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Cunıhurj . - Du' 'n •Ilı def Yet vekıllerinden b" · 
a olarak . ın 

a gidi _şırnal Amerika-ı 
1 sı, ged~~eldı: Şimal Ameri-

kosularznzn 
' 

en mükemmeli yapıldı at yaz 
tıııı b·· ş mılletlerin adam-Uy\jk. . 
eı_i_ altında mkı afl~n~ın aza
Şuten d . e

1
zen ve uınıtsizliğe 

n , e .. ~gı • bilakis uyandı-

. 
• ı Yerli malları ~ 
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GaziHz . 
ııru 

d 
-~ 

Gazi hazretleri dün ~ 
lslirahat etmişler ı•e get; ~ 
vahı/ bahri bir tenezzüh ~ 

ettir. U~ıtlendiren bir memle

erikad vrupam~. ~~ı~ ölçüsü 
r, !loş ~ 

1 
sene olçusıi olmuş-

' ış ennıe · 1 
1
_ toprak! ':111§, çıp ak ve 

"'!" tene k ara du en Amerika-
• laıııak . a_demesinden asırlara 

ı.._ ıçın yep . 
••nuşıard yem usuller 

ne bira ır. Bu usullerin hep
lir. A. en Amerikalılık dene

n far!{~~rikalılık Avrupahlık
~Vftı ı ır eydir • 

t . Padan T·· k. . 
iÇierini ur ıyeye donen-

rarıar· Nç_ekerek kendilerine Karacabey harasında yetiştirilen havran/ar manialı 
etler "lb'.' e zaman bu memle
.~ Ya~ı 1 olacağız?» Bir mille- ~---~~=~k=oş.;.u,;;:ı._·a=b=aşlam~n e~ 
•ıı talı z çocuk ve torunları i- D •• k •• k 1 

de, lte:ası yü_ksek bir zevk un u yaz at oşu arının 
. hrııın k esenm gönnekten 

.huın~n~~~nı~~~e~~~:r:;~~ dördüncüsü parlak oldu 
olgesi 1 rpersek bu onnanın 
laşacağ~:d~ çocuklarımızın 

liııı "e • şuphe yoktur: To-a 1 , nne on • . 
çar dik Ytnnı seneli a-
z~ !?\ek de mümkündür. 

r. I>arayP~ra ve metotla yeni-
li • I IStih 
~~' büy\jk s:l verir. Met'?"" 
. arın te .. amanı yenmış 

i~.2• llizil?\ ~~belerinden alabi
ııı değil A. ıçın. Avrupa garpl~ 

D~n altı koşu yapılmıştır. Yarış mahalli 
çok kalabalık idi 

Y anş ve ıslllh Encümeni tarafından tertip edilen yaz koşuları-
nın dördüncüsü dün Veli efendi koJiU sahasında, muazzam bir 

kalabalık müvacehesinde yapıldı. 
Dördüncü ko~unun bazı mühim aksama malik olınası bu ko

şuyu diğerlerinden ayıran bir hususiyet teşkil ediyordu. Kala
balık arasında Ordu müfettişi Fahretti Paşa da göze çarpıyor
du. lJOlnlaİıdınıenka garpliliği e-

ı ı. r . 
e . a .. ga ' · . • • 11 

ııahenginrr.P. te dın ıle istihsal Yarışlar tem muayyen saatta baş- çok kıymetli hayvanlardı. Bilhassa 
I ının ıgı sever; Amerikan Jedı. Kapgrine en favori hayvan telakki e-

ç 1ktan ~e_vgiJi kulu, sokakta BİRİNCİ KOŞU diliyordu. 
ta}'ların ~Ş~n parazit deg'il Koşu başlerbaşlamaz deparda bir 
Otel Dört ve daha fazla ya<taki ytrli · F · ı 'tıır J(ıçınde rahat oturan • d a~ tenbel daıranan ravıdnavın yı -nq uunınq l!e eıeıueAA:eq eıv OA 'Ye • az dırım gibi bir süratle bütün rakiple-
a t ne d anmıyana ne ce- koşu "Satış koşusu,. namını taşıyor- rinin önüne geçtig· i görüldü. Bazi ko-
tdır e k"ıl"ı · h"" · du. Mesafesı· ı"kı" bı"n metreden ı·baret e . O semn unnetı şularda iyi, bazı koşularda fena oloıı 
,,~as,h.,•tn~ ka. rşı ancak hayır bulunan bu koşunun mükafatları Frovidnav, bu sefer harükulade bin 
<ı ~• • f mecmuu 300 lira idi. . lzrj. A azı esi ''apıltr . ' " ka~u yapıyordu. Frovidnav tefevvu-

1 ' " , -!P~ 'lfol!l ! ueAAeq !'I! uo e.o.n•O}J 
in Yaln;z nı,. e'.İkan hızını almak yordu. İçlerinde bir kaç koşu kazan- kunu yarı mesafeye kadar muhafaza 
. t.'"""'-" StıhsaJ usullen"nı· de- f h 1 d b 1 d _ etti, fakat kapgrine, finale doğru ara-

···"" d mış maru ayvan arın 8 u un ugu daki farkı kapatmağa. hatta öne geç-

' sergisi 
Seyyar bir sergi 
tertibi tasavvur 

edilmektedir _..__ __ _ 
Günden güne daha .'iyade rağbet 

ı bula_n Galatasaray lise indeki büyük 

l
yerlı .~alları sergisıni ziyaret eden
ler dun akşama kadar ( 48 000) kişi-
ye balig olmuştur. ' 

Bilhassa dün, tatil oünü olmak 
münasebetile ser_&i pavYonlarını dol-
duran kalabalık ızdiham halini almış 
bu vaziyet geç vakte kadar deva~ 
et?'iş ve yalı:ıız. dünkü ziyaretçilerin 
mıktarı yırmı bıni bulmuştur. 

EHEMMIYETU SiPARiŞLER 
_Meş~e~de bulunan •lya için ehem· 

ınıyetlı sıparışler yapılmıştır. Dün 
".kşama _ka~ar 180 firmaya (85,000) 
lıralık ~ıparış olduğu tespit edilmiştir 
Sergmın b~aması için satı~ me
nol~"?'uş ve. sıparişlcrin bilahare 
temını takarrür etmiştir. 

Memleketimizde hiçbir serginin 
bu derece rağbete mazhar olduğu 
görülmemiştir. 

Muhtelif uzak yerlerden vukubulan 
~üraca~tler üzerine ııcrglnin bu ay 
nihayetıne kkadar tımdidi muvafı 
görülmüştür. 

DERICILlK PAVYONU 

. Dericilik .ve trikotaJ şubeleri en 
zıyade takdırlere şayan görülen pav
yonlar arasındadır. 

. Deri~ilik pa':'yonunu gezen ecne
bıle_r ~ıle, yerlı ~amu atm Avrupa 
derılerınd_en tefrık ed;lrmiyecek de
re~ede mukemmel old ı;unu söyle
mışlerdır. Yerlı glase ve vidalalar 
Avrupa mallan gibi ne ıs olmakla be
raber fiat itibarile yuzde 25 daha u
cuzdur. 
Kadı~ ve erkek ayakkaplarına mah 

sus den sarfiyatının üzde yetmiş 
beşi yerlidir . 

KÖSELE iMAi.ATi 
<I.? de tellı e~il terbiye usulle- bu koşu çok heyecanlı oldu. Neti· mcğe fırsat buluna Frovidnav şevki· 

lh..lıııdtr, •'imden dcğiştinnek cede çetin bir mücadeleden sonra ni kaybetti, üçüncü koşan Mistinkete Kösele imalatı ise daha vasi olup 
-·•"tkij. lStihsalde teksif ve Apturrahman beyin Tayyar ismin- bile yol verdi. Av~uıı:ıdan_ ihtiyacın eJl çok yüzde' 

0 
<, t b" deki kır atı küçük bir farkla birinci Finale ifogru K°apgrine ile Mistin- beşı nıapetınde mal geiıiie tedir. 

~IJd İdeali er ıyede iş ve ka- oldu. Onu takip eden Naşit beyin ket arasında heyecanlr bir rekabet Serginin dericilik pavyonunda ma
lırı e bizz Ve her şeyi yeryü- Güzel İzmiri ikinci, Şaban ağanın başlanmıştı. tiki kıymetli hayvan he- mulatmı teşhir eden (8) fabrika mü-
ı al{ esa at bahtiyar ve rahat Şabanı üçüncü geldiler. yecanın son haddine gelen binlerce messille, yeni gümrük tarifesinin 

" icra buyurmuşlardır. -
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Dahiliye ve kili 
geliyor 

Şührü Kaya Bey 
seyahatı hahhında 
başvehile malumat 

ı•erecehllr 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya bey bera
berinde kalemi mahsus müdürü ve 
yaveri olduğu halde bu gün İstanbu
Ja hareket etmiştir. 

Vekil Bey istasyonda Maliye, 
hariciye vekilleri ile Ankara Valisi 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Şükrü Kaya Bey İstanbulda ba~
vekil İsmet paşa hazretlerine teftiş 
seyahatı hakkında ma!Omat verecek
tir. 

• 
iktisadi 

Program 
Anadoluda tetkikat
ta bulunan hey'et 

avdet etti 

tıı, bii .sından görüş yapmak İKİNCİ KOŞU seyirümin gözü önünde yıldırım gibi tatbikından sonra hariç kösele ve de-
eti tun b 1 ' d İkinci koşu; "Çamlıca koşusu,, koşuyorlar, neticeyi kazanmağa uğra ri ... ~el_em_iyeceğini! fabrikaları;"'ızın . 
~ .... ark t kun ar asırlar an nmag·a ug·raşıyorlardı. Nihayet Kap- bütun ıb!ıyacı t_emın edecek vazıyette ~ehbı Eı. Nurullah Esat B. 
ı " Ş ol k grine, cihmin tecrübesi sayesinde bir u un ugunu, ı raca ıımz da artmak. Memleketımizin iktisadi vaziyetini , "lltı e kelerine bag-daş unvanı verilen bu koşu 4 ve daha yu b ı d - h t l 
~et anlar b" d"k a. rı yaştaki yerli ve Arap hayvan-&le..: ın ıze ver ı le- hamle farkı ile galip geldi ve birinci I istah için lazım gelen programı hazır ' g ••n z dd !arına mahsustu. Bu koşuya yedi 1 r ~ıgin 1 ıdır. Fakat can- hayvan iştirak etti. Mesafe 2800 met oldu. Mistinket ikinci gelmiş, fakat, lamak üzre uç haftadan beri Anado-

e lııın a Ve hamleli Türk mil- re, galiplere tahsis edilen mükıifat- çok şerefli bir koşu yapmıştır. Kap- '.uda tetkikatta bulunan heyet azasın-
thiy na seciye! · b · lar mecmuu da 800 lira idi. grine gibi Avrupada bile şöhret sa- ldan Vehbi, Raif Nejdet. Mehmet ve 
Jı e İçin en u yem bibi bir hayvana karşı bu şekilde bir İktisat meclisi katibi umumisi Nuru! 
k en feyizlı" ~emı"ndir "Çamlıca koşusu,, halkın azami al h · · d · '- tedb" ~ · rakabet elbette muvaffalayettir. !ah Esat Beyler dün şe rımıze av et 

t""• ırlerde b · rtık kışı içinde geçti.Son saniyeye kadar -.''Ye la . .n . en, a . . DÖRDÜNCÜ KOŞU etmişlerdir. kıl tın d 11 baş başa devam eden bir koşudan ·ıh • •j,.,.,aJ . ı ennden hın d Bunlar Gire.on. Samsun ve Trab-• "' d sonra Tevfik beyin Geyik ismin e- Dördüncu koşu - Kısraklara malı 
d" assa İn .. ıllerinden biri ve kia l Aarp hayvanı birinci, bir at ba- sus olan bu koşunun mesafesi 1800 zon havalisinde tetlıatta bulunmuş-
it, 1'·· gılızçe yardım etme- şı farkla Hakkı beyin Necibi ikinci metrodan ibarettir. Koşuya ancak i· !ardır. 

~~ıı h~:~ 
1 

~!~ti eski terbiye- geldiler. Fakat bir hademe tarafın- ki hayvan iştirak eti ve bunlardan Diğer azalar Tokat ve Sivasın va-
'Ot, _g ıçınde çırpınıp du- dan yol üzerine yanlışlıkla bırakı- Hafiz Ahmet efendiin Yıldızı birinci ziyetlerini tetkik etmekte olup Kay-

k Uzak ve • lan bir manianın hayvanları ürküt- Hasan efendinin Habimcsi ikinci seri tarikile Ankaraya gideceklerdir. 
'"t Orltuyo genış gönnek- mesi itirazı mucip olduğundan bu diler. Tetkik heyeti yakında Trakyaya gi-
'. toPra -

1 
r :. çok konuşuyor; koşunun tekrar ettirilmesi münasip decektir. "k!ı g el BEŞiNCi KOŞU 

~k l"ılıakt ıne_ ~!maktan ve görüldü ve yarışların hitamından --------
. !etini an çekınıyor· düşün- sonra bu koşu bir defa daha yapıldı. Beşinci koşu - Günün en ıyi tc- jS\fET PAŞA HZ. 

, t ba.ı. rea)ize edecek olanın Bu sefer Suphi Paşanın Alceyla- sir bırakan koşusu gene zabitanınn-
Ot t>'"ası Old nı birinci, Geyik ikinci geldiler. zın yaptıgı maniali koşu oldu. Neti-

• •1er'-c ufrunu zannedı" -tı: s - • " Bu koşunun tekrarı bahsı müşte- ccde birinci mülazım Cevat beyin 
p Olınaı ıçın asıl din yap- rek kişelerindc intizamsızlığa sebep Mavzı koşu birinci. ~-üzbaşı Hulu•İ 
. t:ıgın İi ıdı~. Yapmak, düz oldu. Çünkü Geyik üzerine para ko- beyin Profisi ikinci, ı;Lmal beyin Pörl 

rll)ıg~Olarakzerınde düşüncesini yanlar birinci koşu neticesine naza- getyüsü üçüncü oldular. Sergiyi ziyaret cıfenı 
k b ran bire on beş azla olmuşlardı. Pa- AL TiNCi KOŞU " er . ı 

tıı n Üst.. a artmak bütün ranın tediyesinden sonra koşu neti- ta oldugunu, hazır ay!.kkabı ııhala-

Başvekil İsmet paşa dün Yakacık 
civarında l;Jayvanıa bir tenezzüh icra 
tmişlerdir . 

Fırkanın vilayet 
kongresi 

le ıı~tı kar une geçmelidir. Ko- celerinin hükümsü?. sayılması bir Altıncı koşu - Karace bey hara&ın tının, ancak yüzde üç nispetinde ol-
'·ııahırıeşı·amızın makanı"zması . . 1 . ld da yeti~en hayvanlara mahsus olan duğunu söylemişlerdir. Cümhuriyet Halk Fırkası Vilayet 
1 

çok ıtıraz arı mucıp o u. · 1 k k lk ı .;, lllıs gııbr_en __ halka yerinden bu mama ı oşu ço. .a ış an~ı. B.ı TRİKOTAJ PAVYONU Kongrasr için hazırlrk!ar yapılm~k: 
"-tcı . 

1 
d .. ÜÇÜNCÜ KOŞU koşuya 17 hayvan ıştırak edıyordu. Serginin trikotaj kısmına (24 ) tadir. Fırkanın umumı kongrası ıkı 

~tıı eriıniz~ u_ş~ncemiz beyin Üçüncü koşu _ 3 ve daha yükarı Temiz ve yeknesak kıyafetli biniciler fabrikamız iştirak etmiştir. senede bir toplandığ: için bu sene u-
1hJıYor: b ıcınde dolaşıp yaşlardaki haliskon İngiliz hayvanla- mallimleri D. Çikinin riyaseti altın- Trikotaj müesseseleri bütün ihti- mumi kongra için murahhas intihı

et ··ı U asırda tefekkürün rına mahsus olan üçüncü koşu günün da muvaffakıyetli bir koşu yaptılar. yacı temin ettikten başka mühim bı mevzu bahis değildir. 
"it. \ı o Üsü realiz d"J bil en mühim koşusunu teşkil ediyordu. Neticede 4 numarah hayvan birinci, ihracat ta yapacak vaziyettedı·r. -- ... --
it 1'e reaı· ' . e e 1 e - 1 o ı h · k. · 3 . · ıze e 1 1 Bu k""uya 1000 lira mükafat tahsis numara 1 ayvan ı ıncı, numara- Evvela yalnız Avrupa fahrı"kaları"le H' J •• b 

lirk k' _c ı mek hassası- edilmi°Ş'ti. Koşuya 5 hayvan iştirak e- lı hayvan üçüncü oldular. iş yapan Beyog'lundaki büyük tica- !Caz- ran munase atı 
'• •e, "'·· 0 lusünün sıtması t M.. d K b h ~,t ı Utk diyordu. Bunlar içinde s bankası u- uzaye e - araca t::y arasında ret haneler son zamanlarda yerli ma-

<>lı,,.1 Od elitinı·n dı"yalog· · s ı · ı b · · · · ·ı b" k h ., mumi miıdürü e a eyın kapgrıne- yetıştırı en ır aç ayvan dün aleni mulatı tercihe başlamışlardır. lmala-
e~e!ctcle ,{ ur: Gazete ve mües- si, M. Binsin Frovidnavı Sabık Ti-1 müzayede suretile Veli efendi koşu tın. Avrupadaki emsali derecesinde 
~!kadar ar~ı karşıya esneyin- caret vekili Rahmi beyin Mistinketi ı mahallinde satıldı. olması için iptidai mevadı hariçten 
lııı· ar, tab· onuşan solgun a- ha~io;ten. ce~bedilmektcdir. Dahili ya-

' "ıJ l~e ınsa ıatı Ve şehri, fenni ç R h b • b 1 d ') pag dahı zıyade halı ve battaniye i-
t( nı ı' n - us ar 1 aş a 1 mı . maline müsait bulunmaktadır. 

·ı~ tk olan _Yemden tekvin e-tııa,lar bır vatanın amelesi KLiŞE FABRiKASI 

~A-::--FAL1H RIFKI 
~~IF -

tııı ~oz~~MIYETININ 
t n t.taarif . LERI 

lt;ı 0«tler te ce_mıycti gününe mah
~0k ragb;~ı olunmuş ve her ta

e karstlannuştır. 

BUGON 
2 incı 

ı 8&hllemfzde ı 
lrtd~ 

ı n " .. .;ofl(_1t1u • • 
•ı,ılrl(r ızc-ı 

ı ,3 Uncu . 
rı' ı 611hılemizde • 

t 'lıa ıı . • 
A fi. nltrı r • .ı~ıı r~h:-

<l.ır; .1 
\i,I pa 

4 Uncu ' ı "•l<ii 
~ lla\ ·ı "~ı 6&hifcınizde 

l'tlt\ 1 ı ru 

1 laftanın 
~. n l- llzııı;ı • 

lki taraf arasında 

muharebesi 
baş]ayan topcu 

devam etmemistir 

LONDRA, 15. A. A. - Tokyodan 
Röyter ajansına bildiriliyor: Man
çuriden gelip Rus - Çin muhasamatr
nın başladığını bildiren haberle; esa
ssız gibi görünüyor. Filvaki hudut
tan gelen son telgrafnameler~ naza
ran evvelki gün tarafeyn ar.ısında 
vuku bulan top muharebesi seçenin 
vuku bulan top muharebesi gecenin 
kayt hiç bir musademe takip eyleme-

• 

ceği beyan edilmiştir. 

BU DA BAŞKA RiVAYET 

LONDRA, 15. A. A. - Röyter a
jansının istihbarına nazaran Mukden 
den ahnan resmi malUmata nazaran 
Sovyet kıtaatı "Khabarovk" karşı
sında Çin hududunda iki mevkıi iş
ğal etmişlerdir. 

ZARAR VE zıv AN 

miştir. MOSKOVA, 16 A. A. - Karahan, 
RUSLARA MUKAVEMET Çin demiryollarrnııı musaderesi do-

NANKEN, 16. A. A. _ Röyter a- layısile vuku bulacak zarar ve ziyan
jansına nazaran, milli hükUmet na-- dan dolayı eşhas ve müessesat tara

fından mali ve nakti tazminat talep
mına vuku bulan beyanatta, Çınirı ı · h kk d erı a ın a Rusyanın hiçbir mes'u-
Sovyetlerin metalibine karşı azımkii- liyet kabul etmiyeceğini gazetecilere 
rane davranacağı ve mukavemet ede söylemiştir. 

Dün sergide bir klişe fabrikası ta
rafından Gazi Hazretlerinin fotoğraf
ları çok zarıf bir şekilde tabedilerek 
ziyaretçilere dağıttlmıştır. ' 

Meclis reisi K3.zım Paşa Hazretle
rinin refikaları Hanımefendi ile Fah
reddin Paşa, şehrimizde bulunan er
kcinı askeriye, devair müdüran ve er
kanı da dün sergiyi ziyaret etmişler
dir. 

DAiMi BiR SERGi 

Ticaret odası emanet ve vilayetle 
müştereken yerli ma1Jarı için daimi 
bir sergi vücude getirilmesini muva
fık görmüşlerse de tahsisat olmadığı 
için bu iyi tasavvur gelecek seneye 
kalmıştır. 

TAKDiRNAME VERiLECEK 

Ticaret odası tarafından bu hafta 
içinde bir juri heyeü teşkil edilerek 
milli sergideki eşya tetkik olunacak 
ve en ziyade liyakati görülen firmala
ra takdirname verilecektir. 

Ek11tri Türk fabrikatorlan. meşhe-

Tahrandan gelen telgraflara göre 
Hicar Kralı tarafından Tahrana gön
derilen fevkalale elçi Şah tarafında:ı 
kabul edilmiştir. Ahiren İran ile Hı
caz arasında siyasi münasebatın tesi
si için bu fevkalade için tarafından i
cap eden müzakerata girişiJecektir. 

Fasta feyezan 
60 köyü u başmıştır 
KARACHİ, i6. A. A. - İbil de 

Endos nehri kanalında husule gelen 
bir rahne yüzünden • 'Khaipuı·" eya
letinde feyezanlar olmuş, 60 köyü su 
basmış büyük hasarat vukua gelmiş. 
yüzlerce kimse meJcesiz kalmıştır. -------
rin ümidin fevkında rağbet görmesi 
üzerine gelecek sene ayni günde da
ha mükemmel ve bütün memleket 
mamul3tını muhtevi bir sergi açılma
sını temin için şimdiden hazırlıklara 
başlanmasını sanayi birliğine teklif 
etmişlerdir. 

SAHİL VlLA YETLERİ İÇİN 
Diger taraftan yerli malların bir 

vapurla seyyar sergi halinde teşhiri 
için sahil vilayetlerinden vukubulan 
müracaatler tetkik edilmektedir. Sa· 
nayi birliği· bunu muvafık görüyor. 

5 bin senelik Ankarada 
köyler .. , .... ,,__ 

AnadoJuda eskiden 
kalan 6 köy 

bulundu 
Anadoluda asarı atika tetkikatın

da bulunan Amerikalı Prof. Mr. 
Martin Sprenglin dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Şikago Darül
fünunu Şark asarı enstitüsü mü
dürü olan Prof. Martin bir muharri
rimize demiştir ki: 

- Şikago Darülfünunu tarafından 
Ankarada bir müze tesis edilecektir. 
Hitit eserlerile Osmanlı devrine ka
dar mevcut asarı atikaya mahsus o
lan bu müzenin yeri tespit edilmiş 
olup hükumet bize çok kıymetli bir 
muzaharet göstermektedir. Müze 
gelecek sene tesis olunacaktır. 

Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti 
ne faideli olmağa çalışacağız. Anka
rada hükümet erk.inı ile temaslarım
dan çok memnunum. Anadoludaki 
tetkikatta dikkate şayan eserler gör 
düm. Hacı Bektaşla Kayseri arasın
da toprağın altında eskiden kalma 
altı köy bulduk. Bunlar beş bin se
nelik eserler olup tarihi kıymetleri 
çok büyüktür. 

Her halde Anadolude daha pek 
çok keşfedilmemiş eserler olduğu 
kanatındayım. Ankarada su tesisatı 
yapılırken bulunan su yolu Romalı
lardan daha eski devirden kalmadır. 
Ankaradaki geceli gündüzlü mesai 
Amerika'ya benziyor. Gelecek sene 
tekrar Türkiye'ye geleceğim.,, 

taşhınlıhlar 

Yunan vapurunu gö
rünce taşkınh~ ya

pan Rumlar 
Evelki akşam Arnavutköyilnden 

Yunan bandıralı bir vapur geçerken 
ııahilde bulunan baJJ Rum gençleri 
taşkınlığa ba§lamış, •zito ! .. ,. diye 
bağırmış ve daha bir takım küstah· 
ça taşkınlıklarda bulunmuşlardır. 
Haklarında takibat yapılmaktadrı. 

Hakimiyeti Milliye 
bayramı 

l!ugun Hikimiyeti Milliye bayra
mı olduğu ıçin bütün resmi daireler 
bankalar ve Borsa kapalı olacaktır. 

Dün akşarr• muayyen vakitlerde 
toplar atılmlflır. 

yangın 

Yeni sinema ye bar 
bınaları yandı 
-·-

ANKARA, 16 Milliyet.- Dun 
akşam saat 11.40 raddelerinde Ycrıi 
sınamada elektrik tellerinin kontak! 
Y:8pmasın_dan yangın çıkmı ve atlŞ 
sınema bınasının tavanına siray't e
derek tavanı tutuşturmuştur. Bına
nın ahşap olması ve etfaiyenin biraz 
gecikmesi ve yangın mus)uklarında 
kafi mıktarda su bulunmaması ate
şin büyümesine sebep olmuş. sinema 
binasile bar binasının yanmasını ın
taç etmiştir . 

Y:ıı:ıgrn haberi alınınca Dahiliye 
vekılı bey ve Milsteşerı ile Vali ve 
~olis mü~ürü beyler yangın mahal
lı_n~ . gelmışler yangrnrn ıödürülmc
sı ıçın ıcap eden emirleri vermişler
dir. Yangından malfunattar olan 
~i~li mudafaa Vekili ile Sıhhiye ve
kı!ı _beyler. ve Büyük erkanı harbiye 
reısı Fcvzı Paşa Hazretleri de yan
gın yerine gelmişlerdir. Yangın ma
hallinin etrafında bina bulunmadı
ğından başka bir yere sirayeti ihti
mali yoktu. 
Yangın saat üçte söndürillmuştür. 

Yangın ani bir surette büyüdüğün
den eıyanrn mühim bir kısmı yan
mış az mıktarı kurtarılabilmi tir 
Yangının tahkikatına Adliye vazi
yet etınittlr. Tahkikat yangının kon 
takt neticesi olduğunu teapit etmiş
tir. Yanan bina İdarei hueuaiyenin 
olup gerek bina ve gerek •§Yalar 
sigortalıdır. 

Yunanlstanın cevabı 
bir haç gllne hadar 

gelecekmiş 

M. Mlhalakopıılos 

Maarif müfettişleri Dün Atinadan Rumca gaze!ckre 
gelen telgraflara göre, Yunan hükıi-

ANKARA, 16 (Telefonla) - Ba- meti, notamıza cevabını hazırlamak
zi hususatın müzakeresi için bir haf- tadır_ 

ta eve) merkeze davet edilen maarif Bu cevabın bir kaç güne kad•r hu
müfettişlerinden Sali Zekki ve Ali kfımetimize bildirileceği haber vcri-
Canip Beyler Avdet etmişlerdir. liyor. 

~~...;:._~~~~--~~~~ 

Her tarafta siddetli sıcak-, 
lar devam ediyor 

Dün türkiye dahilinde en 
sıcak yer şarki anadolu idi 

Dün lslantmiun en sıcak günlerinde11 birı iıfl. Halk sa.~l/lert 
koştııgundan şehirin başlıca caddeleri pek lenlıa kalmıştı 

Bir kaç günden beri devam ed<'n 1 sık yerlerinde oturanlar çok sıkıntı 
şiddetli sıcaklar son günlerde ~aham- çekmekte geç vakte kadar ' uykus z 
mü1fersa bir hal almıştır. Bılhassa kalmaktadırlar. 
dün lstanbulun en sıcak günlerinden YEŞİLKÖY RASATHANESİNİN 
biri idi. Derecei herar<t gölgede 32 ye VERD101 MALÜMAT 
kadar çıktr. 

Tatilden istifade edenlerin bir kıs
mı plajlara, deniz hamam1arına bir 
kısmı da kırlara hücum etti. Boğazi
çi dün her cumadan daha kalabalık
tı. Daha sabahtan itibaren vapurlar 
üst üste doluyor, Boğazın muhtelif 
iskelelerine, şehirde sıcaktan bunalan 
lan, taşıyordu. Kırlara çıkanlar. 
Boğaza gidenler akşam geç vakte 

kadar buralarda kaldılar. İsıanbulun 
en kalabalık yerleri, hatta Beyo~lu 
bile dün bomboştu. 

Gündüıleri devam eden 51caklar 
geceleri de tarnamile şiddetini kay
betmediği için billıc.sa İ .tan ulun ha 

Y ;şilköy .. rasa~hanesinin verdigı 
malumata gore dun en çok huarc, 
~2 en az 21 di. Dün de Türkiye dahi
lın~e. en sicak mıntaka şarkı AnJdc.
lu ıdı. Buralarda heraret gölgede 35 
e kadar yükselmiştir. Trakyacl2 c'a 
sıcakların. derecesi İstanbula mus<ıvl 
olup 32 dır. 

Nispeten az sıcak olan yerler K-ra 
deniz sahilleri olup buralarda s;caJ. 
derecesi 26 idi. Dün Giresuna ikı nli~ 
limetre ya~~ur yağmıştır. y eş;JkC.y 
rasathanesının verdiği mali'ımata gö
re bugün de sıcaklarda mühim bu 
tebeddill olmayacak hava ekstriyct
Ie açık olacaktır. 
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ıngilterede 50,000 izci 'r 
LL HARiÇTEN AL~IGıMız HABERLER l •••••••• 

Dünyanın her yerinden gelen bu 
çocukların hedefi şudur: insan 

cemiyetine faydalı olmak JFeı., ... e:n.Ad!Z 

Tamirat 
konferansı 

& ... erl.kadn 

Tahdidi teslihat 
•-pllC.ere!!!!_ 

İşsizlik 
buhranı 

LONDRA'dan yazılıyor:- İngil
tere geçen hafta heyecanlı günlerin
den birini daha yaşadı. Hakikaten 
Avrupa'nın ve diğer dünya kıtaları
nm muhtelif yerlerinden İngiltcreye 
S0,000 genç izciyi toplamak az bir 
şey değildir. Birkenhead bu elli hin 
izcinin gençlik ve şetaretine sahne 
oldu. İzcilik pek o kadar eski bir ta
rihe malik değildir. İngiltere'de 
doğmuş olan bu teşkilatın ilk mü
essisi bugün hala sağdır. Filhakika 
umumi bir ittifaka göre Sir Robert 
Baden bu teşkilatın reisi, ilk banisi 
ve bugün bütün dünya izcileri tara
fından alkışlanan ilk müessisidir. 
Birkenhead'a gelen dünya izci he
yetlerinin huzurunda irat etmiş ol
duğu nutukta Sir Robert gülümıiye
rek ııunlan aöylüyor: 

- Bundan yirmi bir sene evci iz
cilik hareketi başlamıttı. Fakat bu 
hareket o zaman çok mütevazi bir 
takım şerait içinde kendini göster
mişti. Herkeı bizimle alay ediyordn. 

Geniş f3pkalarnnızı görüp gülen
ler, çıplak bacaklarmuza baktıkça 
bir kat daha istihza ediyorlardr. Hat 
ta bir çokları bize bu yüzden açık
tan açığa düşman kesildiler. Bu doğ 
makta olan ttşlili.tın ~tefessuh et
miş.. bir şey olduğunu iddia edenler 
bu tqkilittan hiç bir fayda olmiya
cağmı söyleyenler az değildi. 

Fakat vukuat bu hatalı iddialrm 
boşluğunu göstermekte gecikmedi. 
Aleyhteki fena kehanetlerin aaılıw:
lığmı ispat ederek onları tekzip et
ti. Bugün dünyada iki milyon izci 
çocuk vardır. Bunlar ayni ahllld p
yenin hükmü altında bulunuyorlar. 
İzcilik artık dünyanın her tarafmda 
yerleşmiş, her yerde hCD>F.hrilik hu
kukuna aabip olmııttur. Şimdiye ka
dar hiç bir tqkiUta nasip olmamq 
bir munffaktyet izciliğe nasip ol
muştur. İzcilik bugün en büyllk,. en 
kuvvetli bir terbiye te91rllit ve ha
reketi olmuıtur. 

İşte zaten Birkenhead'e gelen ve 
muhtelif memleketlere meDSUp olan 
izcilerin arzetmekte olduğu manza
ra bu hakikati ispat ediyor. İzciler 
burada hududu bulıınmıyan blr iChir 
teşkil ettiler. Ucu bucağı bulunma
yan binlerce çadırdan mürekkep bir 
şehir. . . Ancak bir iki saat zarfında 
kurulan ve muhtelif tekil ve renk
lerd.e olan bu çadırların teşkil etti
ği şehir haki renk esvap giyen bir 
izci milletinin şehridir. Dünyanın 
her tarafından gelen bu genç çocuk
lar birbirlerine ne bdar müpbih 
bulunuyorlar değil mi? 

İzcinin elbisesi burada olanca te
sirile göze çarpıyor. Ayrı ayn mem
leketlere mensup izciler bu esvapla 
hayrete şayan surette bir birlerine 
benziyorlar. Burada bir Franaız ve 
ya bir İsviçreli izci ile bir İngiliz 
yahut Avusturalyadan gelen bir ço
cuk tefrik edilemiyor.Bütün bu genç 
•ekiilar bunu görüyor, anlıyorlar. 0-
:ıun için umumi bir sulhun, millet
ler arasında canlı bir kardaşlığın i
lerlemesi için de her şeyi yapıyor
lar.,. 

Filhakika buraya gelen izci toşlıi
ütına mensup heyetler kamplarını 
kurarken adeta birbirleriyle rekabet 
edercesine intizam ve faaliyet gös
teriyorlardı. 

İzciler istirahatları espabını ha
zrrlaınak için her şeyi yaptılar. Her 
kes yemeğini kendi pişirdi. Kendi
ne ait olan her işi yaptıktan sonra 
heyeti umumiyeye ait olan ve zapten 
hissesine düııeni de ifa ediyordu. Bir 
kenhead'a gelen bu elli bin i:a:inln 
arzettiği intizam son derece takdire 
f3yandı. Fakat teşkilatın reisi Sit 
Rohert Baden ile diğerleri için bu 
kadarı da lcafi değildir. Asri bftyilk: 
mefkUre, bir kat daha iltrlemek. dai
ma terakki edip tetlrilitı genqlet
mek, teşkilata dahil izcileri çoğalt
maktır. Her izci yalım: bir tek alı1ik 
kanun ve kaidesine tabi olııap 
kendi ihtiyari.le IÖ:ı: nrmİf, bunu ta
ahhüt etmiştir. Her izci ayni ablll: 
kaideaine tabi bulunmaktadır. Bu su 
retle dünya teşkilitı arasındaki te
sanüt kuvvetlenmektedir. Bir izci, 
ister baş olsun isterse en küçük de
recede bulunsun, hangi millete men
sup oluna olsun, ne renkte bulunur
sa bulunsun ayni kaideye tabi ol
makla mükelleftir. Daima terakki et 
me k. kendini ıslah etmek. ... 

İZCİLİ~İN AHLAK 
KAİDELERİ 

mandıklarmı, yağmur altında ıolan
dıklarını görüp hafif hafif gülüm
seyenler ve gilya kendileri pek akıl
lı insanlarmış gibi başlarını sallayıp 

- Bütün bunlar çocukluk değil 

KonferansLondrada 
toplanacak 

mi? Sanki bu zahmetlerden ne çıkar j • (f 
der gibi size bakanlar vardır. Bun- ngı Z maliye na- WASHİNGTON, 16. A. A. - Dün 
!ar izciliği çocukluk mu addediyor- akşam, Washington resmi mehafilirı
lar? Öyle olsun.... Fakat bu aklı Zlf(O(n arzusuna deki umumi intıba, M. Macdonald i-

le ceneral Dawes arasrndaki müzakc· 
başında görünmek isteyenler bilme-
li ki izciliğin öyle müfrit iddiaları mı tabi ratın kruvazör kuvvetlerinin 1927 se-
yoktur. o zaten çocuklar için yapıl- ••• nesi konleransmcla derpiş edilmiş o-

Pamuk fabrika-
törlerile müza
kere ediliyor 

t 
T •ki bu ki . lan miktardan pek çok aşağı bir mik 

mış ır . ..._ n es fikirler bu LA HAYE, 15. A. A. - M. Bn- tara tenkis edilmesi neticesini tevlit WNDRA, 15. A. A. - Manche5-
çoc~~lu~ deyip geçtikleri şeyin kuv and, ~.YLoucher ~e M. C~eron. İngil- edeceği merkezindedir. Bahri müte- ter de toplanmış olan pamuk konfe
vetını bır lahza olsun düşünmelidir- terlebnın koung plaFnına muteallik mu- hassıslar, hali hazırda reisicümhurun ransı saat 21 de içtima halinde bulun 
ler. ta e atı arşında ransanın kat'i va· · ·ı t li t · · ... · İzci macera arar, vaka peşinde ko- . f . ta . t k . . .. .. .. emn ı e ng tere, Fransa, talya ve makta ıdi. Saliihiyettar menbadan 
şar. Çilnkü vaka olmadan hayat olur ~~Y~. m'.s Y: eme i,l10 Bg~ruJ';'r Japonyanın iştirakile aktedilecek bah alınan malfunata nazaran hakem me 
mu?.. çl~a "it 

1
un n jnra · rıa~h e - ri konferans için tetkikatta bulunma selesi hakkında mtitahtk kalınmış ol

Maceraya karışmadan cesaret ele m"t~ Y';..';~1 a~~?.ya ~mra .,;.~ ve ktadırlar. Bu konferansın birinci ka- duğu zannedilmektedir. 
geçer mi? .. İzcilik, macera peşinde k u tın s1s. ı ~ g_o~uşm=İcta:a- nunda Londrada içtimaetmesi muhte KRAL ARTIK iYiLEŞTi 
k - era ?etıeClll gız tu · meldir. Fransa ve İtalyanın anlaşmak 
oşmak ısteyen genç ruhlara: Maamaiih, mezkür zevatın mütchas- husus claki t yüll" • • f LONDRA l 5. A. A. - Kral, has 

H l
. . . .. un ema ennın za ına ı " d b · · d · 

- ayır, yer ı yennde otur, ra- sısların elde etmış oldukları 11etıce- b;nae t gilt nin 'k b' k" ta ıgrn an erı ılk efa olarak meclı-
ha bak! d 1 cvf

'ka biki. , ·-· . - n n ere nazı ır mev ,_ s· h • t t .. tına . . . emez. Bilakis: ere t ı n tat lizııngeldigı !ı- de old • edil kt d. ı assa rıyase e mıştır. 
- Git, gör, cesaret ve kuvvetini krinde .bulundukları Yo~n/:' pi~~ hak l~f~ERE~E ~:RA MÜZAKERAT iYi GiDiYOR 

arttır!. .. diye onu teıvik eder. kındaki hattı hareketlennı kat"ıyyen VERiLECEK M1 ., LONDRA, 15. A. A. - Salahiyet 
İtte izciliğin iki mühim ve ruhi deği~tirmemİf oldukları teyit edilme-

0 
· · ·· . tar mehafilde bahri tahdidi teslihatı 

kaidesi daha: ktedır. Fransa, Belçika, İtalya ve Ja L İ N~RA, 1~. A. A. - Ame~- hakkında Washlngot ile cereyan et-
Çocuklardaki mücadele kabiliyeti- ponya heyetleri yeniden toplanarak nın ~gıltereye ilaazatta bulunacagı- mekte olan müzakeratı · 

ni tanzim ederek faydalı surette ne- vaziyetlerinin mutabik olduklarını na dair olan haberler münasebetiyle ın cemiyet akv . t':' meındnunıyet 
1 dırmak. Y k b 

··h· tkik 
1 

• · mali mehafilde İngilt · ba-'- amın ıç ımaın an son-
ma an o sa u mu ım oer- te ey emışlerdir. Mezkfır heyet- . ere ...... suıın ra birinci teırinde Amerik ·d b' 
mayeyi "usluluk,, nasihatleriyle u- ler, mlitehassıslarm hesaplarmı tet- 1?25 senesınde altın mikyasının ye- leceği ümit edil kt di aya gı e ı-
Yııtturmak değil. . . kik eylemişlerdir. Müzakerattan ha- nıden kabul Ye tesisi sıralarında "Re- MA me e r. 

Çocuk mücadele kabiliyetini nere- sıl ~I~ neticelere göre İngiltercnin serve ~ederal". ~kaaı il~ jtilifla_r L T tE~!iı~\~lLINlN 
t iatimal edecek mi diyeceksiniz? teklifı nazan itibara alınmış obaydi a~etmıf "!e bu ı~ mueıbınce mı: 

cililı: ona ıu sahayı açıyor işte: bir çıkmaza girilecek idi. Franaa Bel him kre~tlcr elde etmış .ve fa.kat bun 11?~DRA~ ıs._A. A. -Malta baş
- Bqka insanlara hizmet etmek çika, İtalya ve Japonya böyle bk ına larda.n hıç ~1r 1*tifadeye lürum gör- vekılı ıle ledı Strıcklaı:ıd bu gün Ply-

iGlnl. .. ceraya atılmak istemezler. Konfuan- menıış oldngu'beyan edilmektedir. mouth a vasıl olmuşlardır. Lord Stri-
21 SENEDEBERt sın nihai akibeti M. Snowden in elin YEHI BlR TEKLiF ckland, İngiltcrede ikameti esnasında 

Yi.ımi bir aenedenberi elde edilen 
tecrübenin şayanı memnuniyet oldu
ğunu yalnız İngilizler değil, Birken 
head'e gelen ve 50,000 izcinin mev
cudiyetiyle alikadar olan herkes 
söylüyor. Bundan sonraki mesai da
ha :riyade tekaif edilecektir. 

dedir. WASHİNGTON, 16. A. A. __ Vatikan ile tahaddüs eden ihtilaf yü-
OMIDI KESMEMEK l.AZIM Bahri tahdidi teslilıat meselesi hakkın zün.den Ma~tada hasıl olan şimdiki 

. P.ARİS! 15. !"· A. - Tan gazete- da g~eteler pek nikbindir. Kruva- v~z~yete daır müştemlekat nazırı ile 
sı dıyor ki: hali hazırda La Ha ye kon zörlerın haçmi istiabilerinin tahdidi g~ek ~tını elde edeceğini ü
fe~ansı hakkında serdedilecek yeğanc ve eskimit geınjjerin tecdidi usulü mıt etmektedir. 
mut~a~ konferansın bir sükün hakkında Ingiltere tarafmd:ın yeni MENEDiLEN FiLiM 
',?uhıtl ıçınde cereyan etmekte oldu- bir teklif vaki olmuş olduğu beyan e- Protestanlığı tesis eden Martin 
gudur. • dilmektedir. Luther hakkında tertip edilen bir fi-

Ecnebi gazeteleri YAZ GEÇECEK MI ••. ? -------. ...... 1 lim İngiltere, de gösterilmekte mene-
. f ı· . PARİS, 16. A. A. - Paris Midinin Ne al ki k? dilmiştir. Buna sebep filimde katolik-Türkiye imar aa ıyetı muhabiri, yarın ya M. Snowden in ça 1 !eri gücendirecek bazı parçaların hu-

. M iddiasmdan feragat edeceği veya in- ı 
Maten gazetcsüıin muhabiri . lctta vulrubulacaği fikrindedir. Yusuf namında bı·r unınaaıdır. Bunun üzerine mesele 

Henry de Korab memleketimiz hak- Bİ ı:ırot~to .~'' "!hayet hükfunet <Je 
kında yazılanna devam ediyor. Maten R MUHTIRA VERDİLER haydut terzı• fbrahı·mı· f~ gosterilmesıne müsaade ver-
guetesinin dün gelen nüshasında L~ HA YE, 16. A. A. - Fransız, llll§tır. 
Pranaız muhabiri Nafia vekili Recep Belçika İtalyan ve Japon heyetlerinin öld ÜrmÜŞ SOOr a da IZÇILERIN REiSi 
Beyle olan bir miil.l.katını anlatıyor. muh~ru.ı h.u _sabah M. Snowden e LONDRA ı 6 t di dilmi M B E • · • b•k • • • · A. A. - Boscout 
Recep Bey muhabire demiştir ki: ev e ştır. · . riand, M. Che- mınenlD 1 rlDI ~-.t~kilatı. reisi lord "Badenpowel" 

-Asri Türkiye Kafkas İran Af- ron ve M. Loucher ile göriitll\Üf ve • 1 • onumuzdeki sene zarfında yeni Ze-
ganistan Hindistan yonar: üze~inde so;:ra M. _8tresem~ 1 ziyaret ede- IZft e efmtŞ landı ziyarete davet edilmiştir. 
bulunuyor. Otomobil vasitasile miina re m~il~yhe vazıyete dair maltl-
kalat en esaslı bir nakliye vasıt:ıııı o- ~t ve_rınış.~. f!.m~ in~ba, M. Sno Bir kaç gün evel Giresunda çok A VUSTURAL YADA GREV 
lacaktır.Şirnendiferi ihmal etmemekle w ~n m kafi gormıye~eğı merkezin- feci bir katil vakası ile bir fi'li şeni VELLİNGTON, 16. A. A. - Sa-
beraber bizim yeni Türkiye dahilin- de_dir. Konferansın talik edilceği tah· hadisesi olmu§tur. Vaka §U suretle m.oa ada~r.nda çalışan amelenin gizli 
de 25.000 kilometro raddesinde bir mm olunmaktadır. cereyan etmlştiı: Çın. teşkilatının rekabetinden müte-
yol 9ebekesi yapmamız llzrm geliyor. Al.I ... _yada Giresun nahiyesinin Aşağr mahal- vellit olan grevleri .hi~m bulmuştur. 
Bu surette bir ticaret münakalesi top N . lesinden Sürmeneli Mustafa oğlu Yu- Grev esnasında Çınli amele, polisle 
rag~dan ı:-eçecek:tir. Şimc;ndiferle- eşrıyat kongresi suf, Raif çavuşun Emine istııindeki 1?vgaya.ı:_iriş~ş v~ ~lis.bunları da-
re gelınce, bız ancak 3.500 kilometro- dag-ıld kızma nahiyenin kenarında rasgeliyor gıtmak ıçuı silah ıstimaline mecbur 
luk bir hatta tevarüs ettik. 1 ve saçlarından tutarak kızcağızı sü- olmuştur. 

Biz bu adedi (10.000) c çıkaraca- BER~İN, IS. A. A. - Beynelmi- rükleye sürükleye uzaklara götürür- z ı· M ğiz. 600 milyon lira sarfedeceğiz. !el neşrıy.at.kongresi mesaisine niha- fcen harmancılar ve korucular \azın epe ın oskovanın 
Şimdiye kadar ıoo milyon sarfedıldi. yet vermışt:tr. feryadını işitiyorlar ve Yusuf ile E- şimalinden g k 
Recep B. bundan sonra liman ~atı- BERLİN, 1 s._ A ... A. :- Zepelin sa mineyi yartm saat kadar takip ederek eçece 
mızdan bahsetmİ§ ve azami on be' se- at 15 te Dantzıg uzerınden uçm~- geri dönüyorlar. Yusuf bu takibe - MOSK'.OVA, 16. A. A. - Hava-
n.ede bu itl~ri~ bi~rileceğini s~y!Cfll.it tur. hemnıiyet bile venniyerek yoluna :e nın ademı müaaadesin~ b~aen zepelin 
tır, ve demıştir ki: Il'P-•ad.a vam etmekte iken o sırada tarlasın- ba!.~n~ ~o.sko.~ 'imalinden geçe-

-Çabuk, çabuk ve çabuk hareket da bulunmakta olan terzi İbrahim cegını bildtrtnı§tir. 
etmek Ilımı ki Türkiye, Asya ve A- Komünist bankası E. çiftesile önlerine çıkıyor ve Emi- -~-•llllllİİıııı••••••• 
vrupa arasuıda en esaslı bir mübade- BiR TAYYARE KAZASI neyi Yusufun elinden kurtarmak i- Bergama ullye Hukuk baklmll-
le.ye~ ola~ Neden·inhit:tt e.tti.k~ MARSİLYA, 15. A. A. _ Berre çin uğraşıyo_r. Meltln kastının yanda ğlnden; Bergamanın ~ancı maha-
Çünkü bütün dünya sanayıe gıttığı gölünde vulrua 1 kaz kalacağına altlı eren Yusuf taban Hesinden mütekaldinl askeriyeden 
halde biz bu hareketi takip etmedik, sm~·· k'•ı' ··1mg~. en_ tayyare a- sile İbrahim efendiye do'·rt el il~- Ş ki Be lı: · K da 

1 
· k .. 

1 
•~ o uştur. s ev Y enmesl Seadet hanım 

urunu vuata nası ıse gene oy e p s 15 A A K .. . k" atmıştır. Tabancadan çıkan iki kur tarafından lstanbulda Şehzodı başm-
kaldrk. Kaybedilen zamanı elde etmek ylü amele' .. _ · .__: .da-. omud':'19l t o- tun ile İbrahim efendi omzundan -ljzıındır Reis bö le isti or . ....n ... am ıcra e ı en ta- ya- da validesi Şiihfre hanım nezdinde 

· 7 Y · • • hanyat esnasında polis bir çok veaa- ralanmıştır. İbrahim efendi de çifte- mukim Faik ef. aleyhine Bergama 
R~cep Bey hundan ~nra nıap~ten ik ve madeni para ele geçirmiştir. sini istimal ederek Yusufu sağ aya- asllye hukuk mahkemesine llcame 

az hır zamanda e_lde edile~ ~erakkıyat PARtS, 16. A. A.- Adliye memur ğınm parmaldanndan yaral&mıftır. 
hakkında ecnebı muhabırm na"arı lan, komünist köylü amele banka _ Zavallı ter • aldı" ~-•·-da .. olunan boşanma ve nafaka dınım-
dikka . . lb . . sm zı gı J-~ n mutc- d dol 

tini ce etmıştır. da banka mecliai idare azasının pro- essiren on da1ı:ilı:a içinde vefat etınİf- ın ayı yevınU muhılı:eme taylıı 
aw.J.p...-1.•t;-da t~stolarına rağmen bilfilıadde tahar- tir. kılınan 29 Haziran 1929 cumanesl 

T"" k (~k· rıyatma devam etmişlerdir. Katil Yusuf İbrahim efendinin çif- günü sut onda mahkemeye gelme-
Ur em a 1 SırbiıltanJ- tesini yaralı ayağına mesnet yaparak dlfi ve tarafından bir velı:ll gönder-

YENi BiR KANUN UCI topallıya topallıya Karaçam köyüne mediğl anlaşılan mnddel ılevh Faik 

K 
gitmiş ve ll:nıineyi de beraberinde ef. hakkında müddeinin tal~bi vec-

HAZIRLIYORLAR rahn oX-lu götürmüştür. Kara çamda iltica etti-
B··•-..: .... n.ı. T .. k ı:nllk · · 1'> hile hakkında gırıp karan ittihaz 
~-tan-da-Tü' kur ~.... TC ara~oı BELGRAD, 15. A. A.-Krıılm ilçiln- ği evde bir müddet evci yaptığı cina-

garıa . r . eıuu& TC anzısı cü oğlunun vaftiz merasimi baf'l'l'kil yeti düşüı;ımiyerek Eminenin bikrini ve mumaileyhin lkaınetk..llu mechul 
halclmıda y~nı llyiha hazırlandı~nr ve en kıdemli nazırlardan dördünün izale etmiştir. olmas111ılan müttehlz gıyıp kınınnm 
Buicar Adliye nazın M. Kolcf soy- huzuril · ed'lm· . .. .. v k" da h be d ed' . Hu'-·k usulu muhıkem !eri k lemif ve şu izahatı . tir. e ıcra ı l§tır. Kuçük pren . a a n a r ar ilen Giresun ~u e anununuu 

yıh ~Crmt§ • .. se "Andre" ismi verilnıiftir. ıandarması takibe çıkmq -ve Yusufu madde mıhsusası mucibince illoen 
- Bu la a komısyonda muzake- YUGOSL v 1 il · · · · -~"- k:t d" M fi h .. · A Z RAA T BANKASI tıca ettiği evde yakalamııtır. Terzi terasına ve nafaka hakkında ehli vu-

re =C e ır. amaa u muza- BELG A İb hlm f di · katil kufun · · k kere henüz neticelenmemiştir. Bu ka R D, 15: A. A. - yeni zi- . ra. . . e en yı ve Enıincnin ısbmıııua arar verilmiş ve bu 
nunla yeni yerlerdeki emliik meaele- ra":t bankasının hısse. ~n~tı hamil- bikrin.i ız~e eden bu canavar ruhlu bosuıta tahkikata de~ım edilmelı:te 
si haledilecektir. Bu suretle bütün len topl~nmışlar yediyuz milyon his- adam hapısaneye tıkılmıttır. bulunulmuş ve muhakemenlnde 21 
eınJik sahi ı · malla h' la se senedine talıp zuhur etoıit olduğu Eylül 1929 cumanesl günü saat ona 

p erı rma sa ıp o - na ittila kesbetm· 1 di H . M 
bilecekler ve iatediltleri gibi tasarruf bir meclisi idar ~' ~ r. amillı;r. u·. es s ef talik kılınmq olduğundan keyflyedn 
ederek satabilecekler, hak sahibi o- e ın p etınışlerdir. işbu il!n suredyle cebUğ tarihinden 

lanlar haklarını alacaklar, tapusu hu- 111. kt ı •ı 'tlb k kuku tasarrufiyesini ispat edecekler- ır.ıe ep l er 1 aren anunun 402 inci maddesi 
dir. ırt" • h ı mucibince milddel aleyhin bir ay 

Bu liyihaSobranya açıldığı gibi mit müsabakası 1 a zarfında gıyabında cereyan eden 
zalcere ve kabul edilecektir. Evvelce mebaliğ ve salifüzzildr mubakemıt 
yeni yerlerdeki Türk emlak ve ara- Yirmi ıeaedeaberl piyasada ve muamellta itiraz edilebileceği ve 

~smi~ tasarrufunu tespit ve mal sa 15 İilCİ hafta aamuslle ta- j,.ıiiiiiiiiii;i ve müddei aleyh carafından muayyen 
hıplerme tapu verilmesi hakkında ev- atamı, olan müddet zarfında itiraz edilmedlğl ve 

İzliliğin ahlak kaideleri ruhiyat e
sasatma tevfikan yapılmıştır. Her i
yi olan şeyi yapmakla her izci mü
kelleftir. Karşılıklı itimat, neşe ve 
şetaret bu ahlaki kaidelerin başhc:a
larıdır. Bir izci iki türlü la.kırdı bıl
miyecektir. O, söylediği sözün eri o
lacak, irtikap etmiyecektir. Sonra 
her izci zaptu rapt haklctnda mükem 
mel bir fikir olacak, aldığı emri da
ima itirazsız ve neşe, şetaretle yapa
caktır. lzc.i daima temiz olacaktır. 
Beden, fikir ve iş itibarile ... , 

vela Mestanli meb'usu goopodin Enü 151ncl haftanın en mOhlm Adapazan ls- yevmi muallakta muhakemeye gelme· 
T. KQ!ef Sobranyaya bir layıha ver- habe 1 dl ? n b ıam ticaret ba· di~i takdirde 405 inci madde mue·ı-
mişti; işte bu layıha bu gün adliye r ne r m118a akaaı & 
komisyonu tarafından tetkik edilmek başlamıştır. okası ilk mil- bince muhakemeye kabul olunmaya-

Bir izci diğerlerinin kardeşidir: 
hangi millete mensup olunsa olsun.. 

ESKİ FİKİRLERE GÖRE 

Sir Robert Baden'in dediği gibi 
bundan yirmi bir sene evel izcilik 
tesisatı ilk defa tevsi edilirken, bu 
mütevazi teşkilat kurulurken herkes 
buna bir türlü şeyler söylemiş. Bu 
gün izcilik aleyhinde söz söyleyen
rere buralarda pek tcsadü edilmi
yor. Artık kimse mesela izcilerin bü
jiik şapka,;ı, çıplak bacakları ile eğ
ıenmeyi düşünmüyor. Böyle şeyle
rin modası geçmiştir. Fakat bugün 

d' B" .. ki din K esslslerladea cağı ve 408 inci madde mucibince· 
te ır. ız emınız gospo ole! Gelecek ~A"'ustos Pa- d af b 
Y

eni ye ı ·· ı- 1 nna b' k " manifatura ttı~ e tar ı asının dermeyan eni"" 
r er mus uman a ır ço cevap lan zar ""'n" ak· ~- ak 'al 'k 6' 

faydalar temin edecek olan bu layı- ,. .. u carı Adapazar· v 
1 aıı 1 

rar ecmiş addolunacağı 
hayı Sobranyada müdafaa edecektir." şamına kadar kabul edece _ h Mustafa Nuri !uzumu i!An olunur. 

Kazanan Mısır ğ'lz. 15 inci haftanın enmOhlm bey nezfi dı· Lis·-el-er--mü-b;a-a_t_k_o_mı_·_şy_o_n_u 
tahvilatı haberi için alınacak netice mıığlden dlln riyasetinden 

MISIR, 1 s A. A. _ Yüzde üç fa- rjiilAğustos Pazartesi rOnQ- llç gllalllk bir 1 - Eren köy kız lisesi bedeni 
izli ve ikramiyeli Mısır kredi Fonsiye ~ llAnedllecektlr. Cevap rabatsırlığı mD· terbiye salonunda çetıslle çerçeve 
tahvillerinin bu günkü k~idesinde: larınızı Mllllyet mQsabaka teakıp lrllbali darıbeka eyıemff- ve dahlll sıvası. 

1882 · d kar tir. Ceaaı.esl bugtla Çeaberlitaş 

348
. 

588 
:e:.:':'aı: tJ.~ ~~~o olan memurMluğuna ırönderlnlz. civarında Dlı.darlye mahallesi 2 - Bahçede mevcut 240 

· d · ı-.r l Usabakamıza haftanın Yealsokak 11 numaralı haneden meııo mik'ahı hel:l mecraları çu-
1903 senesın e çıkarılmış olan HtO :en mühim haberinin ne k k [ f iJ E 474. 495 numaralı tahvil so.ooo. saat IJ,45dı kaldırılarak cenaze ·uru ·spa 1 zar · e ylülün bi-
1911 senesinde çıkarılmış olan olduğunu bildirmek ve niçin o namaz.! Beyazıt camii şerifinde rinci pazar günü ihale edilece-

ralr tahvil so.ooo frank haberin tercih ecllldljtlnl lzalı ltadelecla Eyupaultaada alle ğinden talip olanların komisyon 

.4nad 
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Çanakkale şehitlikleri d ··~ U Ub 
• edildi zıyaret 

C '• •••• •' ADA. evdet Kerim bey tarafından iki sa tun~ 
devam eden mühim bir nutuk sögfe inı1~"· 
Çan~ale, 16 (Milliyet) - Şehitlikleri ziyarete gideı' ~°:::Ü 

~t ~a~ bırde ~afart3;1~ra geldi. Cevdet Kerim bey çaıı~ lilıer~ 
~n ı~baren Turk tarihinde emsalsiz olan zafer menaıcibitl nlar 

yuk bır vect ile ve iki saat süren hitabesiyle anlattı. •~r B 

~apur Conk bay!1"~a kadar geldi. Cevdet Kerim be}' .d Çiı d_e 
.... ~.uralarda maglup düşmanın gözümüze batan siVfl. nku 

gorul~?''?.r. Onlar buna abide diyorlar. Fakat Türk aslcefl 
dan ~~~nmez, la~, bütün dünyadan görülen şu yalçfll 
lar, butun azametıyle onların ebediyete kadar sürecek ve 
mıyacak canlı Türk zafer abidesidir 

Ey gazi Anafartalar, se~ denizlerln dalgalan üzeriııcıeıı 
~ ~atarak tavaf edıyoruz. Sen Türk dünyasınırı l 
bır kal es ısın.,, 

" Ce.v~et Kerim bey burada Büyük Gazi'nin, her val<İ1 
gu gıbı. vatanı nasıl kurtardığını bütün heybetile anlatır~ 
şa Gazı,, sadaları Akdenizin mühip ufuklarında yükseD. 
Nutuk alkışlandı. Sonra mev!Ut okundu. 

Vapura Gelibolu, Çanakkaleden 300 kişilik heyet il~ 
Bunlar arasında Çanakkaleden şehit olan elli asker ailetİ 

.. V:~pur güzel bir hava içinde Çanakkaleden IstanbııJa 
donuyor. 

Rursa mahkumlanhakkınd 
karar gene nakzedildi 

Barsa, ı 6 ( Mllllyet ) - Taklibi bDkDmet carmD il• fi 
olaalar hakkında Bursa Ağır ceza malıkemealade veril•• • 
esbabı mDfeddede aazan itibara alınmadığıadaa bDkm 
mel temylzce yealdea nalaedUml11ttr • 

Mahkemeye pazar &Dnll devam ecWecıktlr. 

Dün sergiyi (20) bin kişi ziyaret etti 
Beyoğlu 16 - DUa cuma olmak mDaasebetllı devalr •1 

eeseaatı maliye memur ve mustabdlmlat banka ve firkati•' 
ran ve memurini mektep talebeleri rnıP lıallade sercf:rl 
etmfllerdlr. 
Sergide Hhf olmadığıııdaa bir çok mUesseHb maUyealp "btı b 

bulunmaktadır. Halk flmdly• kadar memlekette yapılaıı btl llpı, ha 
eserlerin kendilerine tanıtıldığından ıoa derece memnun olıe •'J 

Saat.beae kadar yirmi bini •lltocavlz ziyaretçi teablt edl' 

iLAN 
Hazine namını mazbut 360 lı:llo 

salebin beher kilosu 210 ve 8 çeki 
mOfC odununun beher çekisi 205 
kuruş ve 3450 adec kescaae çubu
ğunun beher adedi bir kuruş yirmi 
para ve 6 ıdec lcökner direğinin 
beheri 251 ve 194 kilo kekik otu
nun beher kilosu 11 ve 330 kilo 
meşı kömürünün beher kilosu 3 ve 
35 kilo ıhlamur çiçeglnin beher ki· 
!osu 12 ve 15 çeki meşe odununun 
beher çekisi 205 ve koza beş çeki 
meşe odununun beher çekisi 200 
kuruş bedelin muhammene üzerin
den 25/81929 pazar günü ihale edtl
mtlı: üzıe müzayedeye çıkanlm1$bI. 
Talipleri kerestecilerde Haliç orman 
idaresine müracaıdırı ilin olunur. 

Beyoğlll ÔÖrdüncU Sulh hukuk 
Hakimliflnden; Beyoğlunda Taksim
de Sıra aelvllar caddesinde Ula 
Hlrinverği ıpartunanırun 7 numa
rah dalıesinda muklıa ve lttanbulda 
merdancıkta Cermanyı hanında 10, 
11, 12 nomarah odalarda yq deri 
ve bı~nk ticaredyle mUşteğll iken 
7 ıfustos 929 tarihinde vefat etme
sine tereke1lne mahkomece vıziyec 
olunuı tilccarılan Hayım Benıhı 

efendinin gaip vıriılerinln hukukunu 
sıyanet etmek üzere Baronun (669) 
sicil numerosunda mukayyet 1V11klt 
Bensiyon GallnıidJ efendJ klyyum 
t1yln kılınmış oldutundan keyfiyet 
alelusul ilAn olunur. 

nnduı olup halen mauna de 
bulunan on iki balyı saıaıııurl 
derislle lsıanbulda Sirkecide 

karş111ndı Mermınet hanı c.ıı ,ıııl 
depoda movout yaş deriler f 

Un yirmlnol sah gUnll ile ondl~ 
rı gelen 21, 2i, 114 vaqaıııbl
şembe ve comart..ı gttn1eıl 
dokuz buçuktan ldbıren .ıoıl 
zıyede suretli• 11tı1aeaıuıdan 
daran ve taliplerin yıvmfi ııı 
bızır bulunmdan lttiuınu ıtaıı 

BelSOğııklutu -ve idrar "/ 

butalıklan matelıd,,; 
Slrlı:cci tramvay tevakıcı' 

mıbdU Noı4 

Milliyetin yeni anketi 
Yeni yazı ile yazmakta ~ı 
okumakta ne gibi gilçtilft 

lere rasgeliyorsunuz? 

Hangi yollarla en çabuk ve en kolay of8' 
okuyup yazmağa alışmak mümkiif1 

olabileceğini araştıracağız 
"Yeni yazı ile yıum1akta ve okumakta ne gibi güçlüktet' 

geliyorsunuz?" 
"Milliyet yeni harf ve yazı inkılabında en ön sıradıı jcı11 

mış olmakla iftihar eder. Bu duygunun verdiği gayretle 
0 

cu ve okuyucularımıza şu :mali soruyoruz. , 
Gelecek cevaplan derliyip toplıyacağız. Okuma yaıııı lı" 

güçlük verebilen noktalan ayn ayrı gözden geçireceğiz "eıı ~ 
nn nasıl ortadan kalkabileceğini, hangi yollarda en çab~1..,eel' 
kolay olar.ak okuyup yazmağa alıtmak mümkün oJabt 

araıtıracağız. ·· 
Bu cevapları derlemek ve güçlükleri toplayıp kola~ J~ı ~ 

mek işini yazı arkadaşlarımızdan İbrahim N ecını 11 " 

tüne almıştır. Dil inkiliibı işinin en çalışkan yapıcıları_?d~çi~ 
arkadaşnnızm adı, bu anketten iyi neticeler alınacagı 1 

kefil sayılabilir. 
Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapları:ıı 

kün olduğu kadar açık ve misalli olarak yazmada ve 



ı 

M L_ IYEl 17 A l:S 'O:ı, 1929 

~ad~da Milliyet 

nadoluda pamuk bere
keti çifciyi güldürüyor ıt MiLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi ) 

u bereket Mersin kıyalarından Osa . 
A.ıı,,_~•Yeye kadar devam etmektedir 1 
•· "'· l3 (rn h b' · · ,un "Milli .. u a. ırırnızden) - yağmurların zararını da ilave edince 

tine yet karılcrinin nazarı buğday ve arpa mahsullarından Umi-
. pamukçu Adanayı arzede- dimizi kesmiştik Netice tahminimiz 
Ccııiş ç k gibi olmadı; gerek buğday, gerekse 
htııiiz b~ u~ovada hububat hasa- arpadan şikayeti mucip olıruyacak 
'L ltJntŞ d "iJd' 1•1erde k eg ır. Tarla ve surette elimize geçen oldu. 

Talimatname 

terfiler 
Maliye V. yeni bir 

talimatname 
yapıyor 

nlan du:~Jırılamamış buğday Halbuki pamuk, ağlıyan çiftçiyi 
Yar. llu Yor. savrulan sanıan- güldürüyor. Yüzümdeki kırışıklar Milliye vekilleti tarafından mün· 
· d ın~~t~ıağınen Adanada bu iş azaldıysa sebebini başka yerde ara- hallata tayin edilecekler hakkında 

Çunkü mag" a lüzum yok. Onları azaltan pa- bir talimatname yapılacağını yazmış-
""· ınevcut h . ....,na göre .. arman. kaldırılan muklarda görülen bereket ve bu ye· tık, şudur: 
. degiJd· yuzde hır derecesinde şil denizde uçmadan duran "glaros" Henüz esasatının tespit ve tetkikı-

~ilııdi J:· !ardır. ne devam edilmekte olan bu talimat-
ğa d ~anada en çok üstünde Sevda çağındayken çam . dalları name hakkında alabildiğimiz malüma 

dar eden egen ve halkı cidden ala- renginde gözleri alan ve beni o renk- tı aşğıya yazıyoruz: 
O.a- Pamuktur. !erin gölgesinde dinlendiren sevgi- Maliye Vekilig"i gerek merkez ve r . .,,z ye · · . ;> kızıl t rnyeşı! ıken üzerinde !im vardı. O yolcu olurken en düz- gerek vilayet ve mülhakattaki bilu-
1 &iirün'e oprak renginde benler gün kıyafetimle teşyiine koştum. mum milliye memurlarının münhalle-
~· n Yerler pamuklara mah- Yüzüm itte şimdiki gibi kırışıksız re tayin ve terfi edilmeleri için sene· 

Şı.ı,d · • 'di. b ih1 . t Yeşill"k fakat gönlüm acı ile dolu ı de 31 ağustos ve 28 şu at tar erm· 
0~iln bu 1 sırası. Ozaman ye- Bu seneki pamuk bereketi yiizümü de olmak üzre imtihan açacaktır. Bü-

•lan yerlerdedir ve ozaman 0 hale getirdi. Gönlümde öyle bir tün terfi müddetleri gelmiş olan me-
YerJer ş· d' - b gözler .. .. ırn ı sapsan bir acı da yok. murin bu imtihanlara girmege ve u 

~ ve b onundc uzanıyor. Bakalım bonıa cambazlarının ve imtihanda muvafak olduktan sonra 
· u bu y?.~ı;ı birleşerek renk dolar oyuncularının elinden kurtara- terfia istihkak kesp edeceklerdir İm· 

~· C,, Yine bcyerın bkoyu yeıillUtleri bilirsek keyfimiz keyfolacak" tihanlarda muvaffak olanlar terfi e-
h. <°illıukJar az, embeyaz ıeyler Dedi... decck, aksi takdirde terfi cdcmiye-
"u .... ceklerdir. İmtihanda tam numara 100 

, Paınuı. ye . . _. İhtiyarın sevgi demindcki gayreti 
•ları Çuk §ıllıgı ve bu yqillik ile pamug"un vcrdig"i sevinç arasın- itibar edilecektir. Bu 100 numara şu 
~ uro suretle taksim edilmektedir. 50 numa 

~ tan ziyneti ~a.nın en göz ka· dairi farkı mukayese edişi herhalde ra imtihan sualleri numarasıdır. Mü-
A. ll(t NEvfbı duruyor. bu bereket hakkında karilere bir fi- tebaki 50 numaradan 25 i memurinin 
ıı~nada ilci .PAMUK kir ver~bilir. devamları nazarı dikkate alınarak tak 

ı. -.ılarda b' ~evı pamuk ekerler. Mcrsın kıyılarından başlayıp Cey- d' d'I k . D'" 25 ra da 
'::''" den~ ırı ve iyi olan kısmı han kazasrnın hududundan geçerek ır. ~ ı .e~e ~'\·h ıgcr d h.fu7 c 
' daha .,',:n cinstir. Jane pamuk Oamaniyeyc dayanan bu bereket; amırherıknkın dımk_ı an~f ~ ı ol_aknım e-
v~ llCn y t' . - ik Ad k hk h k mur a ın a ı vazı esıne a d a t v 
~ Çarpan e ışır. Büyük ovada tısat anasının a a asına ço d . 'kf d t d 
llİltıe Parn şi~diki beyazlık dalga- benziyor. ·~::ı::at~a:~:.o ~.':~m notlarının 

it. er '-s ugunu.n müjdecileridir. "Güldükçe g.lil.ler a_çılırınış ... " diye 
ltis "' rııı d d h kil b d h ne suretle verileceği hakkında ba.<ı 
~ beten Y.•r_lı cinstir ki diğeri- evam e en 1 yenın ura a as kuyut olduğu gibi, me murlann se-

01Unur. gerıdır ve daha geç id- var: nede bir ay mezuniyet haklanda a-
l> ı'. Adananın iktısadi çehresindeki te-

tı'.danada~blJ!( BEREKETİ bessüm, pamuklar açıyor. Bu pamuk meli bir şekle ifrağ edilmektedir. Sc· 
ı b' u se bu tebessüm Adanalının senelerden- nede bir ay hastalık gibi meşru bir 
•' 1t Paıı:ı k ne bir pamuk bere- tt d ı d tın· •• ( 6 u boll - beri çektiği zahmet ve me•ckkate mazere en o ayı cvam e . ıyc.n 
Yo 3 Yaıınd . ugu var. Geçen- kar ı tabiatın' mükafatı 'bi 'tcJ•kki memurların sene mezun ye~lcn hır 
,'duın: a hır çiftçi ile konu- ş . ~ ." . buçuk ay olarak kabul edilecek ve 

etli Şıllıdiye k o~unma~~~Wı:· .Yalnız !_htıya~ .çıftçı- kendilerine onbeş gün mezuniyet ve-
ne Paınuk ad~r .~~ .derece bere- nın dedıgı gıbı onu, must~sı~ ka- rilecektir. Bundan fazla devamsızlık-

b ..... bba•erea· Yetıştıgını görmedim. nını emmekten başka marıfetı olmı- . . . 1 ... , ' ı v kı lar her gün ıçın hır numaranın kırı -
tıp11 at ÜStünd e nacık hastalığı yan dalaverecilerin elinden kurtara- masını mucip olacaktır. Bu talimat-

. lluna 0 e çok menfi tesirler bilirsek. namedeki terliler Barem knundaki 
zaınan bol. bol yağan MUZAFFER terfi müddeti nazarı itibara alınarak 

1 • • • 
yapılacaktır. İmtihanlarda muvaffak 

ınıır vil A tı• d i k" i 1 1 olan memurlar kazandıklan numara-Vııa ~ye n e S an Ş er ıara göre peyderpey münhallere ta-
Yet d h'I yin edileceklerdir. 

r/ { ft 1 inde (4072) feffiz dosyası Vardır. Henüz proje halinde olan bu ta-

tlf t.:.:tııi. 'r.d· "llt_aç. edilenlerin miktarı (75J) dir limatnameyi Maliye Vekili B. esasi-"'" • itan tibarile muvafık görmektedir. 
· la~ il! gdst ışlerinin umumi va· ğcrlcri tetkik olunacaktır. 695 tem- Talimatname tamamen ihzar ve 

"~ . ve d~~ bir istatıstik hazır- lik dosyasının muamelesi bitirilmiş- Vekil Saraç Oğlu Şükrü Beyin tasvip 
er· tir, llu . ıye vekaletin~ gönde- tir. ve takdirinden sonra katiyct kcspe-

lıtc b:ldelQ · 18:S-tistik kazalarda ve Foça kazasında 194 teffiz dosya- decektir. 
la 1t !•ki]~ka~ vaziyetini gaye~ a- sından 37 si intaç olunmuştur. 763 Vekillik bu talimatname ile Mali-

5111 ~et taı;•tıkt ~ostermcktcdir. temlik dosyası bitirilmiştir. ye dairelerine iktidarsız memur al-
~ltdı rtıerlce~ llotterildiğinc r,öre Vi- Bergama kazasında 200 teffiz do- mamağı istihtaf etmektedir. 
tı;;ı, ·intaç n~e 4072 teffiz dosyası •yasından 41 i intaç olunmuştur. 15 IZÇILERIN REiSi 

e ı,ııı.tarı 7sı edılen teffiz dosyalarının taneıi derdesti intaçtir. LONDRA, 16. A. A. - Boyscout 
;.J, ııı~; IO<\ d~nedir, intacı derdest O· 712 temlik dosyasının muamelesi lar teşkilatı reisi lord "Badenpowel'" 

llo ıı 7 doı r. lienüz tetkik edilme bitirilmiştir. Bu hesaba göre Vilayet önümüzdeki sene zarfında yeni Zc-
rı.J ~'ite rçlanıı:ı/~ vardır. ve kazalarm iskan vaziyeti şu şekil- landı ziyarete davet edilmiştir. 
P"~~la ak terııı·ı, nunu mucibince ya- dedir: MEVLUT KANDiLi 

~ıı,.,. d
1 
ır. "oa' ınuarnelesi ı 9 binden 6304 teffiz dosyası verilmiştir. Bun 

-.. ., Yal la da ı ı · b' · ·1 ı 997 Dün gece Mevlut kandili olduğun-...! ıı...d er 1073 .. arı tetkik ve intaç e- r n muame e erı ıtırı en er 
il" >'Y e t t d" 296 d 1 · dan camiler tenvir edilmiştir. · 'Pey ala ur, temlik dosyaları ane ır. osyamn muame ~•ı ya-

" <laıres;n kadarlar tarafından ıs. kında intaç olunacaktır. 
~~tilQcd el verilmektedir. Henüz tetkik edilmeğc alınmamış 
•1 •ı oJ e erde 77 dosyaların miktarı 501 ı dir. 
~it unıı:ı n 6 tan~ dosya 
ı.,ç tdıı-· uştur. Bunlardan 162 .i Muameleleri intaç edilmiş temlik 
•'"il!ıl "'iŞ h lck muameleleri 5961 tanedir. 
'•ı. an ı26 d a ı .iskanı olmadığı * * * 

)\~ osya ıptal olunmu~-

'1iıi;'nlardan Kemal beyi vuran Itri gı için Eetru~ hanelerde iskan 
t~ı, hpııa111 rınenı han esin~ nakil-
•· • ed 1Yan v · k" "'t" eıııerin . e ıs an haklarını 

SEYRISEFAINDE 
Söylendiğine göre Seyriıefain ida

re mecliıile umum müdür Sadullah 
bey arasında bir vapur mubayıaaı yü
zünden ihtilaf çıkınııtrr. 

BESiM OMER PAŞA 
Darülfünun tıp fakültesi müderris· 

!erinden Dr. Besim ômer paşa bcra
yı tedavi dünkü ekspresle Avrupaya 
gitıniştir. 

Muhtelif yerlerde ya
kalanan katiller 

Çimenin Araphisar köyünden Os
m'."'. öldüren bir kişi adliyeye veril-
mıştır . 

Adiyamanda köyün iki ve Azikan 
k~yünden bi~ kişi öJdürülmüştür. Öl 
durenler Adlıyeye verilmişlerdir. 

Ayıntabın Dikmentaş köyünden 
Dede kızı Zehayı öldüren Koca Meh-

Emanette 

Tedbirler 

met ve dört arkadaşı Adliyeye ve· Son günlerde narhtan fazla fiatla 
rilmişlerdir. 

. francala satanlardan birçok kimseler 
Gıresonun Bulancik diğermenine tecziye olunmuştu. Fakat gerek bun· 

başt~n. ~~arak 400 okka mısır alan Jar ve gerekse bozuk ekmek ve fran
iıç ış~ !iyeye verilmişlerdir. cala satan fırıncılar nakti ceza ile 
. Katıld~n on beş seneye mahkum tecziye edildikleri halde mütenebbih 
ıken hapıshaneden kaçan ve bir se- olmadıklarından Emanetçe fırıncılar 
nedir firarda ve sakavette bulunan 
K - ı İb hakkında şiddetli hareket edilmeğe 1 
agızman r rahirn ve iki arkadası 

ölü olaraka yakalanın 1 d karar verilmiştir. 
--''--+:;;:ış!!.'.:ar::_:::ı:::_r· Badema bozuk ekmek çıkaranların 

7/J;r .,~.IJ-·ı:ı fırınları kapatılac~ 
/.j ' · DARÜLBEDAYI ARTiSTLERi wC ~a_rülbedayi arti~tleri gel7cck haf-
- - • . ta ıçınde Karadenız turncsınc çıka-

300 lira ve çek 
Bir polisin zevcesinin 
elinden kapılan çanta 

caklardır. Trabzon -~eledi ye reisi ta
rafından gönderilen bir mektupta 
Darülbcdayie karşı icap eden teshilat 
vadolunmuştur. Darülbedayi Trab
zondan sonra Karadeniz sahilinde 
bir iki yere daha uğrayacak ve ey
lı'.ıl nihayetinde avdet edecektir. 

c 

GAZI KOPRÜSÜ 
Şchremanetine verilen malumata 

göre 6 ay zarfında Gazi köprüsü 
projesini yatımağı deruhde eden M. 
Piju projenin mühim bir kısmım ik
mal eylemiştir. Projenin 6 aydan da
ha evvel tamamlanarak gönderilece
ği ümit edilmektedir. 

Ş;hre~~e oturan polis Abdili· 
kadir cfcndının zevcesi Neriman ha
nım evvelki gi1n Eıninönünden evine 
gitınckte iken arkasına bir adam ta
kılmış ve bu adam biraz sonra N eri
man hanımın yanına yaklaşarak göğ
süne bir yumruk vurmuş ve elindeki 
çantayı kaparak kaçmıştır. 

Neriman hanım meçhul şahsı ya- p t 1 k 1 ğ 
kalatmak için arkasından koşmuşsa e ro a o za ya 1 
da muvaffak olamamıştır. Çantanın karıştıranlar 
içinde (~00) lira para, Sanayi ban-
kasına aıt (1000) liralık bir çek ve Petrol inhisarı idaresi müfcttişlc
bir de Berlin için henüz muamelesi rinin yaptıkları teftişat neticesinde 
yapılmı~ bir pasaport varmış. kolza yağı karıştırılmış petrol satan 

Tahkikat yapılmakta, mütecaviz 30 dan fazla bakkal tevkif ettirilerek 
aranmaktadır. müddeiumumiliğe verilmişlerdi. 

~=,.,. Tevkif edilen bu esnaf inhisar mü-
ŞOFÖR İLE ARABACI fettişleri aleyhine dava açmağa karar 

Kadıköyünde şoför Kamille araba- vermişlerdir. 
cı Hasan arasında kavga çıkmış Kil- Diğer taraftan bakkallar cemiyeti 
mil bıçakla Ha~araıamıştır. katibi umumisi Fethi bey de karışık 

BIÇAKLA CERH petrollar hakkında şu malümatı ver-
mektedir: 

Arap Mehmet, Rifat ve Hasan is- - Petrola kozla karıştıranlar pet
mindc üç arkadaş evvelki gece sar- rol tacirleridir. Bunu icap ederse da
hoş olduktan sonra Feridiyeye git- ha açık söylerim. 
mitler ve orada kahveci Naili bıçak- Hangi imalathanede kozla yapıldı-
la yaralamışlardır. 

,____, ğı ve kimin hilekarlık yaptığı malüm-
İKİ ARKADAŞ ARASINDA dur. Bakkallar karışık yağ alıyorlar-
Mahınutpaşada Hüseyin ile arka- sa büyük elle~de;ı. alıyorlar. Kimya

daşı Mehmet arasında evvelki gün hanesı 01[."adıgı ıç.ı.n ~kkal ka~şık 
kavga çıkınış, neticede Hüseyin bı- Y~~ oldug~u tabu bılemcz. İnhısar 
çakla Mehmetli ağır surette kasıkla· muf~ttışlcrı l~tfe? kozla yağı. ya~an 
rından yaralamıştır. f~b~kalara. hılekar petrol tacırlerıne 

gıtsinler." 

BİR HAYLİ İÇTİKTEN SONRA 
Dolapdercdc oturan Haçik evvel

ki gün arkadaşlarından Karnikin 
dükkanına giderek burada bir hayli 
içtikten sonra büyük bir camı yum
rukla kırmış, kendi de kolundan a
ğır surette yaralanmıştır. 

BİR ADAM BOÖULDU 
Evvelki gün Tevfik isminde bir 

adam Sirkecide denize girerek bir 
hayli yüzmüş, lakin bir müddet son
ra kuvveti kesilere!_boğulmuştur. -CAMtıN KNRŞUNLARINI 

ÇALARKEN 
Evvelki gece Fenerde Tukluded<: 

camii kubbesine çıkan Mehmet, Eyip 
İsak, Necip, Sait ve Nuri isminde 
altı arkadaş kubbeden kurşunları sö
kerlerken zabıta tarafmdan görülmüş 

~~~~~~~~~ 

Adanada bir şaki 
yakalandı 

Maktulen yakalanan 
bu şakinin diğer 
arkadaşları takip 

ediliyor 
9 - 1 O ağustos gecesi Kozan Adana 

yolu üzerinde heman hattın şimalin· 
den Adanaya gelen su gediği maha
llesinden şoför Ahmetli elli yedi lira 
ve bir miktar eşyasını ve 1 O - 11 ge
cesi Adana - Tarsus yolu üzerindeki 
"kör kuyu'' civarında Mersinden ge
lmekte olan şoför Antaplı Hasan o-ı ıs ınıktarı 112 barikzcde 

~ 6 1ı 1•tk· ariklede · 

Haydutlar nasıl tevkif 
ve itlaf edildi ? ve yakalanmışlardır. '~""'"""' ğlu Fehminin önüne çıkarak yirmi 

AHIMESUTTA HASAT • • ••--- dört lira kırk beş kuruşunu gasbeden it. ·•le ve int nın dosyaları derıles-
~"<llıaı actır. 

~~81nd~~~0ka~a~ında ı ?S tcffiz 
'lll; 1 dctdeıti . 81 ıntaç edılmiş, 63 
ı.rı;ıi{tkilc olu~ntaçtır. 82 dosya hc-

()d dosyası . rnarnı§tır. 40Q tane 
'<ıliJı•rıı;! k ıntaç edilmiştir. 
~ııt,;"'in ı ;~asında iskan edilen mü 
' ti . netice) · t.e~fız dosyasından :? 

ııı.. ııı._ endırıl · 
'i Jı "'Çtır. H .~ış, 53 tanesi der 

ı.. l.t~L S dosya . enuz tetkik olunma-
-,11 •ıac; 'ardır. 

bir . •lere ai 
~ 'l'ı,. •tılıniştir. t 50 temlik muame-

Adanada Mısırlı Şevki paşa za- Ahimesutta Hususi idare tarafın- VAPUR ŞiMDiLiK dört şahsı mechulun derdesti için Ja•ı 
de Kemal eByi vuran üç haydut- dan Ahimesut nümunc köyünün ha- ALINMA y ACAK darına dairesince alınan tertibat üz~-
tan ikisinin ölü olarak yakalandım tel sadında istimal edilmek üzre tedarik .. Seyrisefain idaresine vapur satmak rine bunlardan biri•i maktulen el<le 
graf haberi olarak yazmıştık. Achna edilen biçer ve bağlar orak makine- ıçın bazı vapur kumpanyaları tarafın edilmiştir. 
· d k d b' b H" ·· · b k dan teklifler vaki olmaktadır. ıan arma uman anı ın aşı u~nu sı u mınta anın hasadını bitirmis- Adana gazetelerine göre vakadan 
B. bu hadise hakkında Adana ga=cte- tir. Elektro motorla mütebharrik h;r Seyrisefain idaresi şimdilik vapur haberdar olan Jandarma dairesi vaka 
!erine şu tafsılatı vermiştir. Hü•niı man makinesi de faaliyete başlanmış- almayacaktır. mahalline yakın bulunan kör kuyu 
B d. o ki tır H k" · Ah' d Bu sebeple müracaatlan tetkı'ke · im · h ıı· · ıy r : arman ma ınesı ımesu un noktasına tertıbat a ış ve ma a ı 

- Böyle bir soygunculuk hadisesi bir kısım harmanlarını bitirmiş ve lüzum görmem;ktedir. vaka olan koza tarlasına da bir Jaıı· 
bu yakınlarda vukua gelmediği için nahiyeye merbut. Elgazi kariyesinin HAMMAL HALiL DOSTUNU darma ile bir bekçi ikame etmiştir. 
bunu yapanların yeni bir teşekkülle harmanlarını bitirmek üzre mezkur DÖVOO Bu tertibatın alındığı gece ayni dört 
ortaya çıkmış olduklarını düşündük. kariyeye gönderilmiştir. Buradaki Hammal Halil dostu Ayşe ile ara- şahsi mcchul tekrar vaka mahalline 
Yaka mahallinde yaptıg-ımız tahkikat harmanlar bittikten sonra makın' e t•- larında c ka .. . . gelerek oradaki tek Jandarma ı'le a· ... ı n munazaa netıcesınde 

~ hi kazasınd llt Çbır; de . a I06 teffi, dosyasın 
/ 1tııı/1 ndır k ıntaç edilmemiştir. 

tı, "'n 7 azasınd 6 . 

bize hiç bir ip ucu vermedi. krar Ahimesuda getirilecek ve müte- Ayşeyi darp ve bıçakla tehdit ettiğin teşe başlamışlar bunları gören Jan-
Yapılacak yeğanc şey burada mev- bak harmanlarda yapılacaktir. Her den yakalanmıştır. darına daha mahfuz bir yer bularak 

cut bir kaç sabıkalıyı yakalıyarak iki makineden de köylüler çok mem- ----~- mukavemet üzre çekilmiş ve ateşe de· 
tetkikatı onlar üzerinden yürütür gi- nun bulunınaktadır. Her iki makine YAŞ ÜZÜM vam etmiş. Tüfek sesleri üzerine mu-

ft 
C • 3 •inin a O teffız dosy

·tid tanesi d "'b uamelesi bitiriln·iş-
t,ıı;•e ~ e if ·1m · 
t.ı"""• .alan 50 ırı ek iizeredir. 

'di1t ltııfür 65 dosya henü, tetkik 
'l'o,bolunıı"ıust temlik muamelesi 

a1ı '- . ur. 
ı..., dan "•>.ası d 
··ı be 4 tanes. n :'. 111 teffü dosy-

1 .ı( lı ı.ltı"lllekted· bıtırilmiştir. Dıger-
" \ ... k· ır. 

... n Js •••sınd 
••itt; tanesi . a 312 teffiz dosyasın 
153 ~ ı ı. tan:~~ rnu~melesi.. bitiril
;<liıın °esı Şİrn . bıtırılmek uzeredir. 

eft lııl\ç •rııı~tir. 1 g•ye kadar hiç tetkik 
ll;,~1uıırnu,tu 99 temlik muamelesi 

ı.. ç.,~ nesi derdr. · . 
'""-•·"e ka esti ıntaçdır 
'i tı 3 •asında 203 ff'. it <lt,d tanesi b. . . tc ,, dosy>-
lq~ est inta t ıtırılmiştir. ıs tane

'-ıo~ Cdilıı,eınj< '.'· 185 dosya henüz 
•"" il> ıstır 636 .. "Cf . ~Uıncı · · ·. . tem!ı., dosy-

1~~1 •tılıisar ~•ı bıtırilmiştir. 
l.ıne,,lldaıı 3 t- aza.sında 7 teffiz rlo-

it_ ı he-. anesı . t . r· ~taL nuz tetkik m aç edılmis. 3 
. ~ do Urund olunmamıstır. 
lııt~ 'Y•sı var~ derdesti intaç· 9 tef-

,,.. 01u0 "· 468 t l°k d lı"~"1d· ınusıur, em 1 osyası 
it •i b· •sı kaz 

Itır. •titilınis, ~~nda 5?2 dosyaıl~ıı 
~ne 530 tane ta_nesı dernestı in

~~d. llıtn k tetkık edilecektir 
"' ~ ' ··••tnd 88 . . •3 Ü ·• a teflız closy r. lo ı:ıun rnu l -

t..,11c ,1 a~e. e1i bitiril-
errlcsti ınıar.tır. Di-

bi göstermek ve vaka mahalline ya- vilayetçe Nahiyenin ziraat işlerine Yaş üzüm ticareti ile Yunanlıların sademe şiddetini artırmış ve dikili 
kın yerlerde pusu kurmaktır. tahsis edilmiştir. buna dair verdikleri cheınıniyet hak karakolu tarafından telefonla merkez 

Planımız muvaffakiyetle tatbık c- MEML_E_K....,E,_T_l_M_IZDE k'?da Tr!yeste ticaret mümessilliği- haberdar edilmiş ve yenice karakolu. 
dildi. Muteaddit geceler puşu kur- ŞARAPÇILIK mızden ticaret odasına mufassal bir na da bildirilerek dahili bölük k. yü" 
duk. Müşkirat inhisar idaresi tarafından tapor gelmiştir. Bu rapora nazaran, başı Hasan takım k. Mazhar beyler 

Nihayet gece yanımda yüzba•ı H•· talya hükumeti, İspanya üzümleri bir müfreze ile ve Jandarma otomobi-• şarap imali tecrübeleri için dün İz- 'b' y .. · ı · 
san beyle üç Jandarmayı alarak oto- gı ! unan yaş uzum erınin de İta!- liylc hareketle musademe mahalline mire bir heyet gönderilmiştir. Bu be- · · .. d 
mobile bindik ve Misis - Adana yo· yaya gırmcsıne musaa e etmiştir. yaklaşırken Yenice Jandarmalarıda yetlc birlik giden şarapçılık mütehas- Halb ki y · d ı 
lunda ilcrlemcg" e ba•ladık ... Biz ilrr · · k'k d k .... u ; un.anıstan .an tal yaya yaş karşıdan otomobillerle görünmüş iki • sısı vazıyeti tet ı e ece ve yakında uzu d h b .. 
!erken yüzbaşı İhsan bey de pusuda · m gırmesı a a ır muddet eve- projektör arasında kalan •akiler mu-bır fabrika tesisi için faaliyete geçilc· !isine k d .. k" d - "ld • idi. Saat tam on bir buçukta bir yol- k · a ar mum un egı i. Rapor- sademe esnasında birisi kafasından 

tır. Bu ay nihayetinde Trakya oo. da b h ı d ' ·· y cu otomobı'Jı' gı'bı· gı'derken çifte ku· k """ a so un uguna gore, unanistan vurulmak suretiyle maktul du"şmu .. o 
raplı üzümlerin de inhisar idaresin· la d b ' ' 

yular mevkiine elli metre mesafede ce tetkik ettirilecektir. son zaman r a u mes ele hakkında diğerleri firar etmiştir. Maktulun ce-
Jandarmalar "Dur!" diye bir ses işi- -!""'--------.....!!!"---- teşebbüsatta bulunarak kendi üzüm· sedi Adanaya getirilirken sonra bu
ttik. Fakat şoför aldırmadı. den çıka•1 bir mektupta Kemal B. i-;; !erinin ithalini İtalyaya kabul ettir- nun hırsızlıktan dolayı üç sene beş 

Birden silahlar patladı ... Fakat bu hadisesini mevzubahs ederek diyor- miştir. aya mahküm iken tecilden istifade e-
atılan silahlar bizi kurtarmak içindi. ki: "Geçen günkü eyi yağlı bir kı.- YunanWar, buna muvaffak olduk- derek tahliye edilen dört yollu o~-

Hcmen bizde indik ve mevzi ala- yruktu. Fakat şoför durmadı, ki onu tan ~onra İspanyadan hususi suret- man oğlu Osman olduğu hapsanc ar
rak ateşe başladık. Ortalik zifiri ka- vuraydik konardık, Dervişle Rahim te ?'utehassı~lar celb~derek yaş üzüm kadaşlariyle gardiyanlar tarafından te 

1 k kı ki D .. t ld 1 lerın Anbalaıını tcmın etmişler ve •his olunmu•tur. Dı'g"erlerı· takip edı"I ran ı hiç bir şey görmiyorduk. sra arı or yo a sattı ar. Senin b d b • • 
Yalnız kurşunla çikan aleve bize he· hisseni gönderiyorum. Benim cepha- un an ma~da da.ha azı t~~b~r!cr de mektedir bu hususta Jandarmamızın 
def oluyordu. Silah sesleri üzerine nem bitti, gönder, Mektup Ömer ta- alar~k bu ticaretın terekkisı ıçın fa- sur'atla hareketi taktirle kaydediyo· 
yüzbaşı İhsan B. de yetişti. Bizi eve- rafından imzalanmış. 
la yolcu zannederek havaya ateş e· Mektupta randevu mahalli de gös
den haydutlar şimdi bizimle kar~ıla- teriliyordu. Bu gece akarcanın altın
ştıklarını anlayınca silahı bize tevcih daki bildiğiniz yerdeyiz. 
ettiler. Haydutlard•n blri tecilden istifade 

Mütecasirler bu vaziyetten kutul- ederek çıkan Malatyalı kasım, diğeri 
mak için dört mevzi değiştirdiJer.ni· arabacının Ali ıiçünciısıi de Ceyhanlı 
hayet içlerinden biri karanlıktan bi- İt Ömer namındaki adamdır ki kaç
liştifade kaçtı diğer ikiside öldü. ma~a muvaffak oldu. Mamafi oda ya 

.Maktul dÜ1Cnlerdcn birinin cehin-, kalanacak 

aliycte başlamışlardır. ruz . 

BOMBOŞ BiR HAPiSHANE 
Aylardan beri Karaburun hapisha

nesi boştur. İçerisinde ne bir mevkuf 
ve ne de bir mahküm vardır. Ka7.a
nın asayiş ve sükünuna delalet cbne
si itibarile şayanı takdir gördüğümüz 
bu haberi işitmelcle müftehir olduğu
mu•U kayt ederken bu halin bütiin 
Türkiyede tccelli>ini temenni ederi•. 

SEBZE F1ATLERINDE iHTiKAR 
Meyva ve sebze fiatlerinde ihtikar 

olduğu ve şimdiki fiatlerin yüzde elli 
noksanına satılması lilzımgeldiği sö}" 
lenmektedir. 

Bu hususta tetkikat yapılaktır. Bu 
sene sebze ve meyva bol olduğu ci
hetle fiatlerin dah;, inmesi Iazımgel
mektedir. 

lstanbul cuma gllnlerl nasıl eğleniyor P. 

''Gidelim Göksuya birı 
alemi ap eyleyelim,, 

Tahta köprünün bir kaç adım ile
risindeki tahta kayıkhanedcn yeni 
boyanmış bir sandal, isteksiz bir kaç 
kürek darbesiyle ağır ağır size doğ
ru süzülüyor: 

- Haydi efendim, Göksuya gidi
yoruz! 
Söğüt ağaçlarının iki sıralı gölge 

saldığı çamurlu derenin ağzında kız· 
gın gilncş zerreleri uçuyor, harap Hi 
sarların mazgal deliklerinden iri bir 
kartal süzülerek kendini aşağı bı
raktı. 

Sanki yıkılmış bir mabette dolaiı
yorum. Halbuki burası, yarım asır, 
hatta bir çeyrek asır evci Boğazın 
en güzel. en kalabalık, en fazla rağ
bet gören, adı dillerde dolaşan bir 
mesiresi değil mi idi? 
Hakkında methiyeler söylenen, 

kasideler düzülen, şarkılar okunan 
Göksu deresi önündeyim. Kaburga· 
ları görünen asırlık yalılar, sanki ö
lü uykusuna yatmışlar. 

İhtiyarlıyan insanlar için "artık 
gözü toprağa bakıyor!., deriz. Bu 
destekleri yıkılmış, boyaları dökül· 
müş, kanburu çıkmış yalılar da e
celi yaklaşan insanlar ıı:ibi artık su
ya bakıyorlar. 
Kayıkçı eliyle uzakta bir ağaçlığı 

göstererek: 
- İşte diyor, şu ilerde görünen 

yer, Baruthane çayırı.. Şurası da 
Dört kardeşler ... 

Hey gidi Göksu hey 1 • • Neydi o 
bir şarkı vardı: 
"Gidelim Göksuya bir alemi ap eyli

yelim,, 
Nigar binti Osman hanımların, Ah 

met Rasimlerin, Saffeti Ziya'ların 
"Göksu .. yu, hayalimde, tarihi bir te
maşa sahnesi gibi perde perde açılı
yor. Narin kikler içinde eli şemsiye· 
li, başları hotozlu eski zaman ha
nımlarının can attıkları Göksu bu 
mu? Sonra ''Aşkı memnu,, da ki 
Göksuyu düşünüyorum. Firdea ha
nımın. Behlülün, ve hele Necibin 
yaşattığı "Göksu'' yu. . . . ve netice· 
de şuna kani oluyorum ki mesireler 
de insanlar gibi devrelerini geçir
dikten sonra artık yaşamıyorlar. Ye
ni zevkler, yeni.. ihtiyaçlar doğuru
yor ve eskileri vazifelerini ikmal e· 
dince mazi oluyorlar. 

Derenin ilerisinde sandaldan ine· 
rek, ağaçlar altındaki gazinoya doğ
ru yürüdüm. 

Haftada bir gün, o da parmakla 
sayılacak kadar az, şöyle beş on müş 
teri toplıyan bu gazino, ağını ger
miş, av bekliycn örümcek yuvasına 
benzetilebilirdi. 

Bir cigara içtim, bir cigara daha 
içtim, üçüncü cigarayı yakarken 
sandalcı seslendi: 

- Dönmiyecek misiniz beyim? 
Buraya kadar gelmişken Küçüksu 

"Mesirei ferahfeza .. sını görmeden 
dönmek istemedim: 

- Çek, dedim, Küçüksuya gide
ceğiz 1 

Çitlembik ağaçlarının altında kas
rın önüne kadar uzanan çayırda saz 
ve şarkı sesleri var. Hafız bilmem 
kim, gazel okuyormuş. Istanbulda 
hiç görmediğimiz halde isimlerini 
tanıdığımız bazı yerler vardır. KU
çüksu, sanırım ki bunların başında 
gelir. 

la, iskambil oynuyorlar. Kolundt ilı:I 
s~pctlc daf yolundan bir adam gel
dı. 

Hep birden etrafını aldılar: 
- Nedir o sattıfın Mehmet ap? 
- Ala kayısı erifl. . • Dirhem bir 

para .. 
Biriai sordu: 

- Okkası kaça cellyor? 
- Ara da bul. . . Yilz dirhemini 

yüz paraya veriyoruz. 
- Okkası on kurup geliyor de

mek? 
- Ha tunu bileydin. •• 
Kabını getiren satıcının etnıfı

nı aldı: 

- Fındık ta var, pek safla.mi 
- Hiç çütjlk yo kmu? Diye soru-

lunca gevrek gevrek güldü: 
- Pek sağlam, onda biri saCWrı 

taze fındık! ... 
- Biz o kadarına da razıyız 1 
On dakika içinde ne erik kaldı, ne 

de fındık. Kapış kapışa gitti. 
İskele önünde seksenlik bir adama 

takılıyorlar: 
- Ali baba iyisin ya? 
- İyiyim, ama nafile işler keııall 
- Kirın yolunu bilmiyoraun da 

ondan! 
- Ya ne yapalım? 
- Ali baba diye iilcm kırrlıyor. 

K~prü üstünde Ali baba benim diye 
bagır. • . Artıranın üstünde kalır
sın 1 ••• 

••• 
.va~ur geldi: Kandilliden tloğru 

Kopru. . . . Aktarmalar Kandi'
liden yapılacakmış. Zavallı bir lı:a . 
dın, bangır bangır bağırdıkları haldr 
işitmemiş. Vapur Kandilli iskelesİll 
den kalkarken aklı başına geldi: 

- Hu .. efendi birader.. Vanik!>
yüne gidiyor mu bu bafur? 

- Yok gitınez 1 Aktarma vard 
neye inmedin? 
Kadının iskeleye doğru bir hbcu

mu vardı, görülecek şeydi: 
- Amanın kızım dağ batlannda 

kaldı. Ümmeti Muhammetler 1 Alla
hınr seven şu bafuru durdursun 1 

M. S. 

lrtihaller 

Cenaze merasimi 
Tavil zade MUltaf. beyla 

ailesi hanımın cenazeiıl bullln 
saat on buçukta Fatihte 1Cı11ta
flDda Kimli paşa lı:onatı baJı.. 
çeslnde bef numllt'olu bantdo• 
kaldınlarak Eyupta makbere! 
mahsusuna defnedilecektir. 

izzet paşa ve Binbaşı Selh:ıı, 
Umum nüfus ınOdUrll Ali Secver, 
lsıınbul lıhallt gUmrütil bışlı:ttibl 

Mahmut ve Mehmet l"crfı herler, 
sevgili kerime ve hemşireleri feblt 
kaymakam Hakkı Fadıl beyin refikası 
Saffet Fadılın vefınnı bütün tanı. 
dıklanna elemle haber verirler. Bu 
gün saat 11 de kaldınlıcak, namazı 
Beyazıt c.mllnde kılınarak Merkez 
efendide Allabın rahmetine tevdi 
edilecektir. 

Üstat Ekremi okuyanlar. Türk e
debiyatına giren bu ismi elbet tanır- , 
!ar: Küçüksu mezarlığı... Üstat, 
Nejat ismındeki oğlu için bu me
zarlıkta yıkılmaz bir kitabe inşa et
ti. Şu mısralar ne hazindir: 
"Kim diyordu bir kus ailarmı$ başmdl 

[her zaman, 
Ah ruhumdur benim, ah ailasm, ah aib· 

[smt" 

*** 
N ejat, öldiın mü sen der, beklerim bir &&Y· 

[hayı inkar, 
Uçan ku1lar havada bahsederlerken me

[matind3n' 
Şimdi baba oğul, yan yana ne 

müsterih yatıyorlar! .. 
* • • 

Küçüksu kasrının önünde çok sa
natkarane yapılmış bir çeşme var. 
Suyu çoktanbcri akmaz olmu~. Fa
kat en fecii, bu güzel çeşmenın na
kışları bo2ulmuş. ötesinin berisinin 
Sultanahmctteki Alman çeşmesi gibi 
kurşun kalemiyle karalanmış olma
sıdır. 

Üzerinde şöyle bir tarih var: 
"Bu dilcu çeşmeye şayeste hltif böyle bir 

[tarıh, 
Küçük su verdi zira bl'eyi elmasa zibü

[ler!"' 

*** 
İskeleye pek erken dönmüşüm. 

Daha vapura bir saattan fazla vakıt 
var. Deniz kenarında kahveye ben
zer bir yer bulup oturdum. 
Hisarın yerlilerinden bir kaç ihti

~· iskemlelere bafclaş kurmuş tav-

l 
L 
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KONSERVALARIDIR 
.. -BAK.TER.IYOLOG _._. 

Dr. IHSAN SAMI 

akteriyoloji laboratuvar 
Pek dakik tan tabllllh 
(Vuerman teamülii) küreyvat 

tadad.ı tifo ve ısıtma hastılıldan 
teşhis~ idrar, balgam, cerahat tah
IUltı, Ültra milcroskopi ile fren~i 
taharrisi. stltnlne mııay.:ne-i. 

Oivanyolunda Sultan .'\lıhmnt 
türbesi kaqısında Tlefon la. !)81 



MlLLlYET CLll\IAR'ft:SJ .., 17 1929 - - - Elen! Piyero!. Buraya ge-

:n~~ oğul geldiler. Feliai de- 1 y r 111 1 
- Elen kocanı öp 1 . . Piyero Merkez Acını11~ Ôa11ııı köpru 

A bliytik babanın boynuna sanl. . qıfında . Beyoğlu 136t Şube 

"U" tU" ~ H'ıt\AY[ Sonra ilave etti: ıcenıcaı: MıhmudJyt Hını alnıdı 
A !\!)'; t MDtı.1 'JldU.IVIT, T1J. 

ı b Ağ~•to l9i9 

J w 1 - Bu kurnazlığı hanginiz dü-
1 
__ ı_,ı_an_b_u_ı _2_7_40 ____ _ 

§Ündü? Mutlak sen diişünmti§- A f l t 

Bl GC KÜ IIAVA 

;::,..::_;:_::.!.=,;:,._;_:,_:..:..;,.. ___ _.. sündür Artür.... Zavallıları' n 8 fi POS 811 

KURNAZLIK hayli Uzüldünllz ... Beceriksiz- ( ANAFARTA) vapuru 18 
!er, çocuğu saklamalıydınız. · • · Ağustos Pazar gUnti saat 

en ço hararet 2'.i! ve en ız 

rece dı Bo gün havı poyraz 
k c !mas. uıulııem• dlr. 

• Fransız bilcAyesı - Bunun için telaş etmeyelim, 
Beni dinlerı;en kızım, i~i işi usuletle, kurnazlıkla hallede

zorlukla halletmemeliyiz. • Bu lim. Biltün gece buna bir çare 
Haftanın 4•-m121 iş guzelliklc daha çabuk yoluna düşiindüm. 

Yazısı girer... Her şeyden evel dip- Elen, kat'i bir tavurla: 

ili:-----...... - ... - ... lomat olmak 18.mndır. Ben yal- - Ben bu yaz Jaktan aynla-
nız asker değil, ayni zamanda marn! dedi. 

Hava alalım ı ruhiyatçıyım da. Karşımızda Jak ilfıve etti: 
ı.tanbtıl'da nice aile vardır ld öm- fetedilmesi !Azım gelen bir kale _ Annemin beni nişanlamak 

ninde oturduğu mahalleden c!ıfan var: Karım! Kamnı muhasara istediği Hortans mı nedir? O 
Ç'~amı~tır . ebnek ıazım. . . Ona kurnazca kızın ismini işibnek istemem 

Bır adama, klaşmalı "ru·· ' 
_ Sen bu mahalleden yirmi sene ya • ya':'aş yavaş go u- Jak'ın babası Mösyö Artür: 

dışarı çıkmıyacaksı:ıı deseler, !kine! ~e nüfuz etme~ .. Ben otuz sene- - Siz çocuksunuz! dedi. Ne 
ay kaçmıya tegebbus eder de kendı lik karımı pek ıyı tanırım. Onun ~ . .. 1 . 
halinde bıraktınız mı aittin acne ol- karşısında, öfke, şiddet, kafa yabacaİınız~ .. s~~e ~0j~· ·idi 

Piyero'yu gorur görmez, bakı- l O da G a 1 ata rıhtımından 
şmdan küçük Jak'ı görüyorum hareketle lzmlr Gillluk Bodrum 
sandım. • . Büytik anne gözü 
hiç aldanır mı~ Rados Fethiye Finike Antalyay 

Nakleden gidecek ve dönU~ıe mezkt'ır 

SELAMİ İZZET iskelelerle . birlikte Dalyan 
• l\larmarts , Sakız, Çanakkale, 

Yelkenci yap urları ceııooıuya .ıgrayargk geıecekcır 
lzmir slr'al poılası iımlr · Meralı sOr'al pos~sı 

LUk~ İ t şa (l\lahmnı Şevketpaşa) Hpuru 
·e ~crl Sffi e pa 20 ığusto' . alı 12 de Galata 
vapuru l 8 ağustos pazar nhumından kalkarak Çarşam· 
günii tam saat ı:; te Galata bn sabahı lzmire ve akşamı 
nhamın- J 1 hare- lzınlrden harekette Antalya , 
dandoğru zm re ket Alaiye, Mer>:lne gidecek \'C 
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~-~ Bu gllnkn yeni Dllnka bllmecernııl0 

bilmecemiz halledllmlt şekil 
SOLDAN SAÔA: YUKARDAN t>~Aôl 41 

1 - Kafa (3) Yenl (3) 1 - Müsamerel rakılye ( 
z _ Çabuk (5) de balık kızartılan ka~ (4)· 

. 2 - Suyun hareketi ( 5) • 
3 - Nıda (2) Kurum (2) 3 - Sıporcuların yaıaaı (• 
4 - Yazdan çıkan (2) Su akıtı yaz (2) 

(3) Nota (2) 4 - Duman (3) 41 
6 - Nota (2) Tutulacak yer (3) 5 - Do~urmaaı yakın ( 

Boyun aksi (2) ıan (4). 
7 B (2) R b d 6 Pitmlı yumurta (1). 1 - e~z . a. ıt e atı (2) 7 _ İstifham (2) uıak nid•" 
8 - Akıderun cemı (5) 8 _Dilek (5) 
9 - Sevda (3) Cet (3) ll - Yemlt (4) 

edeKc;k,:denı·z postgsı --~yö ....... :ü~-t~t:...;.;..ı;~u-~ş-~~:_70~-~~-;~. F=D ittihadı Milli 
U UU U -~~ravarak ge'ecektir. 1 ., 

ANADOLU 19 Ağustos Pazırte!i Trabzun Türk sigorta şirket'ı ' 

duğu yerden kısahilinpm!amad zk. Yunal a~ta- tutmak para ebnez. 
1 

enç er utun u esı -
n'm en cenup e ay ar uze- 'ğ' k er. • 
rinde bir manaatırda ııuıclerden beri Avd~t etti ım z.aman arşısı- - Jak, annesinin çağırdığı 
tek "···~· oturan bir papas vardır. na geçıp desem kı: 'de k. O d b · 
~- · 1 d . f . yere gı ce ra a erum, an-Bu adamın olduğu yen sene er en "Benı, oğlumuzu se ahetın . . 

beri terketmemekteki ısrarını hay- . d k ak · · p nesırun ve Hortansın arasında . . pençesın en urtarm ıçın a- ak H k retle kaqılardım, halbuki onun gibi . , .. d d' O ak 1 yaşayac . ortansa ur yapa-
deniz kenarında da d gil Istanbul'wı ns e gon ~r ın. . nu Y a ayıp cak. 
en hücra m~~elerinde. soka~ buraya getırecektı~. Sen ~e ~o- Elen atıldı: 
hududunu tecavuz etmemıı kaç kif1 cuğu, parası var diye, o çırkin, , .. .. .. 
istersiniz size göstereyim? lıte boa- köylü kızına nişan edecektin. - İyı amma Mosyo Artur .. 
il;le_rden biriyle birlikte ıöyle bir ge- Zahmet etme yavrum ı Oğlu- - Ya bana baba de, yahut ta 
untı yapacağız· · · k '~dım Jak' · muz Jak, kalem arkadaşların- sesıru çı arma evlil . ın 

- Hadi yahu geç kalacağız vapu- dan genç bir kızla yaşıyor. On Hortansa kur yapmasına karar 
ra ! sekiz aylık bir de çocukları var. verdim. O kıza tahammül ede-

- A al Neden? Saat kaç? İsmi de Piyerol.. Bonjur Pi- miyeceğim halde, ben de giller 
la -;,~~anı;a saat yok ki. Bakka- yerol .• Hani büyük babaya~ yüz ~östereceğim. . 

B mııhaver~ Çukı.ırbostan tara!- Iüctilr? . . Evlenmek ve bahtı- Nıhayet Hortans karımın sı-
lannda bir e>'de sabahleyin saat ye- yar olmak için senin muvafaka- nirine dokunacak, onu köyüne i-

VAPURU 
18 Pazar günü 

aj:':usto. akşam 

Sirkeci rihtımından hareketle 
doğru ( Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Snmsun, Ordu,Circsrın, 

Trabzon, Sürmene, Of ve Rize· 
ye gidecektôr. 

Tafsi!At içın Sirkecide Yel 
kene Hrtn• da kA;n acanta 

diy dogru oi.ıyor. Yediyi on (;«;e tını bekliyorlar.,, ade edecek. 
aılc iki çocl.ik bir baba bır de anadan Alimallah beynine yıldınm i- - Peki ama ya Jak sahiden sına mLracaat 
mürekkep olarak sokağa çıkarlar. K 1 - 1 . k :;~.ı. l '? Tel 1 tanbul 15 l 5 
Kadın bir ilri cumbaya vurarak konu ner. arım gırt agnna san ır: ıza ~ o ursa. 

· .. ka ğl d li t \'e Galatadıı merkez rıh · komşuyu haberdar eder.' gö~u çı . ~r. o unun e. - mkanı yok, çünkü siz o-
- HQ Zarifamm ı Bıı: Çamhca'ya baş hır Pans lı kızla evlenemı· rada olacaksmrz. tını hanırda Çelepidi ve Sata· 

gidiyoruz, ev boJI Evel Allah aonra yeceğine doksanbin yemin eder. _ Nasıl? filopatl ac:antalıgına mliracaat 
lize emanet 1 Göz kulak olunl Sah.ld 'k' d 1ı k" "k b. Telefon Beyoıtlu 854 

lıte bazı tramvay istasyonlarında biletlerini bulamadılar, uzun uzadı a- .. - . ı e 1 1 ,0 a . uçu ır !'> 
salkım saçak rasgcldiğimiz yolcular radılar, meğer efendi şapkasının kur- koşk kıralayacagım. Sız. or~da l•••••Iİllİİll•••••ıd 
bunlardır. delesine takmışmış. Hannnefendiyi oturacaksınrz. Beyaz elbıseruzle !'<Al:\1 VAPURLARI 
. Tramvay~ _biııdiler, çocuklarda_n bir temiz haşladı. l~kele civarından salıilde gezeceksiniz. Piyero lzmlr postası 

hm kız, hın oglan. Kızın ağzında hır ekmek karpuz peynır, hıyar aldılar, k I d ak K 
sakız muttasıl çatl~tıyor. Oğl~nda da efendi karpuzd~n maadasmı çıkın ola- um ar ~ oynayac · anının Seri, lüks ve muntazam olan 
nefesle §işen dudüklerden bır tane, rak bir eline iki tane telrirdağ karpu- hoşuna gıdecek, ona yaklaşacak ADNAN vapuru 
h~fif. ~afif öttürüyor. Efendi telaşla zunu da _ 'darbımesele rağmen - sevecek, okşıyacak. . • Ondan Ağustos 
gıydigı mel!'n .tapkasınm kurdelaaı- diğer eliııe aldı. Tramvaya koştular. sonrası kolay.... 19 inci PAZARTESİ 
nı saga getırmıı. zararı yok, erenle- Sabahleyin pek kalabalık olmazken * * * 
rin sağı solu olmaz. Hanım da acele bizim ailenin taliine hıncahınç bir a- · günü 16 da Galata nhtıınmdm hare-
çınrken ili!'liyeme?iği -~g~n o.lmak rabaya dilftüler. - Şu Paris'li ~ı davet et- ketle ( lzmlre) ve Çırtamba günü 
iddıasmdakı ıskarpınlenru ilikliyor. Hanım girdi, çocuklar da girdi. E- sek. beraber çay ıçsek. . • Sen lzmlrden Jsıanbula hareket eder. 

. Ail~ otu_ruyor. B.~etçi çocuklara da fendi çıkınla girerken karpuzun biri ne dersin Jak?.. Galatı Gümrük karımnda Site 
bilet ıstedı, ya, muna~aşaaı: . yuvarlandı >'e .ara.ha'."~ sahanlığında · _ Bana göre hava hoş anne. Fransez hanında 12 numarada Uma-

- Hanım bu çocugun nereaı beş patladı. Efendı pışk:irılığe vurdu: .. .. .. . 
yaşında, en aşağı sekiz yaıında varı _Hay mubarek, kan kırmızı ı diye Mosyo Artur kaşlarını çattı. mi ıcıntalığ:ına müracaat Telefon 

- Al al al Sen deli misin ayol, bir taraftan karpuzun diğer taraftan - Nerden geldiği, ne iş gör- Beyoğlu: 1041 
karnımdan çıkan çocuğun yaşını sen ağzının suyu akarak kucağına aldı. düğü belli olmayan bu Paris'li 
mi ~aha. iyi bilirsin ?en. mi? Kısıklıya vardılar. Hanım ?emen kadınla fazla meşgul oluyorsun ALEMDAR ZADELER 

Bıletçı ısrar etmedi, aile de çocuk· Büyükçamlıca aırtma saldı, elli adıın F 1. . L"" k b S VAPURLARI 
!arı dizlerinin yanına aldılar. Köprü- kadar gittikten sonra ıskarpinlerini e ısı. . uzum yo una. · • en 
ye kadar biletçi üç defa çocuklamı çıkardı ve ten rengi çoraplarla yürü- ne dersın Hortans? Seri, luks karadeniz postası 
ayağrr-:ı bastı bir defa efendinin ~·P- meğe başladı. - Size hakveririm. Mı" }}et ,·aporu 18 
kasına çarptı. Hanım iki defa pence- - A 1 canımdan iyi değil ya! dedi. Feli · '---d . aıtustos 

d -kü d'" ka d k' 1 Si ..u 1. f> rlae en 1tutt rHu ve ar ksmAila ı. yodcurt- Kan ter içinde tepeye vardılar. ~h- _ Bu kadın .:ayanı hönnet p "ır -1 ak 
rı IS a 1• ava sıc:a cnın o vecı surat ederek bır hasrr verdL O- . . . " . azar gı ll ~mı 

f~di d_c . ayak. ~p'.:'rın ~ıkılığından turdular. Saat ona doğru idi çıkınla- bır Panslı. . . Başm~.an g~çenı saat 18 ıliı 
mu ttlddır Kop~yu .geçtt.Jer. Çocuk rıru çözduler, bir saatte yemeklerini bana anlattı.·· Ne guzel bır de Sirkeci rıhtımından hareketle 
!ardan dolayı hafıf bır munakaşa da yediler. Çocukların tabii Mcctlcri çocuğu var. [Zonoııldak, lnebolu, f:vrenyc, 
orada o~du: oldu, hemen bir ağaç dibini kirlettiler - Kimbilir kimdendir? ,.,-

Efendi: Hanım ve efendi yemekten sonra Samsun, l'nye, Ordu, Gireson, 
- Amma Ç&JOr pençe •eyler be 1 srrtlarını lstanbulun en güzel man- - Ahlaksız bir adamdan O- ) ·d • Trabizon, Rize ye ıı;ı ccektir 

Ne z.ıhmet artık gebelerden de iki zarasına ~evirip uyudular, uyandılar, lacak. Kızı iğfal etmiş, sonra 1 
kur.ış alın! d di. geçtiler, sora sora çocuklardan birisi düştü, dizini yırttı, zengin bir krzla evlenmek üzre ~fnraraat malı:ı'i · sıaıılıi 
ve çocukları çeke çeke Üsküdar."."- diğeri de eteğini dikenli tele taktı. kac.ıp gitmiş ... Şu Piyero'nun ~leymcnet hHnı .:!tındaki yazı-
puruna vardıla~. Ha.nım biletçı ıle Hanımın ayaı;mdaki çoraplar taban- 'j' 1 r t j , 115 
pazarlık etmek ıstedı: sız kalmıştı. Akşam saat altrda kalk- güzelliğine bakınız! ... Ne se- ilııilıiiıaiı:n:iieİI. :iıııieii• tt!ıı::'o:Jıılı:iııs!f:1·!:·ınll!l)!!:ll::. :..:~~ 

- Her zaman gidiyorum. Ne .a. tılar, herbirinde surat bir karış. ,o- vimli c;ocuk ! 
man artu? dediyse de aldıran olma- cuklar birincı fasıl dayak yediler. Ha- • • • Mesajerl ı"ı\arltlm ve Pake 
dı. Vapurda mevki farkı olarak beşer sıra ıso kuruş istiyen kahvecile kav· - Ne o? .. Hortansı yerine (UDlpanyalaMBID Upll~an ile 
kuruş verdiler. Bu on kuruş ailenin ga. tramvayda evvela bir ermeni ka- mi gönderdin? 
b_!itiln neşesini kaçırdı. Köprü üs- rısı, sonra biletçi ile kavga, vapurda - Kendisi gitti. Amma gitti- Güzel sayahatler 
tun~~. çocuklara. a!dıkları tuzlu A- açılır kapanır iskc;cılcyi vermek istç- · 
merıkan fıstığı ıçinın kahve rengi rniyen biletçi ile kavga, köprüde, ğine iyi etti. · • Ne kasvet ven- 1 !er ha[ca .. J\Iar>ilya ,, ya ha
kabuğu rüzgarla yolcuların yüzüne tramvayda kavga ede ede saat sekiz- ci kızdı!·• Üstelik bir de Paris- reket eden yapurlar Pire ve Na· 
gözüne gitti, söylendiler, berikiler de eve vardılar, yorgunluktan bitap li kadını kıskanıyordu. 
ald rmadı H ı k 'd b" hald k d ıla poh linıanlarıniı dahi uıtrarlar. ı . aıum rugan o ma ı · ır c yeme yeme en yatt r. Jak surat etti: " 
diasın~a!cl ıskarpinlerinden sol aya- Hanım çoraplarını ertesi gün ayağın- Tafsi!At almak üzere Karaköyde 
ğmınkını, dayanamadı, çıkardı, bu dan çıkardı, çocuğun biri gece yata- - Ben şimdi nişanlısız mı Loranc Rebul ve şürekasına mü-
hareket yanındaki yolcuların biraz a- ğını ıslattı ve sabah dayak yedi. kaldnn? 
çılmalarmı ve kendisinin ferahlanma- İşte bizim aile böyle bir hava aldı. Felisi kocasile oğluna baktı racaat olunmaSL Telefon Beyoğlu. 
aını mucip oldu. Osküdara çıkarken FELEK omuz silkti, sonra seslendi: 203 - 204 - l 704 

blrlucl postası yapılmayacakor. 

Kiralık kulübeler: 
Köprü kdıköy · Haydarpaşıı 

iskeleler! mcthalinde karşılıklı 

iki kulübe bir sene müddetle 
bllmüzayede klrayn verilecek
ti" kafi ihaleleri 26 Ağustos 
929 tarlhirde icra kılına-:ağın

dar taliplerin o gi:ın saat 16 
ıı~ le\ ızım mtidıirlıığıiııc mü· 
racaatları. 

Büyükada isl<elesin
de kiralık dükkan 

Buyükada iskelc~inde 2, 8, 
7, 8, 9, numaralı dükkAnlar 
üçer sene müddetle bilmüza· 
yede kiraya verilecektir. kat'! 
ihaleleri 26 Ağustos 929 tari
hinde icra kılınaca~ndan ta 
!iplerin o gün saat 16 da le
vazım müdürlüğüne müracaat
ları. 

Gillette 
bıçaklarının 

sağlam Sheffield 

çebtindco marn 61 ve yeultriniıı 
pek ~eskin bulunması her uman 
mOstcrih o1trak rraş olıbilmmlzt 
te'min eder 

Yol.il çıkrnaı.dan evvel bir pü.et 
almanııı dcrblıur c:dıou. 

Gillette 

lllE&IO ~ 
llı•t. ApoUo " uıı en. ""• 
bluld•nttı bUtJtD •• ••JUU ••1- 1 
n1 lD{O) malııln. MJftlnd• tun'D 

.. , ... ,.o1 ~· ~plı: .. ""• 

.ı.., ....... -~·-"" 
H• ,_,. Ntaht 

U..mlAcnw.ıt 

._, '-•rd 0 whabd8 " .. cMatı 
........ Q•ld· 

Barik ve hayat üzerine sigorta muameleSI 
icra eyleriz. Sigortalan halk için n1üsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi 1daresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Acnıf'sl ıılmınmayan ~ehtrlerde acente aranııınlıtıı<lır 

Telefon: Beyo~lu - 2003 

' ' 

BUJUK TAllARE PilA G~~U 
YEDiNCi TERTJP 

2. ·et KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

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

ve 1O,000 ,, Bir mükAfat 
Bu keşldede cem'an " 3,900 • numara kazanacaknr. 

80,000 Lln kazanan 9924 numarab bilet : latanba~ ,\nkara. 
Trabzon, lzm!r ve Turgutluda, 

18,000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet ; lstınbul, Edirne. 
lzmlr, Acıpayam ve Samsunda. 

15,000 Lira kazanan 33166 numuılı bilet : bıanbo~ Hıymına. 
lzınir, Ödemiş ve Samsunda. 

IZ,000 Lira kızanın 12759 numaralı bilet : Istınbul, İzmir, 
Çanakkıle ve Samsunda. 

10,000 Ura kazanan 32575 numaralı bilet ; bıınbol. Bursa. 
lçel, lzmir ve Oımanellde, ıaııluııırır. 

Emniyet sandığından: 
l lalka her türlü kolaylık gösterme~ Sandık vazife bilir. Emlikinl 1~ 

göstererek sandıktan para isdkraz edecek milşıerllerinden işlerini bizıat •~ 

remiyenlerin dcllil ve komsiyoncu gibi hariçten bazı kimselere murael~ 
fuzult mas.'.al ihtiyar etmekte olduklı ,nazaran ıtibare alınrak bu kere sı.JI ~ 
bu gıbl mu0rerı!ere kclaylık olmak uzere mah•us n muvazzaf meıııo 

tayin eımişıir. \'ergi Ye belediye \e Tapu idarelerindeki bu lp>tek ıııu• 111~ 
lesini bu memurlarım11. \ a>1tasiyle yıpurabilecekler ve kendllerlne acıt~ 
aidat namile bir ~ev vermiyeceklerdir. AIAkadarlınn malOmu olmak d 
Anı keyfiyet olunur. ,/ 

Devlet ~emir yolları ve linıanları ~nıunı i~aresio~ıı 
Haydarpaşa Limanında Hin ;J adet rezemıann vedl sene mil~~ 

icarı kapalı zarflı müzayedeye konmuıtur. :'1-lüıaycde 1 Eylül Pazar 
saat 15,3o da Ankarada Oellet Oemiryollan ldar«indc yıpılacaknr. ~ 
yedeye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ınuvalrlı:aı ıemınaıl·,ı1 
&}nı günde saat 15 e kadar l"muml Mildürltık kalemine vermeleri ltıı~ 

Talipler müzayede şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarıda, Malı' 
dairesinde, ı,ıanbulda Haydarpaşa mığaz.,ından tedarik edebilirler. 

"Jllllllyel,, in edebi tefrikası : 3 laruu saçlar arasından hızla ne daha çok yakınlaşıyor, du- Hasan: kıran gözleriyle topuklarının eli- müş gibi, kadından kaç~ 
kaydırdı, delikanlının başını daklan usul usul alnından ya- - A ... a. . . Deli olmuşsun bine düşüp: daha çılgın bir israrla y 

AŞK GÜN 
Başlarken 

J Tablo 

Etem İzzet 

Rüzgar biltün bütün azıyor.. - Ya hep ben de onu düşün-
cv 'erınden kalkıp uçacakmış düm! Tam loş günü harbe gire
gibı sarsalanıp duruyordu. Ha- ceksiniz .••• 
san azgın bir poyraz dalgasının - Muharebede yaz kış ne o-
pencereye çarprp deli gibi caın- lacak ki? ... 
lan sangırdattığı bir sırada: 1 - Ah öyle deme hiç yazla 

- Hava da ne fena! kış bir olur mu? Bakalım kışla-
dedi. sözü değiştirmek istedi. daki gibi sobalı oda, sıcak yatak 

iyi yemek bulabilecek misiniz? 
Kadm susunca tekrarladr: Ya karlar içinde, aç, susuz ka-
- Anne hava çok fena değil lırsanız haliniz ne olur? 

mi? Belki bu sabah karlar! Hasan bu sözü basit bir ka-
Anne genç zabitin saçları a- dının her dinlenen ve cevap is

rosında dolaşan pannaklanna temiyen bir cümlesi gibi dinle
bir az daha oynaklık verdi .• bir eli, gülümsedi. Fakat kadın sö
az daha ona sokuldu: zünü bitirir bitirmez, parmak-

kendine çekti ve alnmdan şap- n~ara inil'.?r, ~alp çarpın~ı sen anne bu ne? - Seni seviyorum!.. ğı ayak bileklerini sıkıyor, 
padak öptü, ilave etti: ç?g<ll:ıyor, gozlennde sonu belli- dedi, kadını bütün hızıyle itti, diyen bu kadına bakıyor. Kadın Iannı yere süpürge ediyor: 

_ Şekerimi sız hır şehvet yangınmm kıvıl- şaşkın şaşkın gözlerinin içine gözlerini Hasanm gözlerinden! _ G'tm H 'tJJlC• 
Yanm saattenberi ne olup ne canlan parlıyo:du. _ baktı. Ateşli kadın kovuldukça ~ç. a~ıy~r~ bir 11!.n~. ~anı yanıma ı ot:C 1 asan, gı 

bittiğini bir türlü kcstiremiyen Kadın yanagını, şaşkınlıgm- insana musallat olan bir sinek gıbı yatagın ıc;ınde surunuyor, 1 . ' 11 
genci bu öpüş bütün bütün şa- dan bir mermer büst gibi cansız inadile bir biri üstüne gencin ü- sıkı sıkıya yakaladığı ayak bile- 1 . Dıye yalvarıyordu. :B 
şırttı! Ne oluyor, bu içli muhab- yatağmm içine büzülen ve yor- zerine atıldı, yeniden dudakları· ğini öpmek için dudaklarını ceb- kın kadının kanınd.~ tıı 
bet nerden geliyordu? O taze a- g~ kası!'lanna ~astırıp neti- nı ağzının içine almak, emmek, rediyorl yangının _hızından ~uphe_ 
tın ki bu ağız tarafından daha ceyı beklıyen genem, yanağına koparmak istedi. Fakat Hasan Roman, masal, tiyatro, filim ı:ı;e~. Saruyeler geçtıkç.e .cı ,ı 
bir defa bile öpülmemiş, okşan- iyice yanaştırdı: müthiş bir nefretle kendisine u- nihayet her şey ve bütün hayat rı.ı:n .. saran şehvet ateşınığııı 
mamıştı! - Sen gidince. . • zanan dudaktan reddetti: sevginin türlüsti.nü kaydetmiş- ! yuzune de_ vuruyor, atlı , 

Genç çocuk bu anlaşılmayan diye bir şeJ'.!e~ ~?ylemiye baş!~- - Ne yapıyorsun anne? Ben tir. ~ir k~~ın sevdi~.i erkek içi~ zartaı;ıadıgı, podra~ . 8~0, 
sır içinde bir az doğruldu, geri- dı. Fakat sozunun sonunu getı- senin oğlunum ı belki henuz tahayyul sahnesı-1 madrgı bu esmer yuz bır 
ye ç':.kilmek istedi, fakat kadın remeden ı:asan yanağını şid- dedi, yataktan fırladı. Kadın bu nin hudutlarına. bile girmiyen: teşi gibi kızıllaşıyordu! . 
çocugun b~şını .sar:ın kolun_u detle çektı: sefer de Hasanm topuğunu tut- ç~gınlıklara vesıle olmuştur. 1 O sürüne sürüne, ö~ekl 

11 gevşebnedi, çcktı, hır daha, bır _ Bak anne babam çok inli- tu, Bır çok aşklarda kalp sadece 

1 

kmhğından ve sanki bırde 
daha öptü ve: yor. Galiba bir şey istiyor. Bir - Hasan gitme seni seviye- bir kan süzgeçliği yapmıştır. bir yerine felç inip eldell 3 

. _ . Hasan senin gitmeni. hiç baks~. . . . . rum !. .. dedi! ~~~~t ne tari~, ~e roman, ne t~ıı. kesilmekten korku:Y~ 
ıstenuyorum. Nedense çok ıztı- Dedi. Anne bunu hıç dınle- Bu yanında bulunup ta deh- butun hayat hıç bır zaman gıbt kaça kaça oda kapı~ 1 
rap duyuyorum! - O hiç bir şey istemez... şetle seyredilecek bir sahnedir: - Anne!. nüne kadar geldiler. Ogll 

Dedi. Sonra ona muharebe- cevabını verdi, tekrar Hasanın Delikanlı içinden fırladığı yata- adını taşıyan kadının oğlunun defa: 
den, sefaletten, ölümden bön yanağını kendisine çekti, göz ğın kenarına dikilmiş duruyor.

1 

ayak topuklan dibinde: - Anne kendine' gel· 
bön bahsederek derin bir şefkat kapaklarını yumdu, birdenbire Rengi bembeyaz, tepeden tır- - Seni seviyorum! mutlaka deli oldun!· 
arzetti. Ancak bütün bunları Hasanm dudaklarını dudakları- nağa sovuk bir ürperme geçiri-I diye süründüğü.ne seyirci olma- dedi. Kadın: 
söylerken göğsü gencin göğsü- nın içine aldı; emmiye başladı! yor, nefret, isyan ve iğrenti fış-, mıştır. Delikanlı, şeytan gör-
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ERPARÇASINA EMNiYET Sıhhat ve i~ttınai ınuavenel vekaletinden: 
Bu sene Tıp talebe yurduna im-

EDEBiLIRSINIZ tihansız olarak kabul edilecek tam 
devreli lise mezunlarının kayıt müd-

i!..., 
.., 

•' -; 

DIJDGE:BRorHERS Co~o·R~Tlll~N~ 
- -= - \..OETROrr._MiauGAN~ 

h hoç fabrikasını gezen en müşkülpesent otomobil meraklısının bile Doçun .dikkatll işçili~ine 
\'~~tan olmaması imkansızdır. İmalat hakkında sevkedilen her pa~ça, nevı.ne gör-e presız

nıakinalan ve yüksek tazyik altında dikkatle muayene edebılmektedir. 

tll(i~er ınotör, kurulduktan sonra en dakik aletlerle mücehhez tecrübe dairesinde saatlere~ 
J)~llıadiyen işletilerek tecrübe edilmektedir. . 
ıferansiel ve şanjmanlar, diğer bir dairede aynı tecrübeye tabı tutulmaktadır. 

~ ~()tnobil imalat hattindan çıktıktan sonra evvela aksi istikamete dönen demir tekerlekler 
Stthrınde işletilerek tecrübe edilmektedir. Bundan sonra Doç fabrikasının meyilli tecrübe 

nasında azami sür'atle sevkedilerek sıkı bir imtihana tabi tutulm:=ıktadır. 
u tecrübeler Doçtan maada fiat hususunda pek yüksek otomobıllerde vardır. 

TUrklye için umumi veklll : 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 

ldar h 
~ e ane ve satış yeri: 
l' eyoğlu istiklal caddesi No 168 

elefon Beyoğlu 2t24. Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Taşra acantahkları: 

tnkara : Zabıtçı Zade ve şeriki 
~lllir : Mahmut Celalettin hey t\aySe . . 
ı\.d rı : Muhaddis zade Alim hey 
Ca a~a : Muharrem Hilmi bey 

Bursa 

Samsun 

Gireson 

: Nasuhi Esat bey 

: Esat efendi zade Seyyit 
Bilal bey 

: İsmail zade Vahit ve ŞürekAsı 'tr:~ayıntap: Güzel bey zade Hasan hey 
I}· zon : Hacı Abbas ve mahtumları İsparta : İntibah şı'rketı' 

lYatbek' p· . . S k Ned. ır : ırınççı zade ıt ı ım ve 
~ Edip heyle::...r·:__ ______ _:_-:--M-:--a_l_a__:ty-:a:--_: -:B::a_d_ıh-:-za:--d:--e:--T-:-ah_i_r_he~y---~ 

~~OxBxExxRxxTx)e(OxKxx0xxLxxEx:Cxxx• Ankara orta nınallinı ınekle~in~en: 
..1. \ Ankarada Gazi orta muallim mektebi Kalü rüler, Elektrik, su ve 

i 
hava gazı tesisat i~le rini idareye muktedir bir fen memuru ile bir 

l<olec kısmı - Ali Mühendlı kısmı- muılvine ihtiyaç vardır. her iki vazife sahibi mektepte yiyecek ve 
ller Sanayi kurslan yatacaktır. Fen memuruna ayda ( 150) ve muavine ( 7 5) lira 
j~~Şembe ve cuma günü 9 dan ı 2 ye kadar müracaat. ücret verilecektir. bu işin ehli olup talip olanlar ellerindeki hizmet 
Q~ (•)XXXXYYY'X'XXYY• veslkalarilc; şahadetnamelerini alarak Maarif emanetinde orta mu-

~!!,a~ hapishane ınMüif ®Uil~OO: ·•lim m•'"" m"'"'lil"' mü"~" "m•'·" ,., ru,,,,. 
%00 .· P1>hane ve tevkifhancsinin ihtiyacı olan bir senelik c:x:::x::x::x::inşaat ilanıcx::x:x:x:::c:: 

ıl,, u 1; Uz :eksen bin kilo yekduziye ekmep;in bedeli muhammini 
~vr·k kuru. 60 . k ı ·an k· ~ santımden mllzayede ve mllnakasa anununa 
llij lktıc apaJı zarf usulile 4 18 929 tarihinden itibaren yirmi gün 
~ite 2-ı 8 m~nakasaya konulmu~ıur. Fiat haddi layık görüldlığü su
. k •c; 9 ~ 9 tarihine mlısadi[ Cumartesi günü saat on beşte 

lltıt a edilccckt' ı· ı· · · · k d cıek .1 ır. a ıp olanların mlld<lci umumılı k me amın a 
ılan ~· komi ·y d . k · ~~t R • . '. ona yuz e yedi buçuk lıi,abile te mınat a çesı 
ijh J ıkı bi 'k' . 

Ut lesi n ı ı ruz altmış sekiz liralık teminat mekrupları 
ıaı1 ıın Vczn • <l k f 1 1 1lıat . 1 · c c ere makbuzlarile müracaatları ve daha aza 
ı· d a rnak Ye . . h 

a g.m'd 1. .. ,eraıtı ususlycyi ~örmek arzu edenler Cumadan 

Prevantoryum müdürlüğünden: 
Haydarpaşada Valdebağında Prevantoryum esaa binası 

çatısının olbaptakl proje ve keşifnamesl mucibince tadil ve 
bir şekli fenniye llrağı, sıva ve badanasının imali kapalı 
zari usullle münakasaya konulduğu halde talibi zuhur etme
diğinden Ağuıtosun 19 uncu pazartesi günü saat ili te pa
zarlık suretlle ihalesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk nlsbetlnde muvakkat teminat para veya Banka mek
tuplarını hamilen Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisi ya-

nında yüksek mektepler muhasipliğinde müteşekkil komisyon 
yevmi mezkurda muayyen saatte müracaat eylemeleri ve 
mahallinde tetkilı:At icrası için de her glln mü&e8eseye 

deti Eylülün yirmisine kadar temdit 
edilmiştir. Talip olanların bir an ev
vel mahalleri Sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürlüklerine müracaatla 
muamelelerini ikmal ve Vekalete 
göndermeleri. 

• 

Deniz satın 0 l11-;_~:.i ı:omisyon undan 
11576 Metre Efrat elbiseliği şa,·:ık ;._, nıa: "" ... ı • f usullle 26/81929 Pazartesi gllnü saat 14 to 

5404 
950 

..,, ,, kaputluğu ., ,, ., ,, 
,. Talebe elbisel iği C::ı ~ıı-., ıı • ,. ,. 15 • 

350 
48000 

9900 

" .. 
kilo 

,, kapotluğu ~~)' dk 
Yerli amerikan bezi 

kösele 
27(8/929 " .. .. 

!talı ~ünü saat 14 te 
4500 

250 
" 

adet 

va kete 
" 

Meşin " 

• 
" .. 15 .. 

" .. 
20 kalem elbise dik i ş malzemesi kapalı zarfla 28 /8/929 Garşamba 

'1 • • 14 ,, 
1770 Metre Talebe elbiseli ği beyaz 

21490 
keten kumaş 

,, efrat elbiseliği 

keten kir!Jas 

kapalı zarfla lhaleei 28(8/929 
Çarşanba günü saat ı ~ te 

1374 ,. Şapka kılıflığı. beyaz kumaş 

l\li lli müdafaa vek:l.lcti deniz kuvvetleri efrat ve talebesi ihtiyacı için yukarda yazılı eşy11 vıı . · ı.,.ı.:ı. 
malzeme hizalarında muharrer gün ve saatta ihaleleri icra edilecektir' Şartnamelerlql görmek iııe• 

yen lerin her gün vermek isteyenlerin yev mi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz satınalma 

komisyonuna müracaatla rı. 

Ezine ~eieıliyesi riyasetinden: 
Klorürl u sularının şifa verici hassalarla meşhur ( Kestanbolu) Jlıcaları keşlfnamesi mucibince (13723) 

lira ( 41 ) kuruşluk inşaat ve tamira tı ypılmak şartile 1 H aziran 930 taihinden itibaren ( 1 O ) sene. 
müddetle icare verilecektir. Taliplerin şartl arı anlamak üzere ( Anadolu Ajans ı ilAnıt şubesine) Ça
nakkale ve Ezine belediye dairele rine m racaat etmeleri 7 Eylill 929 Cumartesi gllnil ı;ut 14 de 
ihale! kat'iyrsl yapılacağı illn olunur . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Erkek vücudunu 
gilzelleıptıren 

Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi in· -
celtir. Otomatik 
bir masaj tesirile 
zaiflııır. HusU,'il 
tazyiki ve tnkoSll· 
nun elastikiyeti ga· 
yet mukavim ol· 
ması hasebiyle ar
zu olunduğu k.a· 
dar uzayabilmesi 
sayesinde her iltl 
tarafı tcmamen do· 
&rulıur. Sizi gençleştinr. Vücudunuzu 

yumuşatır ve şıklaştınr. 
liizzıc reşri fin izde veya sıpari ş ver .. 
ditinizde karnınızın kutru belinizin 

i rıifıını santimetro ile bildiriniz. 

btanbul şubesi : BeyoğluııQI 
Tünel mevkiinde , N' 12 
t 'iati 6 Liradan idbarcn. 

Doktorlarınıza sorunuz: 

BIOLACTYL ------:\fülc ve barsaklardaki taha m 
mlır ve tcsemmiımü temizler 
JSIIALLER1 ve SA, CILARI 

PAGEOL 
Prostatı it 
iltihabı mesane ' 

Seyelanı meni 

Bel sotuldutu 

Our mlllirer 

~. 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

mOeaslr muzadı 

taaffOnO bevlldlr 

Thiri seri ve esaslı 
Tebevvillüll evcamı 
ızale ve bütün lhti· • 
lto meneder, · 

MÜPTELA VE MUZ1':A.RIP OLANLAR lçfN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDlR 

Parls hastaneleri mQtaahhldl: Şatlllen MGeaseseıl 
15 büyQk MOkAfat • bllümum eczanelerde satılır. 

ilan 
Devlet ~enıiryolları ve limanları unmıni i~aresin~en: 

l\lünakasası fcsh olunan 110 km, yol malzcmc,indcn yalınız 
küçük malzeme tekrar kapalı zarHa münakasaya konmu~tur. 

:\lünakasa 28 eylül cumartesi g-ünü şaat 16 da .~nkaradı 
Devlet Dcmiryolları ldara,inde yapılacaktıt. 

Miın:ıkasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplannı \'C mu\ ak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumımud(irlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

•ıı llttnur.rt c ıvas hapishane mlidiriyetine müracaatları lüzumu 
~ müracaat edebllıcetl nan oıııour ""'"""""""""""'--' .. __ _ def' eder 

Talipler mllnaka,a şar tnamelerini 1 O lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden. Istanhulda 1 laydarpa~a maj1;aza;ından 
tedarik edebilirler. 
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NSiNE 
lllilliy~t 

Diln \'eli efendi 4 nnctı yaz lıotnlan yapılmıttır. l\Ofuya on llıl at lftlrak etmlf, lıOfU hararetli ve bevecıanlı olmuttur • 
Resmimiz Danlıl vantlara alt llıl enetutaaedlr. 

1 

• 

• 

,. 

Veril mallan 

HIN SÖZ 
BlR RESlM 

rinrsa - Çeklrıe yolunda ı;olı: muntazam otobUe 30 Ajtustoıta yeşlllı:Oyde 3 tayyaremlH isim konma l>Un Tepeblşınoa yapııan boks maçtan çolı heyecanlı oldu. Resimde bunlardan 

__ ._ _____ ,.jsei;ir.;v,;;ls;.;l,;;er;,jliitiie;is;ilsiıiieidliııi;lmi;i;,;,lşiitiil riiiiil ___ iiliiiiii•--.liiiiim.iiiiiiiil-iliiiil•iiiiimieiiriiaiiııiilm;;ili;ı;:i,;;;a;iiRiıiı lıiiac;ia;ik;itiilriiiiıiııı-ııııiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiio--llllİİİiiiiıııiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiıii-.,.liliı-'!'Ji bir Jn tlb_I!_ gö rUI mekted ı r 

· Rf,SSA~ll ARI ~·•:ıııııııı·ıı ' 
=~·········~·.. .. ~ 1 ...J 

J) AV Fl' ..... 11111111111111.: 
.J "'111111111111111111111!:_: ---- ----•• 1 aı ı.n, z hnıkıa tas • .ruf flkııni ıc•ı mıık<adile TASARRUF __ 

:: Kl MBNARALARI ıhda> ctmi;tlr llu kumlıaraıarın f3'·dalarır.ı l'ır ha- :: 
•• kı,t .. 2. l:ıt:u.:ak bir du\ar la\hiJ"'I J3f'llırmak iı-ti\·oruz_ Hu mak"-atla :E 
•• fl"-=dınlar mı1. ar:t!'ında bir mu!'.abaka açıyoruı. l'•ı.-;Jrruf fikrini en :: -- --:: ku\\ttlt ı;adt\t.: mukttdir oJıcak ıt: .. ~:ıma muk:~f:ıtı nakdiye vtrilt· :: 
•• c.:rkr r. :\lusJbi.ikaya i~tirak ttmtk ı .. tiytn rts .. amlarımızın A~u~ıo,.un :: 

18 r.ı.:i l'<Jıar gunıi !'aat ikidt lankaya g,·Jmelt:n ri<:a olunur. ----
:: TÜRKiYE iŞ BANKASL :: 
: :; 11111111111•,,,ıı•ı•1• • • • •••••• • •1111 ••ı ••• ı ı ı ı ı•••ı• •• •,,,,,,,,,, •••••••••• r: 
• 111112ırırııııı111111111111111111111111111111111ııtıı ııııııııırıııııııııııııııı~ ·= .... Lelli ve nlhari ~· -arrrr-ız= . 

Kız ~~yziati liseleri Ana ~;ılı ilk 

tali kısımlar 
Dlvanyolu: Çlite sara)·lar 

Hutun 'ınıflara t<.:skil tdılmi;:; ram rlc,·rt.li "i~t.dir. f\a,ıt \e kalıul 
Jtr ne 19 aAusu 1

."' pa.1.ant~i gunundtn ıtiharen haşlar:mı~tır. \1ürarnaı 
1.aınanları çum~rtt:~i, pa1.artt:~i, perşc.:mhe J!Ünltri !'Hat 1 O dan ı 7 Vt 
k dardır. · 

... Ttldon: bı. l 99!i. 349tı ~ 111 

Daktilo bir hanım aranıyor 
Anadolu ajansı llAnaı şubesinden: 
'"' okur, ) a-<ar '° \8Z1>1 dtizgün bir daktilo hanıma lüıum vardır. 

1'hk:ıra ladclt!'İ A'ni efenı i ıpırımanındı birinci kaua illnıt şubc~ine 
ıl'UT :aat. 

1 
- ıs-rA:-.:HL'L VILA\Trl 

DEFTERDARLIK iLANA Ti 
li:,ı-.ılı znrf ıı>ıılik 17 Ap;u>rc.s <ı2<ı tarihinde nılwııedekrinin 

«J ';ıL:ıı. ilJn ulilmiş olan Balıkpazannda !;eyh \Jchnıtt C:nlani 
1.ıh.ı \,•rın kak'lı ><-ka~ında 1, 3, 5. nıımaralı oda 'C >alonu ~ııiş· 
ı, n 1 r :ı~azal:ırın ınu/.aytdtltri mezkı'ır ı:undt D~vaırin tatil ~dil

"'L'·I h,,,cı iık lt•h edilmhtlr. J\luzaytdc günıi tekrar ilan oluna
L:;ı~ nr.( ~~;'-h~~ \ 

Daha ağır yükler için vücuda 
getirilen bu kamyonlar aynı 

zamanda daha sür'atlidirler. 

Emin ve ıayanı itimat olan bu kamyon, bugün allı sllindlr/I mo/örii 

saytslndt her zamandan zlynde lşltrlnlzln inkişafını ltnıln ~der. 

S cvk -.e ldaruı huıuaı bir araba ka· cıtıl!t gOruJur. Bu kamyonun lemin tde
b!lecel!I fevkaJAdc blımetl"dcn lsllfıde 
için gccıkmevlniı, 

,.__ -

Vıtt.Jitt lt.za}IOJD eıhab.nJan biri : 
Gıı ptdahne ııddeıtıce L11ı:lldığ1 
Mnd.eı lı.arbı.ıraröre fızla biT mıklarda 
htnzın puııllUrten 11eni hapış tulı.ım
lııııd1T ı\1 bu. da lıamyona V•ldttım 
g1bı hartlf.tte gelmeıini ı1t aynı 14• 
nıanda ıfltrin litıaftti ihbarite her 
taraf• ıohlilabllmeıı ve ar1ıah yol
lardan geçmeıini 1ıhhım eden ltı
hm•I tınııınd&IU {ııla ıeıai#HJ/ 
ıım.ıınlarnıdın tı11ıarrM/ tlmııini tt· 
müı ~deı 

dar kolay olan bu kamyonlar, şimdi· 
ye kıdu işlerin tevenüüne bu ~rece 
hlııneı cimi$ olan ukı Şcvroleden dıhı 
sür'atli, dıhı bOyülı bıcırnlı •• dıhı 
ıstıfıdelld irler. 

'fıc.ırtlln her ffibeslnde tüccular, bu 
Şıvrole ile neler yıpılıbllccel!lnt, onun 
sayesıı:dc n• suıttl• dıhı büyük slpı
rltleı temin ve kamyon ile nakliyat işi'° 
rlnln nasıl dıhı büyük bir aür'.ılc lcrı '° 
dlldlğlnl gOrmüşlcr ve takdir cim işlerdir. 

ŞEV ROLE 
KAMYONU 

Ftvkalddt bir lkll•al 
Cle'rck kııvvetının ve ııerek aür'ıtının 

tuayil<iüne ıaRmen yeni Şevrolenın ııh· 
.,ıı luıblllycll nuırı lllbuc ahndıfı lak· 
tltclc, erılıl modelden caba u benılo aarl 

... 
Cınrol Motora 

Mumulıilı 

~M~a~aiirii!!lfjiiiviie~k~a'!iı eiİ!t'!ilniıc•e-m·u·s·a.pid!oaii!kiliyiieiin~I iiaiiçiiı ı[iiaiiniii , 

Dikiş ve biçki dersan~si 
Birinci devre derslerine batlanmıflır. 

ıl1üdiresi: :\ladam Y~:RANL'lll PAPAZY' AN 
{;a)'et kolay Fransız u>uliylc hO>lüm, IU\'ale~ beyaz işleri ııı•• 

ıafsillı dikiş bilenlere 1 ıyda hiç bilmiyenlere 3 ayda mükemınelı" 
o~retilir. Badel'imıihan ıılil•ata J.laarll \'eklletlnden musaddak şchad<' 
nameler verilir. 

Kayiı için Bcyoğlunda Kunuluş Tepeüstü tramvay cadde•indt ı ır 
numaralı Papazyan apartımanın birinci dairesine müracaat olunın•~ 

________ ,. 
Deniz salınalnıa ~onıisyouun~an ; 
3!'i00 ;ıyak A mcrıkan vıda!ast kapalı zarlla 

Cumartesi s:ıat 14 te. 

1 300 :\letrc pati,kaı . . . 81 I 
3000 ., :\lavı Dimi kapalı zarlla lhak'ı 24 8, 929 Cumartesı ,9 

Mili! müdafaa Deniz kuvvetler ihtiyacı için yukarda yaıı 1 ' 
hizHlannda muharrer gün ve saatte ihaleleri icra cdilcce ktir 

1 
Şartnamelerini ~örmek isteyenlerin her ı;ıfn ı·crmck istc~·er 

yevmi ihakdc muharrer saatte Kasınıpa~ada deniz satmalma ~ / 
yonıma mııracaatları. 

Mu~lereın Si~orlalılarınııza , 
Şirketimizin Bur~a Acentası Bursada Koza hanında 63 n~/ 

ralı yazıhanede mukim Saffet Yılmaz beyefendinin Meşagı~~,l 
rel sairesi hasebile Bursa Acentellğlmlzln ıııa edilmiş ol 
muhterem sigortalılarımızın nazari lttllauıa arz ederiz. '~ 

Binaenaleyh Bursada Prim mebalığı tahsil sallhlyet1nl rr' 
vekillmlz bulunmadığından muhterem Rigortalılarımızın bl 
bedelatını doğrudan doğruya posta ve ya Banka ile ls111~1-) 
Gala lada Kllrekçilor sokağında J\lanhaym hanında kllD 'f ,dil 1 
mBdlrlyotlmize irsal oylemclerlnl ve esasen Slğorta Prlnı 1 

1e• 
tının ancak flrketlmlzln ve Sigortalılarımıza şimdiye ıı:ad•' ~"" 
edilmekte bulunan asil ve matbu makbuzlar mlslllu makb ,, 
mukablllnde icra eJlldiği takdirde muteber olablleceğlndeO !~1ll,ı 

anife haricinde yapılacak tedlyattan tlrlı:etlmizln hiç bir rııe~I-~ ~ 
kabul edemeyeceğini muhterem Sıgortalılarımızın nazarı dlkk 11 

JI t 
aneyl~L dr 
Vlktorya dö Berlln umum Sigorta aı:onlm ~irketl Türkiye rııU 

Maarif vekftletlnln ruhsatı resmiyeslnl haiz ı 

Türk kadınları biçki dili11 

mektebi talebe kaydına başlamıştır. Tahsil müddeti 

3 ve 6 ay, 1 ve 2 senedir . 'lif· 
8 aylık kurMa }llnız biçki viimrilir. En >UJI metot takıp eılı 

Adrt<; Bl\S-<ıt \;\ın•cilcr j~ 

MESUL MÜDÜR BÜRHANET'f 


