -

Kuponlarda, 
0/o30 

tenzilat vardır. 
kumaşlarda, halılarda, muşambalarda 
0/o20 0/oİC> 0/o5 

ni ı tevsii takarrür etmiştir. Al" Ulvi Beyin tekzibi Çilnkli bundan iki ay evvel yaşlı 'nil yaptı. Biraz sonra da Niyazi 
Yarın (Bugün) saat onda fır 1 

. . takımlar arasında tertip edilen sakatlaarak sahayı terketti . Ke-
ka g rupu tekrar içtima edecek - JJ;sk.işehir, ~s. ( Mılliyet) -. bir turnuvada Galatasaray, ~a 

1 
~ Şefik sağaçığa, Fenerin ıı:u 

tır. Yarın gazetes~ ~3-9-9~0 ı_ıınh bir takımla Altmorduya mag - dafılerinden Ziya da solaçıga 
Ankııra, 26 (Telefonla) - İs li nilshasmın ı~ncı. s~lufesın~e lftp oımu,tu. Bu sefer O. S. ihti geçti. Aksilik. Hiicum hattı büs 

nıet Paşa dün meclis içtimam - Eskişehir belediye ıntıhabı m~- yarları intikam almak maksadile bütiln atıl bir şekil aldı. Devre 
:_.l sonra Gazi Hz. ne takdim et nasebetile yazılan ve şahsımı uı daha kuvvetli çıkmışlardı. Nete- ' 1-0 ili Ker lehine bitti. 

1 ~~~:~~:~~;!;:-1 De~d:~~~"::~~~f !ar 
acentesi: Sirkecı de Muburdar 

tiği istifanamesinde reisicüı:r>: - tlhdaf eden habereler serapa ya- kim ilk dakikada yaptıkları bir _ ikinci devre _ 
huru yeni bir hükO.met teşkılın landır. Hallı: Fırkasr karşı tara - golden sonra ikinci devrede yap B _ K al 
de serbest bırakmak ve arkadaş- fm münasebetsiz propagandala - tıklan bir sayıyı ilave ederek ga , . ~ devred~ solaçıga em .. 
!arından bir kısmı istifa ettiği i- rına karşı sükOn ve va~arla ~u llbiyeti aldılar. Altmordu penal- ı Ş~~~n kar~eşı Galatasaraylı ~u 
Sin istifasını verdiğini yazmak - kabele etmiş olduğu ~~1 kendim tıdan bir gol yaptı. çli ela! gır~!. Dah~ so~ra _ a 
tadrr. de adam döğdürmeğı bır tenez - 2_1 Gali elen Oalatasıfra 1 Kemal solaçıga'. Celal sagaçıga 

Müstafaa kabine yenisinin te- zül addederim. takımmda~ !'ıe hur lılar ~ geçtiler. Devrenın sonu~a.kadar 
Şckkülüne kadar Gazi Hz. nin Müfterilerin isnadatı ancak larılır· ş yaş ş ıumumlyetle Macarlar h~~ım.~y-
ernrile ve'talcten idarei umur kendi ruhlarındaki gayri sami - · . . . . ~d~lar. Fakat en fazla ıkı muda 
ediyor. mi endişelerinin mahsulüdür. Ka~ecı; ~dıl Giray (atletızm fıımızle kaleci Avninin mütevali 

Gazi Hz. istifayı mliteakip Eskişehir meb'usu heyeti reıeı) ve mütemadi kurtarışları Macar 
Meclis Reisini, sonra fırkalar rü Ali Ulvi Müdafiler: Hayati (G. S. pa larm ikinc bir sayısına meydan 
~sasınr'kabul etmiş ve bugilnde Gelen haberlere göre Adana tenli hokey takrmı kaptanı), Se- vermedi. 
ısti'?'lrelerine devam etmişler S. C. Fırkasının teşkilatından dat Rıza (H~kem encümeninde Oyunun bitmesine bir dakika 
nihayet İsmet Paşayı kabineyi bir gün sonra istifalar başla - futbol heyetı azasından) var. MağIUp oluyoııız. Al§eddin 

zade hını altındL Telefon lsL 
2740 

lzmir sür'at JJostası 
(Gülcemal) vapuru .!9 Eylül 
pazartesi 14.30 da Gala· 
ta rıhtımından kalkarak Salı 

sabahı lzmlr'e varır ve çar· 
şamba 1-1-,30 da lzmir'den kal 
karak per~cmbc sabahı gelir. 

Vapurda miikeınmel bir 
orkestra ve cazhnnt mevCU(
tur 

Trabzon birinci 
teşkile memur kılmışlardır. mıştır. Muavinler: Mehmet (Müteve karşısındaki muavini kıvırdı. Ka 

İ smet Paşanın yeni kabinenin Serbest Cümhuriyet Fırkası lli), Kemal Rifat (Akşam spor leye doğnı akıyor. On saniye j 
!lrogramında en mühim esası Adana ocağnıı teşkil eden zevat muharriri), Müçteba var. Top küçük Celale geçti. Ce 1 

postası 
(Cumhuriı et l vapuru 29 eylül 
l'azarte>i 12 dP. Galata rıhtı· 

mından kalkarak 1nebolu, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rlıeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele • Gire ;un , 
Ordu, Cnye, Samsun, lncbolu, 
Zonguld:ı~a up;ra yarak gele
cektir. Hareket gliniı yilk ka· 
bul olunmaz. 

nıesai ve amele m~elelerl teşkil tan pamukcu zarle A7.iz, binbaşı Muhacimler: Fazı, Necip (G. lal, maçtan sonra Zekinin de söy 
edecektir. mütekaidi Behzat, Diblan zade S. birinci takımında 125 defa oy !ediği gibi "can havlile,, çektiği , 
Mecliste müzakerenin epeyce ti Mehmet Beyler istifa etmiştir. namıs oyuncu), Yusuf Ziya (İs sıkı bir şutle topu direklere, çarp 1 

ıun süreceği ve hararetli oltcağı Konya S. C. Fırkasının mer - tanbul mıntaka reisi) Edip (A- tırarak III Kalesinin ağalarına ı 
iln laşılryor. Söylendiğine tr(ire kez ocağı başında bulunan Me - ğabey), Ekmel. taktı. Küçük Galatasaraylının 1 
Fe thi Bey kabine programını o- cidiye zade Cevdet Tahir Beyin Yaşlıların bumaçını görmek fır son .saniyelerde yaptığı bu bera
kuduktan scxıııa söz alarak bu fırkadan istifa ettiği anlaşıl- satını kaçrranlar teessüf etseler bertik sayısı şiddetli alkışlarla 
tenkidatta bul~acak ve _bu mü- mıştır. yeridir. k~rşılandı. Akabinde de oyun bit 
~ase?etle uzun bır nutuk ırat ede Fırkanın muvaffakıyeti - Macarlarla maç - tı. S. G. 

e~ı\. B . k t için mevlüt okutmuşlar III Kerin karşısına çıkan Fe- B 
et ı eyın nut una smet . _ . nerbahçe - Galatasaray takanı ir katil delirdi 

;ş , ce~ap. ~ecek ve . S_er~st ,;8ıgad~çten yazılıyor: Serbest öşyle teşekkül etmişti: 
ırka lıdennın tenldtlennı bırer Cumhunyet Fırkasının bura şu K 

1 
., A . , Bir müddet evvel Şişlide Koza ga-

. · B d be · · k'l .. a ecı · vnı zinosunda Kiça isminde bir kadını öl oırer cerhedecektır. un an son sını teş ı etmek uzere fırka - M"daf'I . K d · B h 
· d · ka J - d B lık · kA d u 1 er· a n, ur an düren Ahmet cinayeti müteakip ya-•a a miina şalar o acagın an nm a esır er anın an kundu Muavinler· Ce t N'h t R _ k 

1 ın. üzakerenin bir gilnde bitmeme racı Hasip ve Petrişli Şaban şat · va ' 1 a e ayı e e vermi§, tevkifhaneye nakle-
B l dilmiştir. 81 

ihtimali çok kuvvetlidir. ey er bu~aya geldiler ve ~ni Muhacimler: Niyazi (Kemal, Ahmet; tevkifhanede cinnet arazı 
Ettıbba odası 

fırkayı tesıs ederek avdet ettı - Celal) Ala Zek' M ff K 
ler ' ı, uza er, e göstermiştir, Tıbbı adlice muayene e 

· .. . mal (Cel§I, Kemal. dilen Ah 1 "l" .. 
Serbest Cumhunyet Fırkası Maç baş! başl M met; üzum göru urse mu-

B'" di - h ti · d · 'lk ar arnaz acar - gahede altına alınacaktır. (Bap birinci sahifede} . ıga ç ocag~ .eye 1 :ı;resı 1 . larm sert bir tarzda hücuma ge-
ıara ttan nümuneler takdim e- ış olarak y~şillı . cam~ınde hır çişleri bu sefer ne bahasına olur 
dilmişti. Vekalet bunların kıy- mevlfit tertıp. etmış~erdı: .Hacı sa olsun galip gelmek hevesle - Mersin Vilayeti tapu kadastro rpil 

Ilı.eti fenniyesini takdirle bera- ~~~z n Na~~hı ve ~~~diçh .~la rini gösteriyordu. Bundan başka dürü Salih Beyin görülen lüzum üze 
ber bir defa da cemiyet tarafın- ~ amı e maru a ız Huse - Fener maçından ders almrş olan rine işten eli çektirilmiş ve hakkında 
dan tavsiyesi lazım geldiği hak İn ta~f~danC~~~ bu mev- III Ker müdafaası her muhaci _ tahkikata başlanmış olduğu haber a
kında gönderiien tezkere okun- k tta r es\fuk' u;ıy~t Fır - mimizi adın adın ve adam adam lınmıştır. 

Mersin tapu müdürü 

du ve icabınca hareket edilmesi asının muva a ıyetı ıçın ta - ______________ :_ _______ ......:. ___ _ 
kararlaştırıldı. zarruatta bulunulmuştur. 

Etibba muhadene.t cemiyeti &v İstifalar başladı 
~elce doktor_lara mu~tel~f şekil Ayvalık S. C. Fırkası heyeti 
s e~de tarhe.dı~:~ vergılerın usul idare azalarından eczacı Niyazi 
l'uz tarhc:_dıl~ıgı ~~kkında Ma- ve avukat Vacit ve kimyager 
ıye Vekaletıne muracaatta bu- Hikmet Beyler bugün fırkadan 
luıu~~uş~~· . . istifa etmişler ve istifanemeleri-

Dunku ıçtımada bu mesele ni heyeti idareye vermişlerdir 
ıtıevzuu bahsolmuş ve Etibba S b t h k İ . · 
Odası resi Tefvik Salim Paşa er es r a zmır nam-
izahat vererek Odanın da bu zetlerini tespit etti 
~eseleyi tetkik etmekte oldu- İzmir, 25 - Serbest fırka beledi-
&'Unu ve teşebbüsatta bulunaca- ye namzetlerinin isimlerini kararlaştı 
~ını söylemiştir. dı. İzmir belediyesi için sekiz namzet 

Bunun üzerine şimdiye kadar ayrrmıştır. Bunların içinde muhtelif 
Cemiyetçe yapılan tetkikat mesleklere mensup kimseler bulun
dosyasırun Odaya gönderilme- maktadır. İzmir namzetleri içinde 
Sine karar verilmiştir. Cevriye İsmail, Hasene Naıan, Bedia 

Bundan sonra memleketimi- Arif Hanımlar olmak üzere üç kadın 
~e gelen ecnebi doktorların ya- vardır. 

Köhne Fiat otomobili 
Tütün inhisar umumi müdürlüğün

den: 
Azapkapısı levazım anbarında mevcut köhne fiat otomobili 

pazarlık surctilc satılacakcır. Taliplerin teminat a kı·ekrile beraber 
4 teşrinicvycl 930 cumartesi günü Galata tütün inhisar mlidiri 
yeti umumiyesinde mi.ıbayaat komisyonuna nı(irııraat clmckri. 

Tütun ln~isar uınuıni ınu~uı·Ju~uo~en: 
14bOJ kilo köhne kanaviçe 

ı ~63 " çul 
ancı vaziyette kaldıkları söy- _ _ __,...__..,...._.. __ _ 

lenildi. Buna mani olmak ve Çatalca elektirikle ten- b8J kınnap 
~emlekete gelen ecnebi doktor vir edilecek Azapkapı anbarında mevcut nevi ve mıkdarı yukarde gösteri-

6014 .. ip 

arJa alakadar bulunabilmek i- .. len köhne malzeme ihale tarihinden itibaren nihayet bir hafta Cin T · •~t"b .. I Çatalcada Turk sermayedarların-
bir trıng ";.u ~ muı:a~aat ~ dan değirmenci SalimBey şehrin elek zarfında kaldırılmak üzre 1 teşrinievvel l)JO çar~anılıa günü pa
ne :n aşma .~;.cu e getınlmesı trikle tenvirini taahhüt etmiştir. Be- zarlık sııretile sanlacaktır. Talip olanların mczkt\r tarihte teminat 
n:r~e';:et ı. Akif Bey Al- lec!iye ile on dört mad~elik bir mu- akçelerile beraber Gala tada tütün inhisarında mübayaat komisyo-

ltıan d ld - 'b' b' d d kavele yapmıştır. Tesısat on sene nuno. müracat etmeleri. 
ya a o ugu gı ı ız e e . . --:---:-:-:------------------------hast d ki d ·ı · sonra belediyeye terkedılecektır. a san ı arı enı en sıgor- . Rize Vildyetindcn: 

~~_teşkilatının ne vakit yapıla- Tarsus cıvarında esr_a_r_ Rize Gümrük binası önündeki ldarei hususi veye ait iskeleye 

&ını sordu. engiz bir cinayet irnve olunacak 60 metroluk kısmın bedeli ke~[i (130.J.o) liradan 
\r erilen izahata nazaran çok · · · f · b-:- 'b ı · 

tıı"f· . A Tarsusta ayın yırmısmde ecı ır ı arct o up ınşaatı 5· I 0-930 pazar gününe kadar kapalı zarf usu-,, U ıt olan bu teşkılatm yalnız lil 
<>l d cinayet olmuştur. · e münakasaya konulmuş ve o :;-Un saat J 6 da ihalesi kararlaş-dlrrrıanya a 20,000,000 azası var Tarsusun Ebülhadi köyu"nde Hü-

tırılmıştır. Talip olacaklar şartname ,ureti m.maddakasını alabilir ve 
;, .. • seyin oğlu Ali Aşir, Kayserli Osman görebilirler l\1u·· k · [ k d ı k ih ı• J; 

tıı. uzun muzakerattan sonra . R ndaki •• ı.ıslar toplana · na ·asaya ışt ra e en er teminat evrn ·mı ant ·a-
ern1 k · · · b kilA ve ecep namı ,..... nununun sa hat 1 k k ı ·1· 1 e etımızın u teş ata k la . eg·e başlarlar Fakat mev ra ına uygun o ara tanzim ve ma ·am vı ayete 

ıer d · d 'h · ld ra ra ıçm ' · d h d d ~ yer en zıya e ı tıyacı o u kıl k fı' tamamlamadığın- ınıa ı zar n a vermiş olmalı ırlar. •il · · !mı cut ra arı ey 
t netıcesıne varı ş ve bu me da k" d dükkBncı Mehmet oğlu 
delenin daha büyük bir içtima- n oy en d b. · · · rakı getir-
a .. .. ··1 · k . Hasan namın a ırısını 

,.,.. goruşu mesıne arar verıl- k .. k baya gönderirler A-... ıştir me uzere asa · 
' radan saatler geçtiği halde Hasarun 

E:hli hayvan sergisi 
d. hnıirde 2 ve 3 Teşrinievvele müsa 
'1 Perşembe ve Cuma günleri, Bur

ııav• Ziraat mektebinde ehli hayva
rı:1t •ergisi açılacaktır. Hayvanat ser
gısı ... .... ısrak. Tay, Sığır ve Koyun 
tub•lerine ayrılmıştır Sergiye iştirak 
•den h 1 d b' · · 'ki · _ ayvan ar an ırıncı, ı ncı ve 
~~uncu gelenlere yarış ve ıslah en
""ıtıeni tarafından 5000 lira ikramiye 
lcv · 

tı tdılecektir 

avdet etmediği ağaları şüpheye düşü 
rerek Hüseyini aramağa koyulurlar 
neticei tabarriyatta zavallı Hasanın 

köyle demir köprü arasında kurşun
la beynini parçalatarak katledilmiı 

bir halde görerek hükümete haber 
verirler. Müstantik, hükumet tabibi 
jandarma kumandam mahalli cürme 
giderek tahkikata başlamışlar ve bu 
katil meselesinde alakaları olduğu 

zannedilen ve isimleri yukarıda ya
zılan eflıas tevkif edilmiştir. 

Kadıköy Elektrik 
Abonelerine 

iLAN 
l1t1nbuldı Hevaga:ıı ye Elektrik 

ve teşebbüsıtı sınaiye Türlı ınooim 
şirketi (Sıtgızel) 29 eylöl pızartesl, 
30 oylM salı, ı teşrinienel çarşam

ba ve 2 ıeşrinovvıl perşembe 
günleri, Bahariye - Osman · Kut· 
dili - Cevizlik· ve Yofurtçu oııhal
lelerinl ııgdlye eden tevettilrün (safbı 

ile bitarlf arası) il O dan 220 >Olta 
uhvil edllecei!lnl muhterem abone
lerine lhb&r eyler. 

Bu münasebetle, mezkılr mahal
lelerdekl bilcümle tesisatın ampul ve 
muhtelif elektrik cihlZlırı, bir defa· 
ya mıhıus olmalı: üzere, meccanen 
tebdil edilecektir. 

Yeni tevettilrle cereyan itasından 
itibaren eski ampuL cib1Zlar ve s11re 
istimal edilmeyecek ve badema kuJ. 
lanılıcıık bilcümle yeni elektrik mal· 
:ı:cmesi 220 volta mahsus olıcakıır . 

Yukarda zlkredilın huıuılara ri· 
ayet ve bir cereyan inlııtaına malta! 
vermemek için memurlarımıza ifayı 
vızlfe esnuında ıeshlltt ibraz buyur. 
malan muhterem, ehaUden rica olunur. 

NAll\1 VAPCRLARI 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
i<'.ylülıin 

28 inci pazar 
günU ı 6 da Galata nbtımından ha
reketle ( lzmlre } ve Salı günil 
lzmlrden lstanbula hueket eder. 

Galata gümrük karşısında Sıre 

~'r;nsez hanında 12numarada Omu· 
mi acantahgına milracaaL Telefon 
3eyoğlu: 1041 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lilks karadenlz po5tası 

M"ll t vapu:·ıı 28 1 C Eylül 

PAZAR 
gfını1 akq nı ı alt 18 de 

Sirkeci rıhtımır.dan bereketle 
(Zonguld1k, lncbolu, Ayancık 

c'am;un, Ordu, Giresun, Trabzon 
Rize \ ' C 1 lopc ) ye azimet ve 
aydet edecektir 
.\lııra c;n t mahalli: 1st1n iu 

.\feymenet ham altındaki yazı· 

11haııe. l l''r f, , ı< I ııı ',ıı l ı 15 I I 

f SADIKZADE BIRAD~:RLER 
VAPURLARI 

KARAD~:ı-;lz :\IUNTAZAM 
VF. LÜK.' POST ASl 

İnönü 
P gün il 

2~a~~~~t azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan 
cık, Samsun, ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rizeye 
a:ı:imet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mey
menet hanı altında acentalıtına 
müracaat. Telefoa:lstHbul 2134 

Trabzon lüks postası 

Sulh ;~P:;~üı Pazartesi 
günü saat 20 de Sirkeci rıhtı

mından hareketle ( Zonguldak, 

İnebolu, G@rze, Samsun , Ordu, 
Giresun, Görele, Trabzon, Rize, 
Mapavri. Atina, Hope ) ye azi. 

ınet ve ayni i!kelelerle Sürme· 
ne, Vakhkebir ve Fatsaya ug
rayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalll 
müracaat: Sirkeci salonu karşı 

sında Mizan Oğlu Han No. 2 
Tdefon lstanbul 354 

Kütahya · Tavşanlı hattı üzer;nde köpru ören ist·tsyon 
civarındaki taş oca~mdan çıkarılacak 6000 M8 balasrın kap 
zarEla miinakasası ı J birinci teşrin pazartesi günü saat 1 :ı te A 
karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İşti~ak edece 
!erin tekli[ mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı gund 
saat ı 4,;10 kadar komisyon kAtipllğ!ne vermeleri IA;ı;ımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarad 
Eski~ehir ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirle 

1( *. 
170 ton adi ve 55,5 ton lsyeç demirinin kapalı zarfla mün· 

kasası J ikinci Tqrln 1930 Pa7,artesi günü saat ı :ı te Ankarad 
Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa kati 
liğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde A 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Haydarpaşa gar binasının çatı ile çatı seviyesindeki ktırglr a 
samın tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Mtinakasa 15 birinci teşrin çarşamba günü saat 15 de Ankarıı 
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. :\1anakasaya iştira 
edecekkrin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarının ayn 
günde aast 14,30 a kadar komisyon kAtipliğine vermeleri lAzımdı 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinda :\.nkar 
da ve 1 la ydarnaşadaki idare veznelerinden tedJrik edebilirler. 

• * • 
Devlet Demiryollan idaresine ait olup aleni müzayede ile icar 

verileceği gazetelerle il!n edilen Haydarpaşa garındaki bii[e v 
mliştemilı\tı ile ayrı 0larak icar edilecek iskeledeki köşkün şartna 
melerinde üç sene olarak gösterilmiş olan müddeti icarın bi 
seneye tenzil ve müzayedci aleni_1e dahi teşrinlevvelin birine 
çarşamba gününe talik edilmiştir. Şartnamelerin mevaddı saires 
aynen bakidir. 

Taliplerin buna göre mezktır günde saat on beşte Haydarpaş 
İşletme müfettişliği dairesine mllrıcaatları lüzumu il!n olunur. 

• * * 
Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Derince istayonunda tesi 

edilmekte olan enicktt: fabrikası mlCjteınll!nndan fen, idare v 
amele binalarının in~aarı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa ı 2 birinciteşrin 930 pazar giinü saat f 5 te Ankara 
devlet dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\fünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat f .J.,30 a kadar komisyon kA.tlpllğine 
vermclerı lı\zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (1 O) lira mukabilinde Anka 
rada ve 11 · ydarpa~adaki idare vc;melerindcn tedarik edebilirler. 

.., "' "' 
Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 meşe ve 

yine 9<ı.J.5 tane nıe~c makas traverslrriııin ayrı ayrı münakasaları 
12 birİnd teşrin 930 pazar günü saat 1 5,80 dan itlbarc Ankara 
da Devlet demıryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\lunakasaya i~tir'\k edecd:lerin teklif mektu;ılarını ve muvak
kat teminatlarını aynı giınde saat ı 5 e kadar komisyon kAtiplı
!tine vermeleri rnzımdır. 

Talipler bu üç münakasaya ait şartnamelerden her bir nııına
kasaya ait olanı be~er lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
İdare veznelerinden ccdarik edebilirler 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileli 
almakla kabildir. Onun 
için: 

T1J1l8E PlllNG~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞlDR 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

Et, ekmek ve yaş sebze 
münakasası: 
Nafıa fen mektebi mübayaat koınisyonundan: 

Mayıs 981 geyesine kadar mektebe l(Jzumu olan 8500 kilo 
et, 8200 kilo ekmek, 7000 adet limon ve 28 kalem yaş sebze 
28 eyliil 930 pazar günü saat 14 te ihaleleri icra edilmek üzere 
kapalı zarf usuliyle mUnakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün Gllmüşsuyunda mektep idaresine vt mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin de teminat akçalarını nıüesscsatı iktl· 
sadlye muhasebeciliği veznesine tevdi ettikten sonra yevmi ihalede 
mektepte müteşekldt komisyonumuza müracaatlarL 
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FORD 
Kamyonu 

l•tanbul fabrlkasıda 

gümrüklanml• 

olarak t:es. 

ıım fiat:ı 

1700 
LiRA 

• 
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V esaiti nakliyenin; memleketim izin arı
zalı yollarında kusursuz olarak seyrü

sefer etmeleri için her yerden fazla daha 
sağlam ve daha kuvvetli olmaları icap et
tiği itiraz kabul etmez bir keyfiyettir. 

Bilfarz kamyonlar, l.:ıtlmaı edildikleri mü
essesenin lhtlyacatını seri ve liiylkl vechlle 
temin ve daima günün hizmet ve faaliyetini 
ifaya hazır bulunmak mecburlyetlndedlrler. 

Ford Motor Compııny, şehrimizin muhte
rem müşterilerine otomobil ve kamyonla
rının gayri kabili kiyas bir hizmet ve faa
liyet temin etmeleri maksadlle outün kam· 
yonıarını son derece muesslr dört vitesli 
dir transmisyon ile techlz etmek tedbirinde 
bulunmuştur. işte Ford kamyonlarının şeh· 
rimizde fevkalade rağbet ve şöhret kazan
malarına vesile olan amıllerınden biri de 
budur. 

Ford kamyonunun başlıca evsaf ve meza. 
yası, başta dört vitesleri olmak lizre son 
derece kuvvetli olmaları, ışıemeıerl kusur· 
suz ve idareli bulunmaları ve bilhassa 
mi.istesna bir randöman temin etmeıerıdir. 

En yakın resmi Ford acentasını ziyareti~ 

Ford kamyonunun gösterilmeslnl ve dört 
vitesi sayesinde her hangi yolda olursa ol· 
sun motörüne nasıl tam bir hamule cer 
edebilmek hassasını temin ettiğini bilfiil 
tecri.ibe etmesini talep ediniz. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 
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Şeker 

yerli 
hasta arına müjde 

maınulAtı halls ve TAZE HASAN GLU EN E MEGI 25 Kuruş 
HASAN ECZA 

deposunda 
.\\·r•ıpıı'nır t.rkihi meçhul (;totcn ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa her gün taze olarak istihzar edilen ve tazcli~ini on giin muhafar.a eden lla'<\n (;Jmcıı ekmeklerı büyük rağbet görmektedir 

-• Karamürsel Fabrikası ~-1 
MAMULATI 

Ankara şubesi 

.Fran~ız htılıı Umetı menbalarından ~t-ır~e edilmıs tuzları havı e VICHY-ETAT M~~~rer;he 
fokldte11nden raiının11 - YICHr - E fJT ınlll'kasını ınustrrşn ısfB1ınıı 

VICHY-ETATTUZU ~.ı~:~~E~~:=,~~·:ıa:.~.~::a!~:·'!': ,,& f&O ve iOO ıramıık flşeı•rd• ••tıtır 

VICHY-ETAT PASTİLLERi 'Vom'3•:·::::,~~· .• ~.·~· 
• HAZM, Tlt8HrL """' 

VICHY· ETAT KOMPRİMELERİ =r~=~~~·~:;:1!~;m: 

Anafartolor caddeıinde 12 numarada 

cayat etvertfUdır.;. 

FRANSIZ HÜKUMETiNiN me nbaları 

VICHY CELESTINSDamıa. Kum, AıAmı 
mafaarıye haetahklart._.. 

1 Zonguldal~ Maden mühendisi 
Mektebinde tesis edilen meslek şubesine 

dahil ulnı:ık iizre nıusabak:ı imtihanına i~tinık edip ihrazı muvaf-
fukıvct cclen cfcndıf ,. r. 

İ·:,ıırııi lmtı •a n oh ·ıduğu 
mahal 

Ekııt1l 11.mir 
falip ,. 

" ,, 
Salih ,, ., 

,, fl11lı kesir .. ,, 
~ " 

ismi 

Cemalettin 
Turgut Hamdi 
Ümer Orhan 
fi kret 
Enver 
Zihni 
Zeki 
J\bdülkadir 

imtihan olunduğu 
mahal 

Efendi lstanbul 
,, 

~ 

" 
Zonı:uldak 

,, .. 
" ,, 
,, 

" .. ,, 
... .. 

DIŞ TABiBi 

RIDVAN HAKKI 
c;alatasaray Aynalı Pasaj köşe-

sinde küçük Parma Hanına 
nakletmiştir --

Dr.A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavll elokt· 
rlldye labratuvan. KaraköY 
Topçular caddesi 84 

Dr.HORHORONI 
Beyoğlu Mektep aokılt No. 35 

muayene 11bahran akşamı lrıdar. 1 

BEYKOZ DEBAGA1 ·'' 
FABRIKASINDA VICHY GRANDE-GRILLEKaraclit~~talıklaro. 

VICHY•HOPITAL Mide v• Barsak lıatalık!an. 

Şık- sağlam -ucuz 
Kuına~lar, ;a~talar, BattaniJeler 
Hazır Elbise 

Merkez salı~ ıııa~azası 
1 

Ali Snit ., lst:ınlıul Rasim 
Slıleyman Sırrı ,, ., Cemil 

· ~lileyman Ahmet ~ ,, lbrahim Hakkı 

,, ,, 

" 
,, 

Aydın 

Mevcut ve çıkacak anntı kazınD 

ile sığır kuyruk ve boynuzları l:i&D· 

Jacaktır. Talip olanların 517 eyi Ol 

ŞiŞLl 

~ . i ., .\ . T \. 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Teşkllıltını tevsi ederek "YUVA. 
ve • iLK ,, sınıfları ile • KIZ 

LEYLf. dairesini 
iıtisallndekl ( eAki 15 inci mektep ) 

binasına nakletmiştir. 

LiSESİ 

LEYLl 
\TEHARI 

KIZ 
ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. H'r giin 10dan 1 
16 ya kadar ( Şelrayık caddesinde Halil Rlfat 

t •paşa kol'ağında ) müd/Jrlllde müracaat~-· 

IXXX• Muhterem Mualllmlerlmize <llllXXXa 
Ankara'da >On defa içtima eden "Türkçe muallimleri. kon

gresi tarafından kabul olunan esaslara göre tertip edilmiş olan 
edebiyat mualiimi K1\zım Sevinç B·~)'in: 

D1LfM1ZlN GRAMERİ 
( ilk mekteplerin 4 ve 5 inci >ınıflarına ) 

ile :\Jaarif müfettişlerinden (A. Fuat) Beyin ilk mekteplerin 

YENl HESAP DERSLERi 
l~serlerini kendisine has bir nefasetle 

• lst·ınbul Sultan 1 lamam ikinci Vnkı[ hanı ahında~ 

~~M"'4MO«tee•ee 

Feyziye Lisesi 
Kız lstanbul - NİŞANTAŞI 

ve 
Leyli 

ve 
Ne hart Erkek <Telefon: Beyoğlu 4039 ) 

Tam devreli Lbedir · ilk kısmı ve cocuk vuvası vardır 

~ Talebe kaydına başlanmıştır 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşı'nda, Karakol karfısında 

bulunun mektebimizde 'ziyaret kabul olunur. · 
POSTA,ILE MURACAAT 

900e08 edenlere tahriren izahat verilir •••••• 

ilave Ja~ı nı~natasası 
Ankara merkez ınektepleri mü

bayaa koı11isyonu reisliğiııderı: 
Ankara Gazi muallim m~ktebinde yaptırılacak olıın bölmelerle 

llılve he!a ve !Avabolar kapalı ııHrf usulile ve 20 gön müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

Keşifname ve şartnamelerini görmek istiyenl~r ber gıin Gazi 
Muallim mektebi J\Iüdürlüğline müracaat etmelidirler. 

Münakasaya iştirak edecekler % 7,5 muvakkat teminatları ve RESll\ıILi AY MATBAASI 
Tabumişrir. ~ ıınunelcrini islcyıııi:t, ilk mekteplerin bütun 

kitapları seri olarak mevcuttur. 

lXXXX%:XXX%XX::mXXI%%%X%~%X% 

ahklmı kanuniye dairesinde hazırlanmış tukllf mektuplarını ve bu 
~ gibi taahhütlere girişmek ehliyetini haiz olduklarını mübeyyin evrakı 
~ müsbitelerini ihale günü olijn 30-Ey!Cll-930 salı günü saat ı 6 da 
~ Ankara '.\bari! Eminliğinde teşekkül edecek olaıı Mektepler müba· 

':ıat komisyonu reis!Uine tevdi etmelidirler. 

,, 
Fethi Barbaros ,, ,, Rasim ,, ,, 

isimleri ve imtihan oldukları mahaller yukarda yazılı efendile
rin :ıo ' q ;930 ak~amı Zoııp;uldaktn islıatı vücut etmeleri ve bera
berin de ! palto, ı;ama~ır ve has:ırata kar~ı 5 lira getirmeleri ilAn 
olunur. 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan tr.iebenin iaşe, ibate ve ilba· 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 1 

cumartesi günü fabrikayı müracnat 
etmeleri. 

Liseler mübayaat 
komisyonundan: 

Olbaptaki keşif mucibince 
Ercnköy kız lisesi yatakhanl-;i 
harici boyası, 5- J 0-930 tarihine 
müsadlf pazar günü saat on al· 
tıda ih,,Jcsi icra kılınmak ;ızrC 

kapalı zarfla münakasaya konu1 

mu~tur. Şeraiti anlamak iste) cıı 
taliplerin komisyon kitabctı"C 

müracaatları. 
; 

BAKTERIYOLOK 
3 -. ~ise ~ezun!arı i~ti.h~ıısız aı~ birinci sınıfa kabul edilir.' İ Dr. IHSAN SAMI 

Bunlar ıç~ muddetı .tahsıl ıkı se~~dır. . . llBakteriyolo'i laboratuvar 
4 - Ikı seneden ıbaret olan talı sınıflara da lıselerın Onun· u k h]W' L' • k 

b . · · f1 d ki h d . mum an ta .u, ,, rengı no ·· 
~~ v_~-~:1 ın~cı snu. arın_ ~ na en ve ya ut o erece tahsıl tal n1ıarından (Vaserman teamülü 

gordugu alelusul tasdık edilıniş talebe alınır. kan küreyntı sayılması, ılfo ve ısıt· 
5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal· rna hastalıl..ları teşhisi, idrar, balgaııı 

nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah- .cerahat , kazur~tve su t~blilAıı. 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım Ültra mlkroskobı ile frengı araıı-

1. ı · k b · k b' hh" 1 . mas~ hu.u'! aşılar Jstıhzrn. 
ve ta ıp enn me te e gırer en ır tea utname verme en mec· Divanyolunda Sultan Mahm~ 

buridir. . türbui No. J 89 Telefon Is. 98 l 
6 - Mektebe gırmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 

danım, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet
naır.elerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadaı· Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kairı 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

Adana Belediyesinden: 
Adnna şehrine su isalesi için ;35-37 sene müddetle imtiyaz veriloccktir. 

Tallplerin teırinievvelin ikisine kadar Belediyeye müracaetiırı ilAn olunur. 

Çanakkale 
lığından. 

Defterdar· 

1 300 balya otun 2 J .9.9JO 
tarihinden itibaren on gün mtiÔ' 
dttl<' müzayedeye konulduj!;u. 

Mes'ul Müdür: 

ı 


