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A. VRUP A BİRLiGi Devlet hazinesinin bütün hisapları yapıldı: Varidat 
muntazam, tahsilat mükemmel ... artzyor, tediyat 

1928 de umumi tahsilat Beraetten sonra 

1 553 466 1. b ld Hikmetbey·aleyhine 
2 2, , ırayı U U dava açabilirler mi? 

1927 de tahsilat 
201,414,822 lira idi, 

arada 11,137,644 
liralık fark var 

Tarihi murassa bir 
serğuç 

LONDRA, 31 (A.A.) - Osmanlı 
padişablarJndan Mahmut tarafından 
meşhur amiral Nelson'a ihda olunan 
murassa bir serguç 1500 İngiliz )i. 
raıı üzerinden müzayedeye konmuı· 
tur. 

Müstantik Hikmet B.in 
bir muharririmize 

beyanatl 
Kadriye hanım ve rüfekası hakkın

da dört beş ay e el şehrimizde tah
kikata başlanmış, 

Kadriye hanım ve 
rUfekası tevkif edil 
miş, ihtilattan meo 
nedilmişlerdi. Ut 
un tahkikattan son 
ra maznunların nıu 
hakemelerine lü
zum görillmeyerek 
hepsi serbest bıra• 
kılmıştı. 

Fakat aradan 
bir kaç gi!n ge
çip müddei urnumt 
Kenan Beyle rnUs
tantık Hikmet bey 
Ankaraya gittik- Hikmet bey 
ten sonra Kadriye hanrm ile 
rüfekası hakkında ikinci defa tahki
kata başlanmıştı. :Su tahkikatı Hik
met Bey idare ediyordu. Sonra maz
nunlar berayı muhakeme İ2mir Ağır 
Cez~ mahkemesine gönderildiler. Ve 
lımır Ağır Ceza mahkemesinden be
raet kararı aldılar. 

Aylardan heri devam eden bu va
ziyet ve bu karar Uzerine Kadriye 
hanım ve rilfekasınm müstantık Hik
met B. aleyhine bi dava açacakları 
şayi olmuştur. 

Hikmet B. aleyhine dava açılıp a
çılamayacağı hakkında sahibi salahi
yet bir zat bir mubarririmize izahat 
vermiş, ve demiştir ki: 
•- V uifeden <itilayı dava İkame 

edilemez. Anc l< k; ıur:un tespit etti
ği usul haricinde olarak şahsi garez 
ve ya mümasili bk his mahsulü ola
rak hareket ettiğim iddia ederlerse 
bu noktadan usulii dairesinde bir tah 
kikat yapılabilir.> 

Maznunlar tarafından böyle bir 
talep vaki olduğu takdirde tahkikat 
Adliye heyeti teftişiyesi tarafından 
yapılacaktır. 

Hikmet B. dün Adliyeye gelmedi
ği için bir muharririıniz kendisi ile 
telefonla görüşmüştür. Hikmet B. bu 
mesele hakkında şunları söylemiştir: 

« - Bu hususta §.İnıdilik hiç bir 
şey söyleyemem.> 

Hikmet B. istifa edeceği hakkında 
ki şayıalarada: 

« - Kat'iyen bi asili esastır> de
miştir. Kadriye hanım ve arkadaşla
rı berat kararını aldıktan sonra he
men İsmet Paşa vapuru ile şehrimi
ze avdet etmek istemişler, fakat va
puru kaçırmışlardır. Bundan sonra 
dün hareket eden Ad nan vapuru ile 
haraket etmişlerdir. Kadriye hanını 
v_e arkadaşları bugün saat iki de şeh
rımize geleceklerdir. 

İrtişa tahkikatı 
Müddei umumilikçe tevsilne 

karar verildi 
İrtişa meselesi hakkıdaki istintak 

hitam bulmuş ve evrakr tahkikiye 
müddei umumiliğe verilmiştir. Müd 
~ei um~milik e~rak_ üzerinde yaptı· 
gı tahkıkat netıcesınde tahkikatın 
tevsiine lilzum görmüştür. 

Bu tetkikat esnasında evrakı tah· 
kikiyenin bir sureti vekilete gönde· 
r~lmiş ve bazı isimlerde bildirilmlş
tır. 

Tabkikatın ttamik ve tevsiine lü
zum gösterilmesi üzerine evrak i ... 
tintak hakimliğine iade edilmiştir. 
Dün JUi Fresko efendi tekrar istic
vap edilmiştir. Diğer maznunların 
da isticvap edilmesi muhtemeldir. 

Başvekil 
ismet paşa Hz. 
dün akşam An· 
kar aya avdet 

ettiler 

Mısırın istiklali 

İngiliz mesai hüku
meti ne yapacak'? 

Sarih olmamakla 
beraber manidar 

beyanat 

İkisi de ... 
M. Papa gibi M. 

Diyamandopulosu 
da geri çağırdılar 

Ü 
İngilterede amele hükiimeti ikti

ç haftadan beri şehrimizde isti- dar mevkiine geldikten sonra İngiliz 
rahat etmekte olan Başvekil İsmet 

Yunan mübadel~ Baş 
murahhası bir daha 

Türkiyeye 
gelmiyecek mi ? 

- Mısrr münasebatının tekrar mev
Pata Hazretleri dün akşam Pendik-

k 
zubahsolacağını tahmin etmek müş-

ten saat on dokuzu otuz beş gece al kül değildi. 
kan ekspres trenile Ankaraya hare
ket etmişlerdir. İsmet Paşa Hazret- Bıindan iki sene eve! Saat Zağlul 
1 

· · ·ı ı · p dikt k" k"" kl · paşa vefat ettikten sonra Mısırda va
;r'::::Irnaı 

1
• e; en e ı oş enn- ziyetin ne olduğu mallımdur. Meb'u-

e B ışkili~~ '~·. h k ti . d san meclisi dağıldı, kanunu esas! tat. 
aşve mızı are e erın en c- bik dilm ld F k b M ı 

1 B
.. ··k M'll M ı· · · · ~•- e ez o u. a at u, ısır ı-

ve uyu ı ~t ec ısı reısı "'"":"'rm lann millt metaliplerlnl izhar etmele-
Paşa Haz~etlerile İ~tanb~ meb usu rine mani olamamııtır. 
Fuat B. 21yaret etmışlerdir. İngilterede amele hüldlmeti gelin-

ce Mısır ile muallakta kalan vaziyeti 
de halletmek istediğini anlattı. Son 
defa Mısrrdaki İngiliz komiseri Lord 
Lloyd un istifaaıru her kes ııayant dik 
kat bulmuştu. Dün gelen ıu telgraf 
mesai hükümetinin Mısrr hakkındaki 
hattı hareketini - llizımgelen sara

Hafi içtima 

Rus mümessllile müzake
reye pazartesi başla
nıyor muahede Mos
hovada akdedllecektir 

İstanbul Ticaret odası meclisi 
dünkü içtimamda azadan Habip za
de Ziya Beyin teklifi üzerine cRus
ya ile ticari münasebatımıu hakkın 
da gizli bir celse aktedildi. 

Söylendiğine göre çok hararetli 
olan bu hafi içtimada, yeni ticaret 
muahedesine esas ol-k üıre Oda 
mütehassısları tarafından, alakadar
ların müracaatları nazarı dikkate a
lınarak hazırlanan rapor tasvip tdi
lerek hükumete tevdii muvafık gö
rülmüştür. 

Bundan başka Rusyaya mallarını 
gönderemiyen tacirlerin şikayetleri 
ve Rusyada Türk tüccarının maruz 
kaldıkları müşkülat ta görüşülmüş 
ve bunların nazarı itibarc alınması 
ve geri çevrilip te anbarlarda çürU
meğe başlayan deriler meselesinin 
sahipleri lehine neticelenmesi için 
yeniden teşebbüsat icrası kararlaş
tırılmıştır. Mamafi içtimada bulu
nanlar bu hususta ketumiyeti muh' 
faza etmektedir. 

TİCARET UMUM MÜDÜRÜ 
NE DİYOR? 

Diğer taraftan dün şehrimize ge
len iktisat vekilet Ticaret umum mü
dürü Naki Bey do, alakadar tacir
lerin müracaatlarile ehemmiyetli su 
rette meşgul olmuştur. 

NAKİ B. DİYOR Kİ 

Naki B. bu mesele hakkında bir 
muharririmize demigtir ki: 

- Rusya ile aktedilecek yeni ti
caret muahedesi mucibince önümüz
deki sene Rusyaya sevk edilecek 

Ticaret umum müdürı1 
Naki Bey 

hati ihtiva etmemekle beraber - göı HOkOmtlltri tarafından geriye ral,./an 
teriyor: bir sefir Vt bir ba~muraMas 

LONDRA, 31 (A.A.) - Preston- M. Popa M. Diyamandopu/os 
da bir nutuk irat eden harbiye nazın İ 
M. Thomas Shaw şu sözleri söylemit AT NA, 31 (Anekaartitos) - M. 
tir: Pas,a dan başka muhtelit Yunan mü-

- Biz, her iki memleket münasc- ba ele baş murahhası M. Diyaman
batını fevkalade dostane kılacak ve dopulos da A tinaya davet olunmuş
şark imparatorluğunun muhtelif ak- tur. M. Diyamandopulosun artık ls
saıru arasındaki münakaUitı temin e- tanbula dönmiyeccği hariciye ne~a
decek şerait dahilinde Mısıra istikla- reti mahafilinde söyleniyor. M. Pa
lini vereceğiz. panın daveti müstacel olduğu cihet-

le İstanbulda tevakkuf etmiyecek ve 
YUNANISTANDA KOMONIST- ilk vasıta ile Atinaya hareket ede-

LERE KARŞI TEDABIR cektir. 
ATlNA, 31 (A. A.) - Büyük t'- Yunan hariciye nezareti mahafili 

birlerde komlinlstler tarafından her- vaziyet hakkında gayet muhteriz 
hangi bir sui kast teşebbiısilne mal'i davranıyorlar. SaJahiyettar bir recül 
olmak için lazım gelen tedbirler alın- vaziyete tebeddUI olmadığını söyle
Illl§tır. Milhim noktalar kuvvetli mü- miştir. 
~ zeler tarafından muhafaza e<!ile-
cektii. Sefaretler ve kon u:lbaneltr TEVFiK KAMlL B. GlTil 
de muhafaza altına alınacaktır. 100 Muhtelit mübadele komityonu 
kadar komünist tevkif edilrJiştir. Türk hey'eti reisi Tevfik Kamil bey 
Tevkifat devam etmekt•dir. dUn alqam Ankaraya haraket etmiş-

AY AN MECLiSi tir. Baş murahhas Ankarada iki üç 
ATİNA, 31. (A. A.) - .Ayan mec- gün kadar kalacak ve son vaziyet et

lisi içtimalarmı birinci teşrine kadar rafında hariciye vekili Tevfik Rüştil 
tatil etmiştr. beyle görilgecektlr . 
~~"'-~~~~~~~~~~....:;.....:.~.:-..;:;~..;..~~~~ 

KCınlı bir arbedeye sahne olan tütün gümrOlf/ndeki kavun sergileri 

Bu ne cür'et?. 
Dün kavun sergilerinde kanlı 

bir arbede oldu! 
Yirmi kişi dün akşam yakalandı, bir 
zabıtai belediye muavini yaralandı, 

bir polis muavini döğüldü! 
Balıkpazarında Tütün gümrüğü le münakaşa ederlerken o sırada te

meydarunda dün kanlı bir hadise ol- sadUfen oradan geçmekte olan polis 
muştur. Etrafı kavun karpuz sergi- komiser muavinlerinden Şefik efendi 
lerile çevrili olan bu meydanda meseleye müdahale ederek zabıtai 
sergi sahibi olan bir takrm eşhas ile belediye memuruna muavenet etmek 
zabıtai belediye memurları arasında istemiştir. 
g~rültlİ; hiç eksik olmamaktadır. Dün 0B0RLER1 DE KARIŞIYOR 
kü hadıse de gene belediye memurla 
rırun vazifelerini yapmak lıtemelerin La.kin bu esnada diğer serği sahip 
den çıkmıştır. lerl de harekete geçerek memurlann 

HADiSE NASIL BAŞLADI? etrafını yavaş yavaş sarmağa başla-
k' mışlardır. Nihayet git gide memur-

Yaptığımız tahkikata göre va a 1 ll" 1 . . 
ö le olmuştur Zabital belediye mu- ~r e 1

' a tmış kişilik bır çember ı
~vlni Cemil ef~ndi dün saat dörtte ç':"~e k~lmıştır .. Polis komiser mua
TütUn glimrüğü meydanındaki ser- vını Şefık efendı bunlara:. 
gileri tefrit ederek buralardan topla- «- J:!:ü~funet na~ı~a ihtar ediyo
dığı çllriik ve ekle gayri salih kavun- rum da!tilı~ı~ ;> demış ısede etraftan: 
Jarı toplayarak bir arabaya doldur- . - Bız sızı tanımıyoruz sesleri işi-
mugtur. dilmekle beraber Şefik efendiye sayı-

SARI ALl DE KiM?. • =ş~uk ve tokatlar inmeğe başla 

Tam bu sırada oradaki sergi sahip 
!erinden Sarı Ali namında biri araba
nın önüne geçmiş ve: 

«- Bu araba gidemez; diyerek a
rabanın dizginlerine yapışmış ve ha
reketine mani olmak istemiştir. 

iŞ KAVGAYA BiNDi 
Bu esnada Cemil efendi de vazife

sini yapmak istediğinden iş bir kav
ga şekline girmiştir. Bunlar bu suret-

HAVAYA BiR KAÇ EL ••• 

Bunalmış bir vaziyette kalan Şe
fik efendi silahına sarılmış ve muta
arrızları dağıtmak için havaya bır 
kaç el ateş etmiştir. Bunun üzerine 
Şefik efendinin elinden silahını al
mak istemişlerdir. Esasen bayğın bir 
hale gelen Şefik efendi silahını bun
lardan kurtarmak maksadile arabacı-



2 MiLLiYET PERŞEMHr' ACUSTOS, 1929 

TEPEOELENU ~ 
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~.._A_Ll .-PA~S.;.;.A vr.-V..-A-.S t..,.Lt.-Kl_U 
,,,.r-H-A-R-IÇ_T_E_N_A_L_D_I=G ... IM •• l_Z_H_A_B-ER_L_E_R_ .. : 

Gö bak yalan, kahpe 
dünyanın halini ... ......• ' 

lF•-•ada 

Yeni hükumet 
Meb'uslar istizahta 

Ihıı.Iy t:"lu. 

Venizelosun eJabab 
A.I.naa-ada 

Zehirli gaz 
Tehlike bertaraf 

edildi O gelmeyince de biz dünyayk bulunmağa Yunan Ba~vekili Ronıaya 
l . J..t •k , hazırlanıyorlar ·~· BERLİN, 30 (A.A.) - Polis mü-g e emeyeCeH l • Oj IJOf diriyeti tarafından neşredilen bir teb-

PAR!s, 30 (A. A.) - Sosyalist 9 " !iğde dün boğucu gazlerle dolu şişe-
MllliJBlll lllflt il: 78 AYHAN cümhuriyetçiler grupu, toplanacak BRENDİZl, 30 (A.A.) - M. Ve- !er bulunan mahalle ahalisine temi-

[ 

konferansın muvaffakiyetle netice- nizelos Brendiziye gelmiş ve Romaya nat verilmektedir. 
Gör bak yalan kahpe dünya- teslim verirler?. lenmesi için hükOmete muzaheret et- doğru seyahatine devam etmiştir. ZEPELIN UÇACAK 

run halini ... Günün birinde Kü - Sen evela şu tesbihi al. meğe karar vermiştir. Sekiz mebus, lTALYA VE PAPALIK BERLİN, 30 (A. A.) - Zepelin 
tabyadan bir derviş kaçıyor. Mehmet Paşa tesbihi alıp ce- hükOmetin umumi siyaseti hakkında ROMA, 30 (A.A.) - İtalya hükO- Perşembe günü sabahı saat üçe doğ-
Dabo-)arcla bayırlarda aç susuz bine soktu. Efendisinı'n emn"nı· istizah takriri vermek niyetinde bu- . . md b. t ru hareket edecektir. 

lunduklarını bildirmişlerdir. metıyle V~t~kan ara~ . a . ır pos a RUSLARIN BiR TEKZiBi 
dolaşıyor. Barınacak yer ve al- bekliyordu. Hurşit Paşa dedi ki YENiDEN TEVKIFAT mukavelesı ını.a edılmıştır . MOBiL BERLİN, 30 (A. A.) _ Sovyet 
tına e1 kadar çul bulamıyor. - Kale kapısına gidersin. A- PARİS, 31 (A. A.) - Komünist DUVARA ÇARPAN OT~ sefareti Çin orta elçiliği nezdinde 

Soıı:a ~ a?3:m~. ~lesi _T~pı;- li p~şarun torunu İsmail beyi is- fırkası merkezi komitesi azasından ROMA, 31 (A. A.) - Bır otokar bazı tahkikatta bulunulduğunu tek-
delenli Aıı gıbı bınnı yetıştıştı- tersın. O toy gencin biridir. An- biri ile, Humanite gazetesi muharrir- bir duvara çarpmış 6 kişi ölmüş 8 ki- zip ediyor. 

.. terinden biri ve komünist grupundan şi de vahim surette mecruh olmuş· ~--+ .... -+-< ..... ---
nyor ! ladın mı? bir katip tevkif edilmiştir. ı Ağusto- tur. ftme.Plkn.d.a 

- Öyle Sult.annn. "f İsmail beye büyük babasının sta icra edilmesi muhtemel nümayiş- BAŞVEKİL iYiLEŞTi JNGIL'IERE /LE '.\tCZAKERAT 
- Eğı;: .?e~ş. Nazı şeyı;ana ~~bihini gösterirsin. Ali Paşa !erin men'i maksadile jandarma, pi- BERLlN, 31_ (A. A.) -· Başve- LONDRA, 31 (A.A) _ Washing-

uyup O kotu fıılı ışlemeseydı,Te iki gözlerinden öpüyor, senı' bek yade ve suvari kıtaatı gelmiştir. kil M. Mu··ııerın· tan1, me·.1 ı"adei sıh- d ı f "k 

d 
k imi k · O KONFERANS TOPLANIYOR - ton an ge en telgra !ar Amerı anın 

pe elene açıp ge yece tı. liyor. Kale kapılarım açtır. Be- PAR!S, 31 (A.A.) _La Haye iç- hat etmiş olduğu söyle:>mektcdir. bahri teslihatın tahdidi hakkında 
gelemeyince de biz dünyaya ge- nimle beraber baruthaneye gel. timaının teahhurundan bahseden Ma- CENUBi AMERIKADA GREV Washington itilafının derpiş eyle
len_ıeyecekt!k h3;? • • • • Büyük baban Ali Paşanın tesbi- tin, ve Petit Parisien gazeteleri BUENOS AYRES, 30 (A. A.)- m:kte o_ld~ğ~ 1_931 t~rihi y~rine önü 

ö. yle degıl mı_? _O zaman ne hini Cephaneyı· bekleyen Selime Fransız heyetinin 5 Ağustosta hare- Rozario li"'-"'' doklar amelesi arasın- muzdekı bırıncı teşrınde bır konfe-

Al Y kal ak ket edebı.lmesı· ı"çı"n her tu··rıu·· tertı"ba da çıkan ihtilaf bı"r kaç gündenberi ransın akdıne taraftar bulunmakta-
! anya . esını _yaptırac gösterelim. Eg" er Selı'm barut- -
d H 

p b d tın alınmış olduğunu yazmaktadır. umumi grev şeklini almıştır. Grevci- dır. 
ne e urşıt aşa ız en sana haneyi teslim etmezse o zaman TAYYARE KAZASI !er ile zabıta arasında şiddetli arbede- M. Hoover, •"-merikan lejyonu ku-
v~rdiğimi isteyecek, ~e de .se- sen de kaleyi teslim etme! REİMS, 31 (A.A.) _ !ki askeri !er olmuştur. Ro:ı:ariyo şehrinin tam mandam Merutt a göndereceği bir 
nınle. ben şurada baş agntabıle- Diye İsmail beye meseleyı· an tayyare çarpışmıştır. Bir mülazim te- ortasında yaptıkları barikatlar arka- mektupta İngiltere ile Amerikanın 

k k t lef olmuştur. sında tahassun eden grevciler polis~ deniz kuvvetleri arasında müsavat 
ce tı . !at. . M. POİNCARE AMELIY AT !ere ateş açmıştır. İki ~ataftan biıçok olmasının Amerikan bahri makama-

Bre Kosta. · Bize kahve çu- - Ya, Sultarum İsmail beyi OLACAK kurşun teati edilmiştir. tınca Amerikanın herhangi bir ihti-
buk. · ne yapalnn? PARİS, 31 (A.A.) _ M. Poincare LITOANYADA SİYASI male karşı müdafaası için kafı adde-

Hasan Paşa Tepedelenliden _ Ona sakın ilişmeyin. Al öğleden sonra bir seririyata gidecek- MUHAKEME dildiğini yazmıştır. M. Hoover, A-
birtevi korkrmya başlamrştt. A- bana getir. Selimi kaleden dı _ ti Madam Poincare kendis_ine refa-ı KOVNO, 30 (A. A.) -Tethiş ha- merikanın günün birinde müdafaa
man birader dosttan, düşman- şa kat edecek ve hasta zevcının odasına rekatında bulunmakla maznun bazı sını temin etmekten başka bir şey 

n çık. a_rdı. kt_an_ .. so_nr_ a cellada ver. bitişik bir odada kalarak kendisine kimselerin muhakemesini yapan diva- düşünmediğini ilave ederek mektu-
dan irak senin insan dedig"in iş- E 1 km İ b "h · · n. ıyısı. guru tu çı asın. s- bakacaktır. 1 nı harp bunlardan bir çoğunu idama una nı ayet vermıştır. 
te böyle eşeliye eşeliye çıldınr maıl beyı bana yollarken Selimi YOUNG PILANI VE DEVL~TL~~ digerlerini muhtelif hapis cezalarına ESTONYAOAKOMONISTLER 
işin içinden sıymlıp çıkardı.. sen kendi çadırına götür. Çatlı- P~S. _31 (A.A-) :- Pan•. Mıdı mahkum etmiştir. Cümhurreisi idam RİGA, 30 (A.A.) - Zabıta komü-

Ha5an Paşa: . . . fazetesı Bukreşten ıstibbar edıyor: cezalarını müehbet küreğe tahvil et- nist mehafilinde taharriyat yapmış 
_ Aman Sultannn. Hurşit ~ iÇ yan~a ~ki cellat koy. He- ngilter~ hükum~tinin_ y oun_g plan~- miştir. birçok vesaik ve bilhassa komilnist en 

Paşa karındaşınız bekliyor. Ba- ru baş~nı ıçenye ':1z~Urken uçu- nın yemden t_etkık _ettınlmesı noktaı ROMANY ADA iŞTİAL ternasyonali tarafından 1 Agustos 
• • 

1 
• • •• ruversinler kellesını. . • nazarını terv_ıç_ ettır.mek husus~d~ BÜKREŞ, 30 (A.A.) _Bir petıol münasebetile gönderilmiş bazı tali-

Ujl 'zın. di_!e -~li ~aşanın elını Mehmet Paşa başını sallıya- muzaheretlerını tenun eylemek ıçın kuyusunda birkaç haftadan beri de- mat ele geçmniştir. ı 7 kişi tevkif o-
yakalayıp optu. Ali Paşa: ak dı dan dı kmak . Romanya,. Çekoslovakya, Yugoslav- vam eden yangını söndurmek için ka- lunmuştur. 

- Haydi sağlıcakla. Hurşit r . ça r . şan çı ıs- ya ve Lchista_nı La l_;lay~ konferan~ı- zılan bir tünel iştial neticesinde yı- BELÇIKADA TUTUŞAN 
Paşa karındaşnna benden fera- tedi'. Hurşıt Paşa ardından ses- na dav~t etmış o!dugu rıval;'et . edil- kılmıştır. İki telef, üç yaralı vardır. TA yy ARE 
d f d l~ .. I dedi H _ lendi: n:ı_cktedır. Mamafı, bu haberın b_ır tec M. VENIZELOS RO!\".ADA TİRLEMENT, (Belçikada) 31. 

e era ese anı soy~· • a _ İşini çabuk bitir bana gel. rube balonu olması muhtemeldir. (A. A.) _ Bir askeri tayy•re tutı;§-
san Paşaya yol verdi ROMA, 31 (A.) - M. Venizelos 

. . · Aliye ferman götüreceksin t Hwasyad.a buraya muvasalat etrniştir. muştur. Sukut si periyle mücehhez o-
Hasan Paşa ıhtıyar kurdun _ · . - lan pilot atlamış ve yere sağ ve sa-

elinden yakayı kurtardığına bin ~ehmet ~aşa ~13;~agı bahşış OÇONCO ENTERNASİYONALDE HilAli h d !im olarak inmiştir. Tayyar·!.hir l-lna 
ükür edi ordu. Do - Hurşit lenn hul:l'.~sıyle donup sınttı:_ . MOSKOVA, 3_0 (A.!1--.) .:-:-. B<;>_us- 8 B. mer e ü~erine düşmüş~ür. Bina yan:nı§, i-
~ !' - s F JI - Başustunel dedi, çıktı gıt- sıer nın Boukharın yerme uçuncu en Yardım~ davet çınde bµlunan bır am~le kömür haline 
aşaya g_1:tı;~· eras er asan ti. ternasyonal reisliğine tayiı;ı olunduğu v... gelmiştir. 

Paşayı gorunce: bildirihyor. - ,.,------~-
- "fasıl razı oldu mu? diye Köse Paşaya ısma~":n~n iş KUTUPTA. RUSLJ\R H·ı ı· h~-- L lk Ticaret odasında 

haykırdı. Hasan Pa a adada ba- öyle kolay ~?Il~ bıtınlec~k l\i<?SKO~A •. 30 (A.A.) - Sovyet 1 a ıa lllJUl418 1 sey-
ından geçenleri birer birer an- şeylerd~n. degıl?ı· İç kalenın heyc_tı_ seferıye_sı · Fransuv!i :-. Josef lapzede(e~mua'venete 

ş mahzenını beklıyen kırmızı po- arazısıne gelmış ve bu havalının Rus 
lattı: l k k A d laf toprağından madut olduğuna alamet davl!t ediyor 

- Aklbet tesbihini verd; Pa- tur u or un5._ rna~ un ne teşkil etınek üzre bayrag· ını dikmiş-
anlama n b ld M h · Hilaliahmer cemiyeti 1 ·tanbul mer 

şam. İşte tesp\h. • Buyurun. . zı .~n °. ugu~.u . e .: tir. kezi dün şubelerine ve halka bir be-
- Bu teşpih tene oluyor? met Paşa gozlerıyle gormiiştu. SOVYET TAYYARESi yanname neşrederek Of ve Sürmene 
_ Onu kalede b<ırut mahze- Mehmet Paşa göz göre tehli- LONDRA, 30 (A.A.) - Sovyet felaketzedelerin~ halkı yardıma ıla-

k d ·d· d ut- tayyaresi dün mecburi surette yere ; 
nl·nı· tutuşt"nıcak olan adamına eye og· ru gı ıyor u. n1 mu- vet etmiştir. · • inmiş olduğu Neversten Kroydona 
gösterince cephaneyi teslim e- vaffak olmak vardı. Y:a da bin saat ıs de gelmiştir. Rus tayyartci- Dün bu husll'Sta ve ""rem müca
dec:;k! parça olup kalenin taşına top- ler tayyare klübü müm•ssilleri tara- dele cemiyeti işleri hakkında her iki 

· • k k h 1 ak !mda karşılanmışlardır. cemiyetin reru -Ali-paşa bir muhar-
- Ya a.. . 'Aman şunu iyı' ragına anşara <ıva anm I ___ ririro••.,- su. n1arı •söylemls.tir: 

. ;-..c"(I f • . -
muhaiaza.edelim. Köse Paş:a ilkönce Hurşit Pa iDARi ISLAliAT - Hilaliahnıer ı;eylapzede bulu-' 

-Devletlfi efendim kaleye be şanın celliitlanndan iki güinrah ' ATlNA, 31 (A. A.) ..:.: Hükumet .nan halka azaıbl.y,ardım yapmakta-
ni mi memur edeceksiniz? çasınr seçip kendi çadırına gö- idari isliihat icrasına karar '<"ermiştir. dır. Merkezi \IU)';'mice. i_<lare ~dilen 
_Hayır. Sen hayli yoruldun türdü. Ellerine iki kese akçe tu- Bütü~ memleket il yahut 14 mınta- yardımın menabıı . muhı=esınden 

Dünkü içtima 
içtnnada neler görü
şüldü, yeni aı;alı:ır 

İstanbul Ticaret odası meclisi dl\n 
Necip Beyin riya:;otinde toplanmış
tır. 

jif• S"o11_ ~aberter 
Vazifeyi sui istimal 

• • •••••• 1 

isticar edilen bir bınanı 
bedeline (200 ).lira zaJll 

Adliye vekilliği evrak müdürü cütlII 
meşhut halinde yakalandı 

Ankara, 31 (Milliyet) - Ad
liye vekllllği evrak mUdllrll 
HUsnU bey son gllnlerde vekil· 
lik tarafından hapishaneler 
umumi mlldUrlyeti için isticar 
edilen binanın bedeline iki 
yllz lira zammederek kendisine 
verilmesini mucire teklifeyledlğl 

haber alınmıştır. Bu haber llze
rlne Ankara ağır ceza mllddel 
umumisi Ekmel bey meselenin 

tetkik ve intacına memur edll
mlf ve mucir Ahmet beyin ya
zıhanesinde paranın verileceği 
öğrenildiğinden yazıhanenin be

ton döşemesinde heyeti adllye
nln gizlenebileceği bir yer 
açılmış , Uzer! muşabma 

ile kapanmıştır. Heyeti 
Hllsnll Bey ile Ahmet seY 
sında geçen muklllemeYI 
men duymuşlar ve HosııO 
parayı alırken cıırrnU ııı 
halinde yakalamışlardır. 

Aukara mllddel uııı 
fU izahatı verdi: 

-HUsnll beye bu vazıye: 
şısında vekilllkçe işten ek 
tirildi ve memurla mub~1 
kanonu mucibince ylrw 
lira kefalete rapten evra!P 
yı devlete verildi. Şimdi ş 
devletin kararını bekle) 
Ondan 11onra mnbakeııı 
başlanacaktır. Mubakenıeıı' 
edeceği safbata göre ıcaP 
se tevkil edebiliriz, 

~~--..-.o-.. .... --~-

Ziraat enstitüleri i~ıııal e~iliJor 
Bu müesseselerin memleketimiz ziraat 

büyük faydaları olacaktır. 
Ankara, 31 (milliyet) -

Ziraat tedrisatını l11Ja!ı kanunu 
mucibince inşasına başlanmış 

olan ziraat Enlstltlllerlnln ikma
line bUyllk bir hararetle çalışıl
maktadır. inşaatta şimdilik iki 
yllz amele ve u11ta çalışmakta-

olacaktır. Mllesseseler 
kimyası ziraatı umumiye 

hususiye, nebatat basta1•1 

ve başerat ftzyolojl hıfzıs 

ve bakterlyolo)I, cerrahi İ1 

ve baytarı, dablll bastııfl 
enstltlllerlnden lbaretılr • dlr. 

Almanyanıo en bllyUk enes- binalardan kimya ve eıtl 
tltWerl tar.tında yapılmakta olan entanlye binalarının ikinci 
bu mllesaessler memleketimizin tarının lntasına batlamıştıt• 
zlraatıne pek bllyllk amll ola- Mllesselorln harici a• 
caktır. Hali bazırdd kllçUk bina- kıştan ev.t ikmal edil•'' 
!arda faaliyette olan laboratu- EnstltUlerln gelecek sen• 
varlar.da yeni binalar yapıldık· baharında yeni binalara 
tan sonra daha geniş bir şekil- ve faaliyete başlamaları ııı 
de çalışmağa b8'layacaklardır. temeldir. 

Bu enstttuıer lllbor.atuvarl11r IHSAN ABiDiN BEY 
mllderris, ınualllm evleri talebe· Ankara, 31 (MIJllyet) _ı 
dersane ve yatakhanelorl, bab- at müsteşarı Ihsan Abidlll 
çeler! ·tecrübe tarlaları ile diğer şehrimize dönerken Adap' 
memlektlerde mevcut · mııesse- patates lslab istasyonuna U 
lerden ibaret bllyllk bir teşkllllt yacaktır. 

--~-•lllılııo-o•-CC> •• 

Mançuri hududunda Beyaz ve Kıt 
·Ruslar arasında müsademeler 

LONDRA, 31 (A. A.) · - Daily 'Mançiıri hududunda mütehatti~ 
Mail'in Pekinden iıtihharına nazaran ;ul kitaatı ıreri alınmadıkça R!''ı1t 

müzakerata ıririımemelı; azmi~ 
Çin hükumeti Amor. nehri üzerinde duğunu ilan ebıiiıtir. Mançurı 
Ruslar tarafından müsadere edilen dudunda beyaz .ve kızıl Rusfaf 
Çin ganbotları iade edilmedikçe ve ımda müoademeler olmaktadır• 

Mükerrer sigorta 1 

şirketi idare meclisi 
Turneye. çı/lacJJ' 

olan tayyare 
kaya ayrılacaktır. · 'biri olan İstanbu1 halkının "ham_iy~ti 

Var istirahat et. Onu düşüne- tuşturdu: 31,255 DOLAR MÜKAFAT ne miıracaat ettik ve muhterem halk 
tim. - Ben gelesiye kadar pe ka.- SEN-LUI, 31 (A. A.ı _ Sen-Lui- şimdiye kadar yardımını esirgeme-

Hasan paşa yeröpüp çadır- dar zaman geçerse geçsin bir Robcn tayyare&i 4ZO ı .. at 21 dak;ka diler. Merkezi ·umumiden aldığınıız 
dan çıktı gitti. Hurşit paşa köse yere aynlnuyacaksınız. Anladı- Yjlni evclki rekoru luzanmı Angeli- emir üzerine şubelerimize bir beyan 
Mehmet paşayı istedi, Mehmet nız mı? , ılo tayyaresinden y~di buçuk ııün name neşrettik ve muhterem halkın 

daha fazla müddet ı avada k.ıldıkıan cjvanmertliğine. eıüracat ettik. fl;ıl-

Oda meclisine yeni aza olarak il
tihak eden Cevdet. ve F~rtı.:n zade 
Murat Beylerle 'l'icarct horsa~rnın 
yeni idare meclisi intihap mazbatala
rı tastik .olunmuştur. Borsa nizamna
me ve talimatnamesinde tadilat icra-· 
sı, borsa haricinde m~me:e yapan
lardan tazminal. alınması hakkında
ki teklifler kabul dilmistir. Borsa 
meclisine Oda naınmn Habip za.Je Ankara, 31 ( Milliyet ) -
Ziya ve İslam zade Hakkı Beyler in- Milli retısUrans şirketi meclisi 

filomuz , 
Ankara ,31 (Milliyet) -

klnd11 turnaya çıkacak "el. 
tayyare filomuzun ugray• , 
yerlerde meydanları tespit 
oralıirı tasvlye ettirmek tçlP 

1 
tayyareci ğr\lpu şimdiden fi 
yete geçmt~tlr. 

paşa daha sabahtan kale etrafını - Celliitlar • hoıuur<lanarak- oonra dün akşam 5 bin . eyircini.; kıını~ın azaııı). n;ıfjrüvvetlerini göş-
kayıklarla tarassuda aldırmıştı. tan başlanru salladılar: gözleri önünde yere iomi~lir. Topra- terece1<Ie.rind~n .•':{!iniz. . 

Acele Hurşit paşanın çadırı" - Beli anladık! diye kanlı ğın çamurlu olmasına rağmen vere VEREMLE MÜCADELE NE 
na geldi.Serasker: gözleriyle Paşanın gö~lerinin i- inme esnınmda hicbi.- a.ua o~ıt· · SAFHADA 

- Gel Mehmet, İş bitti kale- çine baktılar. . hr. Teyyarecileri muayene eden dek- Ver~.,; mü~ad~le cemiyeti• faali--
torlar ikisini de ;ıayet iri bir halde yetine azami müc:adele· gayretini sar 

ye gideceksin. Yanına bir kaç AHah insanın en kötü düşma bulmuşlardır. Tayyarecıle" kazandı- !ederek devam etmektedir. 
yüz asker al. Şu tespihi göster. nmı şu dinsiz imansız, taş duy- kları 31 ,255 dol .. rlık mükUatı payla- Bu hususta meslektaşlarımızdan 
Ali paşa affedildi, kendi adadan gusuz heriflerin eline düşürme- ıacaklardır. her biri vazifei beşeriyesini üa et-

saliiirı ediyor.İşte tesl:iihi kaleyi sin! ıaptetmek için hazırladıg"ı aske- mekte ve ~~t.ez,Yinattan ziyade 
1. di M h t p b'l t" · ·· tagaddi ve · rut- ilavet etınektedir. 

tes ım e yQr. e me ·aşa ı e ıreyıp ur- ri arkada bırakn:ııştı. Ortada fol · k l k t · · y Arkadaşların bu müthiş afeti kal-
Diyeceksın, a e apı arını permıştı. avaşça: yok yumurta yokken Yan ya ka dırmak için "erdi~imiz konferans-

açarlar, hemen iç kaleye yürü, , - Ben, dedi, buraya birisini lesindekileri kuşkul;mdırmak is !ar ve her ay 3,(>00 nü~h:ı olarak neş
Baruthanede bekli yen Arnavu~ sokacağını. Haydi yiğitirn sen temiyordu rettiğimiz c'fa~amak yolu• namm
~a tesbihi ~ster, tophaneyi tes; b_en!~ ~~ı:i.fınsin, dediğimi i- Çok gec~eden İsmail bey ka- daki mecmua maksada kifayet ede

lım al, henfın başıruk hle~n kesi. şıtCtıgıll~l gıbb~.. . k 'b" 1 le bedeni Üzerinde göründü. Ali :~:s~~';:~~~i:ı. vi~i~i~~ıti~znı;i~ 
_ Fakat bana a eyı nası . e at. ar ır şey eser gı ı e j paşanın kü·çu··k torunu karşıdan 1 d k panserler bu iti yapmağ~ kafidir. E-

s b . f di . leny e ış. aret e __ ere s_ınttılar. daha ergen görünüyordu. yüpteki disparuıcrin faaliyeti ""ya-
lar kfilıyaBI a n e en ye vermış. B ka b ) dil Ç .-

tibap edilmiştir. idaresine bugün bey'etl umumiye• 
ANTREPO MESELESi ce su zevat intihap edlldller: 

Hükumctce ehemmiyetli surette ' · · 
tetkık ettirilmekte olan entrepo me- !f :·bankası lstanbu! şubesi_ 
selesi. de dünkü içtimada görilşül• mUıtıırll Muammer, muskirat 
müş; hükümetin, bu husust• göster- lnhlsıl"rı mııaiirıı Zekal:llman mıi 
diği alii.ka şilkran , •• memnuniyetle dllrll Hamdi, l\'liUJyette.ıı Ali Salp 
kU§!laşmıştır. Kibrit inhisar mlldllrU Tahir 

Bu bapta tetkikatta bulunan kc>mi-
syonun müstacel ihtiyaçları temin ~t- Kevkep BeylerleM. Antuan Plorvo 
tiği nazarı dikkate alınarak bir daha orman şirketi mUdUrQCevatBey, 
buhranın tekerrürilne mevdan ver- Şirketin fen mllşavlrliğlne M. 
memek üzere lılzrmgelen esaslı ted- Plns tayin edllmlştlr. Şirketin 
birleri ittihaz için bir komisyon t<:şkil müşaviri mallsf ı, bankaşı um
edilerek alakadar tacirlere temas e-
dilmesi muvafık görülmüş ve mese- um mUdllrll CelıU beydir. Mll:-
le idare heyetine havale edilmistir. kerrcr sigorta lnblsarıoın işletme 

Bu .hususta teşkil cdi1ecek" -ko'lli- hakkı iş bankasından mukavele · 
syon hlikOmetin komisyomr ile" tetna• ile şirkete devredllmlştlr. Şirke· 
ederek atiye ait tedbirler hak]fındaki tin ikinci mlldtlrlllld4!rlne Refi 
mesaiyi kolaylaştıracaktır. 

Bu baptaki tetkikata Oda Ticaret Celili, Salt Rtza, Beyler tayin 
raportörü Galip Bahtiyar Beyin hü- edllmlşterdlr. ' 
k{lmete tevdi ettiği rapor esas tutula
caktir. 

riotıirerek teslim etıniştir. ıra ogru yuru u er. kaleye gelip gı'tig"i zaman ı"kı' d _ fazla hasta muayene olunınu~tur. Ya 1 L AN 

-------
. Dün geceki yanğ1~ 

Dun gece Tahtakalede g~I 
ler caddesinde Sabetay efeP ,ı 
dPkkllnından ateş çıkın•~ 4 

derhal yetişen etfaly~ tarefl~ıl 
sirayotlne meydan verllDl~i 
sllndllrUlmllştıır • Mağazll 

1 e~yanın bir kısmı yanını~ 

HAVACILIK VE 5pOft~~ 
MecmuasınıİI '4 üncü oayısı ~~ 

Tayyare lubelerinde ve baY 
(10) kuruta aatdmaktadır. 

Sabri efendi de Eminönil merkezine daş d ~r şey .. s?.Yd.~l e er. a- •

1

. fsmail bey, Mehmet Paşayı nı takdirdir. Dispanserde 7000 den 

• HERCÜMERÇ ARASINDA . ~· ~ehmet Paşa ilk ~şi bi-, fa görmüştü. Karşıdan hend:- kında Üsküdarda da bir diıpanser Adapazarı icra memurluğundan; 
Bu hercü merç devam ettiği 11ra- tırmıştı. Oradan yanma bır kaç - · .. t b d ·· d"' - .. .b. açabileceğimiz zannolunmaktadır. Adapazannın mecidiye mahal-

da zabıtai belediye muavini Cemil e- ·· ki · dı K d" k gın o e aşın a gor ugu gı ı ta Verem mücadebo cemiyetinin aza 
YEDiNCi IJÜYÜK 

yuz yarar şı ayır . en ı a- nıdı Ellerini ag" zına siperi" . adedi bini geçmiştir. lesinden mUıek&lt binbaşı Hüsni! be-
fendi de bıçakla dizinden ve omuzun- 1 h d - · · ka ld' · ıye- __ • 1 b ld G 
dan yaralanmıştır. Caribin kim oldu e e~ egının rşısma ge ı. rek seslenip sordu: Seyrise'ainde yln sıan u • alaıada mumhanede 
ğu henüz belli değildir. VaJı:a tclef?n· Ali Paşanın adamları yukar- _ Hey. • • Paşa amca ne is- /' yerlmyan hanında birinci katta Sal-
la Eminön.ü polis ve za_bıtaı_b_e_led~ye dan bakıyorlardı. Mehmet Pa- tiyorsun'. Vapurc«lar bugunkü feı beyin yazıhanesinde mukim iken 

1 h '-- riJm b ı gaybubet eden Muharrem cfendl 
merkez enne al.iP ve csı uzerıne şa eyaz çevre sa !adı. Yukarda A 1 - k • t" • t• k ı hl Ad h k k 
her iki merkez de ..aka mahalline ki Arnavutlar Elci oldug"unu an- - san~ a~aıpya apıya iÇ ımaa iŞ ıra •ey ne :ıpazar u u mahkeme-
kuvvet gondermiştir. · gel. Sana muJdelenm var! d ki "? sinden tstlhsal edip icra dsiresine 

NASIL TEVKlF EDiLDiLER? !adılar. Zaten Mehmet Paşayı - Nasıl, Paşa babam af mı e e.ce er mı tevdi ettiği 3 Man 929 tarih ve 
Hadise yerine evvelA maiyyetile artık hepsi tanıyordu. ı edildi? Seyrisefainle V'!lpurcular arasında- 104/175 numaralı ilamı gıyabi ilze-

oeraber yetişen Tahta Kale muavini _ Ne istiyorsun? diye ses- _ Af fermanı bu sabah gel- ki ihtilafın halli için ikinci ictima rine mumaileyh namına ya.zılan ih-
Hulusi bey ayaklanan bu kitlenin ön- lendiler. Köse Paşa karşıdan di. bugün Seyrisefainde. yapılacaktır. barname berayi tebliğ Ista ıbul tebli-
ayak olanlarını tevkif etmiş ve me- k h krrd Fakat bugünkü ictimaa vapur ğan adliye memurluğuna irsal olunmu• 
murları kurtarmıştır. Cemil efendi arşıya ay ı: Yukarda kale bedenindeki si- kumpanyaları mur2hhas!ann" işti- v 

hemen bir otomobile konarak Cerrah - İsmail bey gelsin. • Paşa liihşörlerin: rak etmiyecegi zaımolunmaktadır. isede mumall&yhin mezkür yazıha-. 
tah · k ld !d • 'b. b b d h b ı nede bulunmadı.., şerhlle iade olun-paşa has anesıne a m ıgı gı ı a asın an a er var. _ O hurra ..• , diye bağrış- Milli vapur lcuınpanyaları müzake- 6 ' 

dayaktan baygın bir hale gelen Şefik Kaledekiler sevinçle bağırdı- Uklan işidildi. Amavntlar bunu reye giriştikleri ancla karşıiarında masından i!Anen tebll!';at icrasına 
efendi de Eminönü merkezine gön- S ·sefaı·n mecııs· ı'daresı"nı· ''ulcluk karar verilmiştir. 

tar: 1 !1u··cumlarda kulanırlardı .· eyrı · ~ -derilmiştir. B ki !arını halbuki böyle bir meselenin 1'arihl ilindan 30 gün zarfında 
20 K1Şl MAZNUN - e e orada. Haber vere- - Habre erkekler! demekti. meclis gibi daha ziyade daire işle- mumaileyhin 380 13 kuruş borcunu 

Şimdilik 20 kişi kadar maznunen lim ! . Ali Paşanın kurtulduğu müjde- rinde vukufu olup vapıırculukla ali- adspa.zarı icrasına tesviye etmesi ve 
vkif edilerek Tahta Kale mevkiine Dedıler. Mehmet Paşa: sini duyunca: Habre erkekler! kası olmay'Jll :ı:evatla 1'alleJi1emeye- bir diyeceği vır ise tahriren beyan 
turülmıiştür. lpudal tahkikat asıl - Çabuk olun! diyip durdu. diye haykırmaktan kendilerini ceği iddiasındadır. e)lemest !Azım jtelip aksi takdlrde 

miışevvikin limoncu Cemil isminde Yanında bir orta b avu ile Vapurcul r de oıito 
birisinın oldu "unu östermektedir. 

TAYYARE PilANG~~U 
ı. et KEŞİDE 11 AGUSTosrr ADRl 

Büyük ikramiye: ' 
3(),000 liradır 

Aynca: 
18,000 
15,000 
.12,000 
10,000 Liaahk ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 

Bu keşldede cem'an " 3,900 " numara kazanacakor. 
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il 

Buhran hafifledi 
• 1 ••••••• 

ilk müstacel tedbirler alındı 
ahriye ambarlarından bir 
kısmı antrepo oluyor! 

'.\1ILLIYET ACUSTOS, 1929 

(l~~M ... iL_L_iY_E_T_IN_Ş_EH_ı ... ·R_H_A_B_E_R_L_E_Rt_Jl 
1----------=-· ..... ı;;;;~----~---~ Villigette 

Ağvada mektep 
Bugün temel atılma 
merasimi yapılacak 

.3 

Mahkemelerde _____ .... ___ _ 
Küçük dilencinin ·cevabı 

•••••••• 
Eli açık kalmış, yoksa 

dilenmigormuş ! .. 

Antrepo b h 
kkında ~ .. r~n ve !in.an mcselele- Son tarifede bu miktar artınlmıt 
tta b 

1 
ukumeı nezdinde teşeb- yüzde on beşe iblağ edilmittir. 

Köylerde inşa olunacak 11 mek
tepten birincisi Bozhanede yapılmak
tadır. Bu giln de Af'vada inta edile
cek mektebin temeli atılacaktır. 

parasını çaldı hem 
kendisini yaraladı 

Saçları kulakları hizasından lüle lüle sarkıp ensesinde bir yı
ğın teşkil etmişti. Yüzü kirden simsiyahu. İkidebir düğmesiz, 
yırtık ceketinin sökük eteğile oynıyor, merhamet dilenen nazar
larile sık sık samiin saflarına göz gezdiriyor: 

- Bak senin için dilenirken yakaladık, diyorlar. 

lılı:arayau ~mak. üzore geçenlerde Bundan batka sigorta şeraiti pek 
llatııdi g~ en __ Lıman ~ir~eti müd.ü- ağırdır. Bir vapur liman dahilinde 

t, · dun şehrır:ıııc gdınış- müsademe ettiği zaman sigorta za-
llanıdi B , r~r ve z~yan vermemektedir: Sigorta 
l!nisaı · ş~ malumotı vermıstır. şırketlerı yalnız vapur battıgı zaman 
.önüne vekaletı, .a;-trepo buhranı- para vermektedir. 

liye Vekı:t°Ç~ek ı~tn Müdafaayı- Vapurlar başka memleketle~d'. ol
b.Qtunar ~ ett nezdındo teşebbüsat- duğu gibi bir bahri sigortaya ihtıyaç 
•iti •nıb K<sımpasad~ bahriyeye gösteriyorlar. . 
•ne tah •.rı_n. muvakkat•n v,limrük * Asker siıraraları - Asker sıga

d~ bunı sııunı temin etti. Bu giin- ralarının askerlerden madaaı tarafın
'l'uccar b~ ~çılacaktıc dan kullanı!m~~ası içi~ bu. sigaral.~
Çekıneğ guunlerd~ güm: üic:ertlon 1 nn al renklı kagıtlarla ımalı takarrur 

~~ Yerlere ~Şl•dığı için a!lt:epo- etmiştir. 
"<it ve a Şolmakt~dır. Fakdt • • 
, zait old:t~ep?l~rda ambar teşki- 1 ı j (j f j 

ı:rıı. 'Rüaügu ıçı~ bun!arın takvi- ng z rası 
«ınden . ınaı ıdıresıle Rihtim 

Oı\ ı,_ -~tedik. 
ı c'f:-9 gune k d "1"' •fleyct k a ar ao.trepo huhra-
~t avdet e~ ve tedricen tabii va-
~klım <cektir 

kt •tçe, bu b ~ . 
1a•n sonra b' u; ran vaz~y:tı ge

le ~ teker .ır dana bL• gıbı t>Jh
ti ~n ciddi rur e•memeai içiıı me
tp'~diği •Üphve ~ezrl ·"ırett• teıkık 

• .. n ••ızdir L · · · ı d Yegane . · ımaa şırkı,tı 
~ • 01ay1sile tadı!aı, fevkalade ah

l~k•Çir. Y•di '.'.'•vunalarda kalan eş
it: a~ıiye ii~~~t:n tonra her güm-
1.l~ır Ücret eltı der .:ct:sincle kü
i) .kuruşta~ makt~dır. Eı: on iki 

' 
tucca-n . ıbarettir, Ancak bu 
v •• gum "L: let •rken e rı: · anbar1aı mda 

ı;: nıe~e m· şy~sını mavunalarda 
'asen usaıt Q!anı~~ 

la Yer b ı ~,.. 
A Yı bo!alta ~ undııkç~ şirket bu 

ntrepo ko c~ tır. 
taeeı rrıısyonu • . 

r d tedb · 1 . . .ııa.-a ııa karsı 
aJı b ıt erı ı •t'h . 

'• 1 ~ Uhrana 1
• ., etmiş c.lup 

tUn ·'ınıgeteıı '.:'eyuaıı vermemek 
•htı 10Planacak;llils!arı tespit için 
" "' •ırk · .ır. Ute( , etı k 

o nıu'ne leasırn Omisy<mun tebliğa
•tr0 rab\ıaı, ,_:'3~3 d;ı (2üOO) me

dah llıurabbaı .'~Pl<anıda (1500) 
o nıu • •çınış 01 "" asında iki antre

, ·nde/•balık Yeup da!ıa (5000) me
l'lllllığı '~- Liın.uı ; a~ll'ak teşehhü

t teı~ı:zıa haın~:rı~d~ vesait nok
lt1as, içi •di!ıneı.ı 1. ıstihdam sure
ıuruna ın n Vcrileee •d~. Lima:ı ve 
•ıı:ıın oı •yd•n v le l11tc:ıerin teeh
l{Otııisunıııuıııı:rı:ııemek ı;ümrükçe 
ti Yonb· 
ceıene . uhranı 

tiin ha n ilk ıııeaa. . hafifletmekle 
gönde •ırtay;ıra1ı: l~! ait raporu 

• V •p tecelttır tiııat veitileti
\r •p lıt1-ııı .. 

ur •·•· ıı1,,__ .. eti . 
tl~a ._,,,Ple . :· uı ucr en -

'de Yet rı llgorta ~rketlerin 
YCdlJe 

1
.•!tnektedir. Vapurlan 
1R:orta edilmekteydi 

Dün de yükselmekte 
devam etti 

Dün Borsada (1019) kurı.ştan a
çılan İngiliz lirası (1022) kurug (20) 
paraya kadar yüks,lmiş ve ( '022)dt 
kapanmıştır. 

Borsa komiserliğine göre bu teref
füün sebebi, dün ay ,,mu olmak mü
nasebetile bonolarınm vadesi gelen 
tacirlerin bunların bedelini ödemek 
üzere fazla miktarda bınbyiyo ta
lep etmeleri ve bun~ m•ıb.bil İzmir
den hiç kambiyo ı:elmemesıdır. Yal
nız akşama doğru Adanadan biraz 
kambiyo geldiği için !sterlin bir ptı· 
van düşmüştür. Bocsada b;r haftaya 
kadar kambiyoda mühim bir rene..:zül 
olacaği söylenmektediı'. Altın (889) 
kuruş (20) paradır. 

Borsa komiser ·:~kiJi H.ı:;an B. 
borsa acentaları arac;ınd3. h.iva oyu;ı,u 
maznun bir şahs oln1adıgınr, b~ o
yunların borsa haricindo cereyanı 
muhtemel oldugunn söykmiştir. 

* Bu seneki tütün mahsulu - Ti
caret odası tütüncüler encümenine 
gelen son malümata göre, bu seneki 
tütün mahsulümüz ( 45) milyon ki
lo kadardır. Geçen seneye azaran 
yeni mah•ul daha iyi olduğu ve daha 
yüksek fiatle ihracat yapılacağı te3-
pit edilmiJtir. Alakadar tacirler. 

Bu sene Yunanistan ve Bulcariı
tan tiltünları çok fazla olmakla bera
ber evsafı fena olduğunu ve Türkiye 
mali tütünlerin keyfiyet itibarile hep
ainin fevktnde olduğunu söylemitler
dir. 

Geçen sene malından stok kalma· 
mq cibidir. Tütünlerimi. hakkında 
tetkikatta bulunan Alman crupları 
ldllliyetli miktarda mubayaaya tegeb
b!U etmitlerdir. 

* * * 
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yurdıı~,111 hirind ~atına o:ıklt'tnıi?tir 

Dün Viliyet fen hey'eti temel at
ma merasiminde bulumak üzre Şileye 
gitmiştir. 

KADIN POLiS 
Kadın birliği, kadın polis mektebi 

ve kadın polis ic;in Vilayete müraca
at etmişti. 

Müracaat istidası Polis müdiriye
tine gönderilmiştir. Polis müdiriyeti 
mütalaa•ını Vililyete bildirdikten son 
ra Vilayet, kadın birliğine cevap ve
re:cektir. 

= SiLiVRi TAHKiKATI 
Silivride yapılan tahkikat evrakı 

dün Vilayet makamına verilmiştir. 
İnzibat komisyonu tetkik edecektir. 

CZ:Z!Li 

MAAŞ BUGON 
Ağustos maaşı bu gün verilecek

tir. 

IKTISA T MÜSTEŞAR! 
İktisat Vekfileti ziraat müsteşarı 

İhsan Abidin bey, bir kaç güne ka
dar Ankaraya gidecektir. .,,,.,,.,.,,, 

DEFTERDARLIKTA BANYO 
YOK 

Bir gazete Defterdarlıkta memur
lara mahsus bir duş ve banyo kısmı 
yapıldığını yazmıştır. Dün mes'eleyi 
Defterdarlıktan sorduk ve şu cevabı 
aldık: Memurlar için banyo ve duş 
yapıldrğı doğru değildir. Yalnız dai
rede yatan hademrlerin akşamları 
temizlenmeleri için bir duş yapılmış
tır. 

Memlekette 

Feci şey! 

lzmirde henı garip 
hem feci bir hadise 

(M) Hanımın bikrini 
izale eden eniştesi 

mi imiş?! 
İzmirde. iki mektepli talebe arasın

da, sonu iyi gelmiyen garip bir aşk 
macerası olmuştur. Yapılan tahkika
ta nazaran bu garip macera şu şekil· 
de cereyan etmiştir. 

( .... ) Mektebi talebesinden "M" 
hanım ( ... ) mektebi talebesinden "N" 
efendi ile sevifiyor. Aşıkla matuk.\ 
birbirlerini çok sevmektedirler. Bu 
küçük ve mektepli qıldar uzun müd
det sevi§mi§ler, ltıkane mektuplar 
teati etıni§lerdir. Bu hal uzun müddet 
böylece devam ettiği halde kiııue i}in 
farkına varmamııtır. Fakat bir ~n 
"N" efendinin cMt hanıma yazdığı 
bir mektup mektep müdürünün eli
ne geçince her şey meydana çıkmış 
ve mektep mildürü talebesi "M" ha
nımın iffetinden de şüphelenmeğe 
başlanuştır. 

Mektep mildüril "M" hanıma gelen 
mektubu ba'tan nihayete kadar okur 
ve 0 M" hanımın çoktanbcri «N • C· 

fendi ile sevittiğini anlar ve derhal 
tahkikata başlar. Tahkikati tamik ede 
bilmek ve bilhassa "M" hanımın kı7. 
olup olmadığını anlamak için muaye
ncoine lüzum görülür. Mektep müdü
rü "M" hanımı mektep doktoruna 
muayene ettirir. Neticede görülür ki 
"M" hanım bakire değildir. Bu vazı· 
yet üzerine mes'elenin ehemmiyet kes 
bettiğine kanaat getirerek daha esas
lı tahkikat yapılmıt ve binnetiee mek
tepli hanım mektepten tardolunmuş
tur. 

"M" hanımın mektepten kovulma
siyle hadise kapanmıı olmiyor. "N" 
efendi maıukaaının mektepten kovul
duğunu anlayınca derhal tahkikata 
giriş~l'.o~ ve en sonunda anlıyor ki, 
sevgılıaı kızolanktz olmadığı için mek 
tepten tar<,lolunmuş .... "N" efendi he
men o dakikada cMt hanıma bir mek
tup yazıyor ve şöyle diyor: 

cArtık aram1'da bir rabıta kalma
mı~trr. Bundan sonra &izinle konuıı
mamak ve sizi ebediyen unutmak mec 
buriyetindeyim. • 

Alı:si tesadüfe bakınız ki, bu mek
tup ta "M" hanımın c~vcyninin c!i
ne geçer. 

O zamana kadar hiç bir şeyden ha
berdar olmiyan, kızlarının batka bir 
sebepten mektepten tardolunduğunu 
zanneden ana ve baba, kızJar.rnı çaiı
rarak gelen mektup hakkında kendi
sinden izahat isterler. 11M" hanını e
beveynine der ki: 

- Evet başımdan böyle bir hal 
geçti. Fakat bikrimi izale eden eniş
tem "S" beydir, bunu daha pek kİi
çükten yaptı ..... 

Celep esnalından Bebzat B. saat 
dörtte Haınidiye türbesi önünden ge 
çerken meşhur yankesicilerden Mu
hacır Mehmet yanına yaklaıarak pa
ralarını aşırmış ve kaçmağa başlamış 
tır. 

Behzat. B: > .nkesiciye yetişerek 
paralarını ı~tır.dat etmiş başına da 
bastonunu ındırmiştir. 

Bunun üzerine Muhacir Mehmet 
bıçağını çekerek Behzat beyi kolun
d!'n ağ~r sur_ette yaralamış ve bu a
zılı şerır yeti§en zabita memurları 
tarafından derdest olunmuştur. 

~'3 
.. CE~ET ÇIKARILDI 

Dun Sılibtarağa sahillerinde ba
taJ?ığa sap~rak boğulduğunu yaz 
dıgımız elektirık fabrikası amelesin
den Hidayet Mustafanın cesedi gece 
batakbktan çıkarılrnııtır. 

~ s 
CAMiDE UYURKEN .•• 

. Edirne~! Hüseyin ağa N uruosma
nıye camıınde namaz kddıktan sonra 
uy~usu. gelmiş, hemen dışarı çıkarak 
derın bır uykuya dalmıştır. Bir müd
det ;ıonra uyanan ihtiyar cebindeki 
35. lıra~~nm. çalındığını anlamıştır. 
Şuphe uzerıne sabıkalı Kurt Hüseyin 
yakalanmıştır. 

FiRUZ ACA.DA YANGIN 
Taksimde Firuz Ağada 44 numa

ralı Kevser hanımın evinden atıJan 
sigaradan kaplama tahtaları tutuş
muş, derhal söndürülmüştür. 

y AKALANAN HIRSIZLAR 
Kumkapıda Caberin bakkal dük

kanını soyan İsmail Hakkı ve Ahmet 
C.avit_ ile Ça~şıkapıda terzi Kivorkun 
dukkanına gıren Hidayet, Silivri ka
pıda Apdullah efendinin evinden eş
ya çalan Fahri yakalanmışlardrr. 

r_ --=s 
PATLICAN HIRSIZLARI 

Sabıkalılardan Aslan, Kadıköyün
d~ Acı Bad.emde Ziya beyin kötkü
nun babçesınden patlıcan çalarken 
yakalanmııtır. 

MAKASLA""""K""'u""LAlilNDAN 
\'ARALADI 

Mıtbmutpapda seyyar aatıcı Da
vut, zabıtayi belediye memurunu kaı 
tederek (geliyor) diye bağıran ve bu 
suretle kendisini korkutan satıcı Os
manı makasla kulağından yaralamıı
tır. -· BiR CUVALIN DÜŞMESİ 

YOZONDEN BiR AMELE 
YARALANDI 

Dün İtalyan bandıralı Albanya va
~urundan mavunaya un tahnıl! edi
lırlı:en un çuvallarından biri tayfa 
Mehınedin üzerine dÜflRÜI ve yara
lanmasına sebep olmuıtur. 

~ 

MEDRESE KURŞUNLARINI 
ÇALANLAR 

Akaarayda Davutpaıa medrese, 
sinde kurıun boruları •öken Remzi 
ve Pehlivan isminde iki serseri yaka
lanmıştır. .......... 

KARDAŞINI YARALADI 
Diin akııam Beşiktaşta Asmalı so

k~kt~ oturan karyolaci Alaaddin gc
cımsızlik yüzünde<> biçılda kardefi 
Salaheddini afır surette yaralaınış 
ve •onra ken,diaini d• yaralamak ıu
r~tile intihara te~ebbli• etmiştir. İki-
11 de hastahaneye kaldırılı,u9tır. 

Maarifte 

Yeni kurslar 
Muallimler için hazır
lanan kurslar bugün 

açıhyor 

Muallim muavinleri kuaları bugün 
açılıyor. Dört kura dershanesine 260 
~u~ mua~ini yaz~ınıttır. Beı vi
layetın muallim muavınleri İstanbula 
kaydedilmiştir. İlci smıf daha açıla
caktır. 

MAARiF EMINl 
Maarif Emini Behçet Bey yarın 

Burudan şehrimize_~elecektir. 

AMERIKALI TALEBE 
Amerika darüJfilnununa mcn•up 

ve kızlardan mürekkep bir crup ya
rın ,ehrimi.u: gelecektir. 

RESiM SE-RCISI BUGON 
ACILIYOR 

Güzel sanatlar birliğine mensup 
ressamların resim scrpi bugün Ga
latasaray lisesi orta katında açılacak
tır. 

Bu sergide yüzden fazla ressamın 
bqyüze yakın eaeri t"!hir edilecek
tir. 

TRAKY ADA MAARiF 
TEFTIŞAT! 

Şehremini muavinlerinden Hilmit 
Bey demiştir ki: 

- Yurttaki çocuklar çalışıyor; 
yalnız bunların mesaileri ikametgah 
teminine kafı değildir. 

Bunları barındırmak için bir yer 
tesisi hakkında Dahiliye Vekaletin
den bir tamim gelmişti. 

Biz de bilaicar Ayasofya medrese
sini aldık. 2,500 lira tahsisatla boyat
tık ve temizlik, tadilat yaptırdık. 50 
karyola koyduk. 50 liralık bir memur 
ve 30 liralık bir hademeye lüzum var
dır. 

Bunun için tahsisat istiyoruz. Şim
diki halqe yurtta, mekteplere yerleş
mek için gelen talebe vardır. 

Bunun üzerine tahsisat iıi bütçe 
encümenine gönderildi. 

HiZMETÇi BUHRANI 
Azadan Hikmet Paşanın takriri 

okundu. Hizmetçı buhranından bah
sediyordu. Hikmet Paşa diyor ki: 

-Müstahdimin idareleri doğru ha 
reket etmiyorlar. Binaenaleyh her 
belediye dairesinde birer müatahdi
min bürosu tesis edilmeli ve hizmet
çı olacaklar buralara müracaatla ken
dilerine cüzdan verilmelidir. Hizmet
çi alacaklar da gene bu bürolara mü
racaat ederek kolayca hizmetçi bula
bilmelidir. 

- Ben dilenmedim efendim! 
Zabıt varakası okundu. Bunda Hasanın küfesini duvara da· 

yayıp gelenden geçenden para istediği zikrediliyord~ 
-İşittin ya! 

- İşittim efendim, fakat bana garazları var. 
- Kimin garazı olur sana? 
- Kü~eci çocuklar var, beni çekemezler. Birinden iş aldun mı 

hemen elımden kaparlar. Bu iftirayı da onlar yapu. 
- Demek sen dilenmedin? 
- Ben küfeciyim neden dileneyim? Yalnız bir akşam .••• 
- Evet, bir akşam, nasrlsa şeytana uydun değil mi? 

. - Ayasofya önünde biraz çömelmiştim. Ogün akşama kadaı 
ış bulamadun. Yorgun düşmüşüm bir kenarda hafiften kestiri
yordum. Bir de baktım birisi gelmiş kolumdan çekiyor. Gözümü 
açtmı polis .. «Hadi karakola!» diye tutturdu . 

- Niçin karakola götürüyor, uyudun diyemi? 
- Kim bilir, ben de anlamadım. Belki de elim uykuda açık-

tı, ondan şüphelendiler. 
- Elin açık mı uyursun sen? 
- Uyku hali bu .. Sonradan açılmıştır. 
Mahkeme icabını düşündü ve küfeci Hasanm sinrunı nazarr 

dikkate alarak bu seferlik ademi mesuliyetine karar verirken 
Reis son bir ihtarda bulundu: 

- Bir daha avcunu açıp uykuya dalına, bu seferki gibi ucu 
kurtulamazsın ha! 

* • * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERi 

le !~u~~~.if Emanet makamına hava- Küçük katil : Arkadaşı Hamdiyi vuran 
AHÇI MEKTEBi mektepli Sacidin muhakemesi 

Hikmet Paşanın bir teklifi daha. Arkadaşı Hamdiyi vurmakla maz- seriyetle diğer metalibin kabulu içi 
vardı; yemeklere dairdı _ Türk ve nun Vefa lisesi talebesinden 15 yaşın ittifakla karar verdi. 
Fransız yemeklerinin nefasetinden dairi Sacidin muhakemesine dün A- FERiT EF. YI VURAN KADIN 
bahsediyordu. Hikmet Paşa Türk ah- ğır Ceza mahkemesinde devam edil- Tanıdığı Ferit efendiye muğber 0 
çılığının inhitattan kurtarılması için mi§tir. Dünkü celsede maktulün ö- !arak Ferit efendiyi cerheden Salih 
bir mektep açılmasına tarafdardır. vey annesi Fatma hanım ve Esma ha- hanım hakkındaki tahkikata devam 

EKMECl UCUZLATMALI .. 
Bu teklife karşı azadan Avni Bey 

demiştir ki: 
c- Zenginliğin zevkini tatminden 

ziyade halkın ihtiyacını tehvin ede
lim. Ekmek fiatını kırk para indire-
1-ilir isek en büyük hizmet etmif olu
ruz.> Hikmet Paşanın bu teklifi de 
Emanet makamına havale olundu. 

OSKODAR - BEYKOZ YOLU 

Uskürdardan Beykoza açılan büyük 
caddenin inşaati Çubukluya kadar ik
mal edilmiştir. Şehremaneti ile idare! 
hususiye arasında yapılan bir itilafa 
göre Çubukludan itibaren yukarıya 
doğru devam edecek yol Beykoz-Şile 
hattına raptedilmek üzere vilayet ta
rafından inp edilecektir. 
Villyet bu yolun inıaaı için ihzara

ta hqlamıftrr. Yolun infaatına devam 
edilmek üzere Çubukluda deniz kena
rındaki bazı yalıların iltimliki !izim 
geliyor. İstimlik muamelitı. emanet 
tarafından ikmal edilecek ve derhal 
viliyetçe inpata baılanacaktır. 

Yolun bu kıt son11M kadar Beyk..
za raptı suretile tamamlanma11 düıü
nillüyor. Oılı:üdar -Beykoz yolu, ye
ni tramvay hattının temdidi nazan 
dikkate alınarak açılmaktadır. 

ı zı_:s 

BUZ MESELESİ 
Bir çokları İatanbulda buz buhra

nı olduğundan şikayet etmektedir. 
Emanet erk4nından bir ırat bu hu1U1, 
ta demiıtlr ki : 

-Bu pyı'a fabrikanın buz yctİf
tiremediii teklinde iee kat'iyen ya
landir. Ne zaman arzu edenenlz ci· 
diniz, göreceksiniz ki fabrikanın de
poıu lebalep buz ile doludur. 

Buna rağmen şehirde neden bu.ı 
yok diye bir sual varit olur. Onun da 
cevabını vereyim: 

Müteahhit teahhüt et iğı asgari 
miktardaki buzu da!ıi aatmamAkradır. 
Yani serbayiin teşkilitı noksandır. 
Emanet vazıyeti tetkik etmektedir. 
Şüphesiz bu meaele de halledilecek
tir. 

DENiZ KAZALARINA KARŞI 
TEDBiRLER 

Deniz kazalarının önüne geçmek i
çin şehremaneti ve liman dairesi ba
zı tedbirler almışlardır. Sandalcılar 
limanın akıntılı ve tehlikeli sahaların 
da yolcuların kürek çekmek hevesini 
isaf etmeyecekler, yolcular ancak sığ 
ve tehlikeaiz sahillerle koylarda ve 
denizin sakin zamanında sandal lı:ul
lanabileceklerdir. Bu emre riayet et
meyen sandalcılar şiddetle cezalana
caldardır. 

65 GÜN SONRA 
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Uaküdar tramvayının iki koldan 
Haydar paşaya temdidi ameliyatı ya 
kında ba9layacak ve önümüzdeki haf 
ta içinde vazı eaas reaıni yapılacak
tır. 65 gün sonra yeni hatta arabalar 
işlemeğe başlayacaktır. 

nıınlar dinlenmiştir. Maktulün anne- edilmektedir. Maznun serbest bıra
si esasa ait malümatı olmadığını sö- kılmıştır. 
ylemiştir. Esma hanım Hamdinin, * Kardeıini öldüren bunal Abme 
Sacide beş lira borçu olduğunu bu din muhakemeai - Geçen Haziranı 
borç meselesinden aralarında kavga 28 ~ci Pazar günü Unkapanında ka 
çıktığını, bundan muğber olarak vur dqı Bayramı öldüren hamal Ahme
duğunu söylemiştir. Maznun çocuk din mubakemeaine diln Ağır Cez 
buna itiraz etti, •Aramizda para me· mahkemesinde baılanmı§tır. Mallt 
selesi yoktur, borcumu evvelce ver- yalı hammal kardetini austalı çakı il 
dim• dedi. Vak'a esnasında hurr bu lildürmüttür. Okunan dava evrakı 
lunan tahit Ömer efendide, Sacid.in cöre bu iki kardetin erine Fatma ;. 
cvurdum, beni annemin yanına cö- mlnde bir gece yatısı misafiri gelıiıiı 
türünün dediğini söylemiştir. Maz- tir. Bir müddet beraber lcmiılerdir 
nunun vekilleri Avukat Beyhan ha- Gece olup yatmak zamanı gelince i 
mm ve Sadi Rıza beyler mahkemeye, kardet cFatma benim odamda yata 
mahalli hadiaeye ait krokiler göater- calı:, senin odanda yatacak!. . • diye 
miflerdir. Sadi Rıza B. mahkemeye mUnaka.ıaya ba'lamıılardır. Nihaye 
9 maddelik bir istida verdi. Bunda arbede ba,ıam<J ve Bllltalı çakılar ç 
maktul Hamdi hakkında evvelce do- kilerek cinayet vukubulmUftur. DOn 
landırıcılık cilrmünden dolayı tahki- kU celıede munun Ahmet ioticvap 
kat yapıldığını söyledi, müvekkilinin edilmiftir. lllunun: cAdam hiç br 
muayenei tıbbiyeainln yapılmasını İl- dOfİnl vururmu? ben oerhoıtUın t. 
tedi. Hamdinin Sacldi daima tehdit demektedir. Maznun pollate nrdlf 
ettiğini, mütemadiyen takip ettifini ifadeainde cbellı:I unutmuıumdıırl 
ve d<ltdugiinü oöyledi. Heyeti haki- demifdr. Dün inlı:ir ctmltdr. şaı.ı 
me usun milzalı:ehttan aonra çocu- celbi için muhake- bqka bir cWu: 
tun muayene ettirilmemeai için ek- l<ahııqtrr. 

MiJteferrilt. H. 

Veremli inekler 
Bunların Cumartesi

den itibaren imhasına 
başlanıyor. 

Yeni tarifeler 

Ticaret müdfrl 
Naki beyin sigorta 
mesel~si hakkındaki 

beyanat. 
Vlliyet hudutları dahilinde verem Ticaret umum müdüra Naki B.

1 
dün 

li ineklerin anlaşılması için tüberkül- ıehrimize gelmittir. 
in tabikine devam edilmektedir. Yeni sicorta tarifeleriı.i tespit et 

Şimdiye kadar 4,300 ineğe tliber- mek üzere ~'§kil <.dilen komiay<oı 
külin tatbik edilmiştir. Tüberkülinin dün Darülfünun ıktısat müderrisle. 
ikinci kontrol kısmına da devam edil- rinden Zühtü ve frniakültesi reiııı 
mektedir. Hüsnü Hamit Beylerın iştiralrile 

Atının tatbikinde Vilayetimiz da- Nalcı Beyin riyaoeti altrnd;ı topl•n 
bilinde veremli ineklerin çok az ol- mııtır. 
duğu anlatıltruftıc. Naki B. bir muhamrimize ıu iza 

Cumarteai günilnden itibaren ve- batı vermiftir: 
remli olan ineklerin mezbahada itllf - Emtia nakliyat tarifesi :nilata. 
ına başlanacaktır. cel bir it oldutu içhı bunu •ilr'atlc 

ANKARA - ISTANBUL 
TELEFONU KOPTU 

Ankara - İstanbul telefon hattı 
evvelki gece gene bozulmuştur. Arı
za Eskişehir ile Ankara arasında hat
tın kopmasından ileri gelmiştir. 

Bu kopan yer aranmaktadir. Bu
l unuca serian tamir edilecektir. 

bitirmete çalıpyoruz. 
Yarın (bugün) de tetkikata de

vam edeceğiz. Tenzitlt olacağını 
zannetmiyorum.Fakat bu cihtt ancak 
tetkikat neticeaindc anla••lahilir. 

Cumartesi günii Anhray• :ıırdc: 
ederek, hazırlanan tarifeyi vekalete 
tevdi edeceğim. 

Bu suretle siğorta piya•osıııcb en 
mühim rolü olan tarifelerden valmz 

~:Ml'.\Ö:\'Ü TAHAKKUK !\.ll•:Ml'.J{U hayat tarifesinin ikmal< kalmıJ olu
Emin Önü maliye tubesi 2 numa

ralı tahakkuk memurunun ekabı mü
racaata fena muamele ettiği cihetle 
inzibat komisyonuna verildiği yazıl
mıştı. İstanbul defterdarlığından al
dığımız bir tezkerede mumaileyh 2 
numaralı tahakkuk memuru hakkın
da bu yolda bir muamele geçmedifi 
bildirilmiştir. Filhakika Emin Önü 
tahakkuk memuru Hllmit B. esbabı 
müracaata hüınü muamclcs.ilc ma
ruf muktedir maliye memurlarımız .. 
dandır. 

yor ki bu teebbürün sebebi için ve
fiyat cedvelleri ve tahriri nüfuslıt a
likadar olması dolayısil~ uran ret• 
kikata Jüzum görulmeiJidlr. 

Gemi teknesi, cam mcs'ulıyeti · ...... 
!iye ve otomobil ıiğortalaıı da y~kın· 
da bitirilecektir. Vapuı.~ siğortalar\nın 
tezyidi baklandaki 'l<friyat d" 'n• de-
ğildir. .. 

İs~anbula sırf tarife mestle•i icin 
geldım. 

VASIF B. ı\NKARAYA GiTTi 
Bir müddetten beri ıehrimizde bu

lunan İzmir meb'usu Vasıf Bey An- YERLi MALİ.ARI SERGiSi 

AT YARIŞLARINA BU CUMA 
DEVAM EDiLECEK 

:Varış ve ıslah encilmenince tertip 
edilen at yarışlarının ikincisi bu Cu
ma günü saat 2,30 ta Veliefendi ça
yırında yapılacaktır. 

karaya gitmi!tir. Vatuf bey bir bç Sanayi birliğinden: 
gila aonra beynelmilel parlemento- ı _ Yerli malları sergisi 6 Ağus-
lar kongrasma i§tirak etmek üzre tos 929 Salı günü saat on altıda 
Avrupaya gidecektir. açılıyor. 

YENi NEŞRiYAT 2 - Sergide memleketimizde i-
Reaimli UJ'Ulıf mal edilen her nevi e~ya teşhir edi-

Bu haftada geçen hafta gibi bet 
koşu yapılacaktır. 

cM:. hanımın bu cevabı üzerine ne 
yapacaklarını ıaşıran ana ve bab;ı 
derhal kendi aralarında tahkikata 
başlarlar. Bununla bir§Cy çıkmıyaca
ğı anlaşılınca mesele mahkemeye in
tikal eder. <M• hanımın enişteai bö
yle birşeyden kat'iyen haberi olmı
dığını söylemiş ise de <M• hanım 
bunda israr etmiştir. 

Teftişlerini ikmal eden maarif umu
mi müfettiılerinden bir grup şehrimi
ze gelmittir. 

Serveti fünun yerine intişar etmek mektedir. 
te olan Uyanıı me.:mua31 genç bir c- 3 - Sergiye meccanen girilir. ~~~~E:doJu Ajansı ilanat şubesi 

lttıdt A 
P•rtımanıntn blrlııcl !\atına nakletmtştlr 

Hadise hakkında yapılan ilk tah
kikat bu merkezdedir. lşin iç yüzü 
mahkeme netice.inde belli olacaktır. 

Müfetti,ıerimiz İstanbulda kısa bir 
müddet kalacaklardır. Senei dersiye 
bidayetinde 10 kişilik bir g_rup Trak
ya maarifini teftiş edecektir. 

debi zümrenin idaresine verilmiştir. 4 - Serginin müddeti bir hafta-
! Ağustostan itibaren genç muhar- dır. 
r~rlerin yaz:la.rınt muht~vi olarak in- S - 4 Ağ-ı...~to.'l P.t'.':a~ gününden 
tıtar edecektır. 1 sonra •e'rgiyt eşy-1 1<abul edilmet. 

Birinci koşu •Jtış koşusudur dört 
ve daha yukarı yaştaki koşu kazan
mamış atlara mahsustur. 
. İkinci koşu üç yaşında halis İngi· 
lız erkek atlarına mahsustur. 

Uçü?oü koşu dört ve dah.ı yukarı 
yaıtaki hayvanlar içindir. 
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RUGC'~Kt' HAVA 
1 )un t n çul< haıutı :ırı tn •Z 

l !J derrrt ldL Bugün rıiu lr rt)ı 

raz. e>trrk vt hua a~k olacaktır. 

KEÇiLERE ZARAR! 
Gazeteler Anadoludan çok koyun 

grlmekte oldupnu ve et fiatlarınm 
dü ecefini yozıyor. Alil ama bçile 
rin hali ne olacak? M•l6mya ! Koyun 
bulunmıyan yerde keçiye Abdurrah
m•n Çelebi derler. Ya koyun io&a • 
lırsa keçiler Abdurrahman Çelebi 
elmak "'nmı kaybetmezler ırıi? 

BALIK TLTMAKI 
Eveli eline bir yumak aicim alan 

ır elt"' yapar ve deniz kenarında 
!ık tutarak eylenlrdi : 
Ben ktndimi bildim bileli bu 

bôyle idi satmak için olmadıkça 
böyle eylencelere kimae laın§IDllJ!dı, 
Mefcr bu i'in de 10 kuru9luk bir 
ruhsatiycsi varmıı. Şimdi bu 10 ku
n 125 kuruşa çıkmıı. Tabii her kes 
yin.- eski i ııibi zanntdtrek blıhk 
tutuyor ve ruhııatiye&İ olmadığından 
bahlttan eve! kendi tutuluyor. İtiraf 
ct-li ki filhal böyle bir ruhoatiye· 
ye lüzum var idise senelerce bu ib
lll21 edilmi§ kimııeden alınmamııtı. 
Bu bahu ı;ilrıiştüğlim bir Balıkhane 
memuruna 'ordum : 

- Peki nılıaatnamesiz tutulacak 
lıir ey yok mu? 

- Ne bileyim karde§ el~t vardır 
hele bir dü ün. Meseli: Sinek tut, il 
deı tut ve niyet tut! Klıme karıı
maz I 

KADIN BİRLİGİI 
Hanı ka dınlardan polis memuru 

yapılmau hakkında arzuhal veren 
Kadınlar birliği bir kongre aktot
mek istemiı. haftalardan beri uğra
Jıyor, fakat bir tür Hl muvaffak ola
mıyor. Temaı ettitinı Birlik uasr. 
bu ucak günlerde plajları, Adayı, 
Eogazı, ve şehrin aerin yerlerini bı
rakıp kapalı ve botucu bir havaaı 
olması muhtemel olan kongreye &i· 
demiycccklerini söylüyorlar. Halbu
ki beride kongreye davet edenler 
de 

- Aza hanımlar kendilerini serin 
ktmck i in soğukluklar hazırladrlı· 
rr.ız· bilseler şüpheaiz bOyle müıten 
kif kalmazlar ama, ne çare ki 4er
dimizi kimseye anlatamıyoruz! Di
yor Manzara hayli eylencelldir. 

FELEK 

leklepUJer ınu~·aıuı 

Ankara yangını 
12 ınci h,ft.ının 4 ünclilüğünü Da 

ru~pfaka liaeai talebcainden 894 
Fabn:ttin Bey kazanmı9tır. Falıret

tın ~yin yazısı şudur· 

• Ehemmiyetini takdirde biç güç
lük çelonediğim bir felaket ha~ri: 
Stvgili Ciimhuriyetimizin idare mer 
kezi olan Ankaranın yanmaaı. Filha 
kıka son bir iki ııeııe zarfında mem
leketimizde bır çok feliketler TUka· 
a (;elmiş ve el'an da gelmekte bulun
muıtur. 

Etyevm devam etmekte olan Rize 
ve havaliaindelri aeyl!b ve heyelin, 
çok tükür önüne geçilmit olan An
kara yangını temenni ederiz ki bu 
ba9nnızda dola an bclalarm •onun
cusu olsun. 

n Ü U 
.. · Hl r.I\• YE ,a;;Ia~~ci sınıfa ghtet kir ıçin §j SJGQRT A ŞiRKETi ii :~~ac•~ ~; .. ~·:,·:~~~e "ı,irikna~sn~nl 

t ~ A _ Bab<ıtdan Vl. anadan ve y~ :. 5i ıtıhıren 'irmi gun n1Udderle 

;;;:i,..:;;:_.:;..,::..ı~::.::,.~_::,_.:..~-------' olmak : , ili Talip olanl orın fen i;leri ıııü • 
yalnı~ babadan malıPım ve muhtaç •

1
-: Tftrklye lf Bankası tarafından teşkll edllmt,tlr. :: tuf ıı,u lı le, milnakas• ı • k~d: 

- B İlk k• b' d dlin . • Yaacıa • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobil • mH ullye- 1:. ndtn ehll,-.r ve•lka•ı ıJnıalan - ~ .e ın c.ıı cu sını- • •: . . . - ~ . d 

1. - ASKER L~ HİTAP ltna terfi vey;ı bcı derece tr.h&il gör- :. mallye sııortalarını kabal eder. ı= r.ckhfler .-'ıtıı •tos ıın yırınlnr f. 
C, muı bulunmak, :• Adr": .f llacll Vakıf baıı lıtaabal : nıha>e~ saat on beşe kada 

C Y d ... 'k'd :i R• meni ~.manete usulen resllOI · 
Bir Alman tanıdığımız anlat-j kumandanını kemali hörmetle - atı on an aııaa·· on 1 ı en :: Telefon: latan bul 531 • Telcraf: lmttyu :: ccktir. Bedeli kc fi 4741) 21 \ı 

tı: selamladı: yukarı olmamak •'ll"l'""llııı1111ll"'"""1111ıı. ...ıı11uıuı1111111111111111111u111111• F . 1 f · ı ~ 1 ~ . . 0~ . D - Emrazdan sajim ve her t;ure- • ıı •ıııı ı 11111 11111111111111,. ,1111111111111111111111111 111111111._ azı t~ ı , c. a .mık ı ~te}e ı.lcı 
Bol§evikler, henüz Çar idare- - Kumandanun, dedı, bon tle tahıile elveriıli olmak Ankarada Zafer caddeıılnde Zafer otelinde iki numeroda remın<tı hn eu l<nnıy• 111 

ıini yıkmaını~lardı; yani, umu- artık terhis edilip, e~;me avdet E - Yapıla~;. m.ü•<ıbı.ka imtiha· mOte~ekkll hali tasfiyede bulunu ne murac~aı tılcbılırkr 
mu harbm başlangicındaydı. edilebilirim. Görilyorum ki bu- nını •• çek~cejı kur .a~· ı kazan'."ak. ANKARA MİLLl MENSUCAT TÜRK ANONİM Konya icra memıırlu~nıfı 

Garp cepheıinde tah§it edilen rada benim yapabilecetun i!i lar1!, ~uallım sınıfı ıwı §artla• tun- 1 
, • Türk ticaret bankı.ının •1~, 

ordular O ıece hucwn emrini yok ... A _:_ K tiı 1 · ŞİRKETİ T~SFİYE ME\llJRLUClJNDAN: ıl_.an dolayı ıahu hacı< alıolll 
• eza ye n-" ma1<, . . J\onyı \ftn<ucat '' e111t•• 

almı§lardı. 2 -TAZI B - Yaıı on yeJıd~n ;ıpjı, yımu 1 Aakarada San kışla clvarıuda illin 4125.f metro mırab- ıürk anonim •irktrın·ı koni'• 
Fırkalardan birinin kuman- Bu fıkrayı da, ayni Alınan ilriclen yukarı olmamalı:, . baı erazı dahilinde tarzı lnşuı kl&lr çahsı çinko ile meıtıır yev· yonunda kAin ,;, •• 1~1 tarıİlı~ 

dam, bir saat sonra cepheye gi- anlattı. C .- Orta mektopl<r<' tn şahade .na- mlye 150 • 200 metro kum af imaline muktedir Ankara Mlltt Men- neyi mılive ırkı~ ön ,e ark• 
d . · 1 d d .. ·· k 1 B lind · b. d h" k' ' muı bulunmak, 1 t lk - · ı hd aJıW'' ıp, sıper er e oğutcce o an r e yem ır mo a u um D _ Sıhhati yeri.,<le <ılın«k . aucat TUrk Anonim ~irkcdnln mllceddet aon alltım meHucat arı ar ı. e. ~· ııt ' 1 
askerini topladı, fırkasını tefti§ aürmefe batladr. Sivil gezen Talipler fotoğraflı nufuı tezkerele- fabrikası blUlmum tesisatı, nıebaal, era:ıl ve ••ttımllltlle motor '~ ıkı buyUk '° ~J~ 
etti; sonra askerlere aşağı, yu- zabitan, yanlarında cins bir Ta- ri, mektep vHikalan, aihhat raporla- blrllktc bllmllzayedc 811.tılılctır. ı~ ıııalıı.nhı ddaıruı '"b· 1 

.. . ' . .. h d tn ı .. . cenup cı eun e '" kc ır J kan şoyle bır nutuk verdı: :ıı tatıyorlar. Bu tav!ian du!Jma- rı, ~şı l" 8 e ame erı ve uç tane 2 - Fabrika craz! ve b!nalanna u tealuta ııılltHllllı pllıılar d J 1 ü u d r• 
' . . • . . Yeııka fotoğrafd.ı J>CU'-b", •alı, perıen.. a res ır n. e ve ıslasyon. l 

- Evlatlarnn! ... Almanlarla nı kopek, sıvıl gezen zabıtanın be &ünleri saat 14 d 17 k.ıda "' müzayede şortnamesl arzu edenlere blla Ucret ve derhal tH· nınr feıkanı be~ oda bır k 
vuruf111ağa gideceğiz. Şunu gize en büyük ve en kıymetli süsü mektebe müracıa~ .,1 ~~Iidiı~•ı« Kıı.~ ftye memurlutu tarafından posta ile cöııderllecıtl clbl mufuaal ~r routbah .bir baının~ re' 
evciden haber vereyim ki, Al- yeri : c • ,ayım oldu. yıt muamtl .. i 31 ağu•toJ cum•rteı;i izahata verilir. ~.•P~e~nd~ hlrüçllk m~ını di 
man orduııu bir çok noktalar- Bir gece bir yüz'h~~· kumar- akşamı bitecek ve ondan 8onrııki ,,.il- 3 - fabrlkaaıo bıdeli muhammen! yoz elli bin liradır. Flat '.ndılrın . e 11 çele! k,.,,, ~ (Jlll 

' ' ~ racaatlar kab 1 L ' b ddl il ... . ca t:t ı nc n~1.1r I\ anı U\'. dan bize faiktir. Harbi onlar ha- da kaybetti. Bir tazısına . oyna- . u o unmayacnımr. a yı .. ta &örUlmcdığl takdirde taıflyc ıııe•urlutu kat'I mıbiyen ve arka ıarıfınd• ıı: 
zırladılar, onlar harbe girdiler. mıtlardı. . Fahnyc hanımın , ."~'<hmet Necaet- lbaleyl icra edip etmemekte muhtardır. klremlıle örölnıllf bir kufi'~ 
Paralan var, erzaklari var, Top Erteai gün, yüzbaşı tazı araş tın beyde. alacağı ıçın satılm~~ 4 - Mllzayede 29 Atustoe 929 pertımbe Ankarada zafer evlek . . mlkdın bahçe ve d 

. . .. _ ' . . · karar verilen Maltep•d" Ba~ıbupık uddeılnde Zafer otellnde 2 aumeroda Ankara Mlllf menıueat on ıki be}'gir kuvvetinde 
Tufek ve cephanelen var ... var.. tırmafa_ ~aşlaw, ve bu ı~ın ~hli k?yununBUyilkYali mwkiirde842} 70 model 29803 numaralı at 11kıl 
var ... var oflu var. &annettifı Salamon Levı t ~ en- ~rgu numaralr boıtanm yarım hiaae- Türk anonim şirketi tasfiye mem1trlutu yaııhln181Dd• ıaat oablfte markı hir motor " AJııı•rı 

Fekat bütün bu varlıklara diye muraacat etti: a~ "?r_cun v.•rilmemeainden dolayı bi- alenf olarak icra edllecektlr. Posta Ilı cönderllecelı tekllflerde jojel ırben mensucat fabrl~ı 
mukabil, Rusyanllı da insan var _ Salamon efendi, dedi, dün n.ncı ih.aıesı yapılmak üzere otuz saati mezkllre kadar kabul edllerek mubtevlyatlan auan lllbare mulıundaa bır tarak bir 5ıl 
r _. dı R bi . tiık ku d k b . gun muzayedeye konulmuştur. Hu-• alınacaktır. hılaç " bir lngiUz mamulatı 1 ıgı va_r r. usra~ ttp en- gece mar a ay ettim. dudu: Şarkın yol, Garben: dtre, Şi- 5 - Mllzayedeyc lftlrak edecek olanlar evvel emirde mUzaye- ve kayiş ttrıibatlı nrgtl ,·e bir 
mek bılmeyen bır ınsan menba- Salamon baş salladı: malen: Yani bostani, Cenuben: Hat· kırıııağa ve bir iplik büklll.'~ 
ıdır. - Vah, vahi çe hanımın bostaniylR mahdut h~r- de tartnamttlnl aynen kabul ve bir nllsbasını imza ederek ta1ftya bir eski keçe ve palaz ve bır 

'bl k L- memurluğuna tevdi edeceklerdir. ~ 
Bir Rus, bir Alman öldürece- _ Kwnan bir tazısına oyna- ~ucı. . ayıt ""' d!!nlim mi~armda dlım<ye mıh. us makinalan 

1 ~ ö . ldfi H bi . ..+ ş· di ba b. t l! uç bın !ıra tamamının kıymetı mu- 6 - Arzu edenler taıflye memurlujtona mllracaatla maııımat vatık mUmnitleri ,.e kayıf v 
r.:ne 5• z versın . .. ··• .. ~r ~- mı,..mı. ım na ır azı • hamınineıidlr bir ahşap bostan do- alacakları lflbl fabrikayı da gezeblllrler. nıklınnı munrni iplik fabri~ 
nı2, bır Alman öldurdunuz mü, zım. laplı tamire mutfak iki bostan kuyu- zemin " ' tbniı« '" ıııotcf. 
muzafferiyet muhakkak bizim- - Bulalmı. lu me.rru iki dut ağacını muhtevi o- - makina ttlerruıtlın tarih •. 

dir. Berline Rus bayrağını dike- - 100 mark vereyim de bul. lup_ Ali ağa kira~idir Almak isteyen· .Hgy~arpa~a~a.· Deıııı·r10Jlar ın~ı~aza Müdürlü omz gün hitamında karar dıdl' 
riz _ Amma yaptm yüzbaşun lenn ve daha zıyade malfunat anla- U U X-ünden : \alkatt•i keşıde w ıkind ıJjJI 

• . malr isteyenler hisseye iaabet eden ~ bi nden itibaren on beş gıın Jıı~ 
Fırka kumandanını~ bu nut- 100 marka tazı olur mu? . . cymeti muhamınineıinln % de 10 A"ag"ıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacag" mdan taliplerin 5 da da lbılei kıı'lye•i icra 

kundan sonra, Petrovıç hemen - Peki, 200 mark vennm, nııpetlnde pey akçesini .. p n% " yalnız vergisinden ııııda bil 
ortaya çıktı: yalnız tazıyı bu akşam isterim. -9285 ~o•Y,• ~.u?W"asını alara~ ı. •· Ağustos Pazartesi günü saat onda mübayaa heyeti dairesinde ıııı.arifatı ~ıiı~rerlyc raci oıııı.ı 

_ Kumandanını, Allahın ve Kuınar borcu 24 saatta öden- tanbul d?rduncu ıcra memurlugtona isbatı vücüt etmeleri. uylı, nı~vkıı muzıyedeye koP 

Ç . . . d . k. l'd' eelmeltrı ve 5)9)1929 :~rirı",. "" ı t 8000 adet Karton çino (elvan) tur. raJıp olanlann Konya I~ 
.arın ısmı1:1:e ~~.e enm ı, me ı ır. . 14den 16ya kadar birinci ihalesinin 2 « Manyatolu duvar telefonu murluğunı murıc11tluı ilin~ 

bır Alınan ofldürecegım! dırSdıalamon Levı kaşlannı kal- yapılacağı ilin olunur 1 112 Kilo Parça halinde mürekkep (kırmızı galibarda lıtanbul icra dair .. in#I' 
Klemano ortaya atıldı: : M h j H l 78 d C d f . hmet Dürü ef. nin M. oıoıııb'· 
- Kumandanım, Allahin ve - 200 marka tazı olmaz yüz- U aS p anim a et ep eten borç aldığı mebaliia muı.atıil 

Çann ismine yemin ederim ki başnn, bu harpten eveldi. htanbul Altıncı • ·mu daire s ı ku,. 5oo t"u"p Dosya agrafı en ferağ eylediti Fatih ııı~ 
iki Alman öldüreceğim. Nihayet yüzdaşı 300 marka veıli bir muhasip hanım aramakta· 30 pelikanol zamk nan mahalle Ni.-ncı ve Ba~~ 

B dan ·1 Al kad ık dır. Tahsili ı erindt ııhhati mlisait 720 adet tarama kalem ucu de sokaklarmın nok'tai iltıııl 
un . .~nra, sıra 1 e, a- ar ç tI. . . olanlınn müracaat< Adres; Yeni pos· 480 « mumlu kaat 11,13 No. sırf nıillk maa tıab~ 

vandrovıç uç Alman, Andreyef Salamon Levı kabul ettı: tane karşr<ında Vlo~ ilan. 4 f f .. P hane sekiz hiHe itıı.arill 
dbrt, Ruçki beş, ve böyle hep - Ver bakalnn 300 markı. « ihrist de teri (orta) hineıi kiymeti bin yetmi§ Jıd 

Alman 1 Y .. b al d. Sal Ferah sinemada bu ak"am 75 Kilo beyaz ec7ahane ambalaj kSadı 5 N v k artarak, söz, dokuz ö • uz aşı par an ver ı. a- T o. a ıf muayyen bahS' ;\I 
dUrecefine yeınitt eden Petro- mon 300 markı aldıktan sonra Gevdet tleııdi tcm,ilJcrl SilıJrbaz 100 adet tarama kalem sapı maıura mai leziz bet blue ıtl 1 

vi . • meşhur Horlındonun l<ıirıklle mllS\ö 25 " ahşap tampon buvar bir bineıi kıymeti beş yüz k•1 
fa kadar dayandı. Trokenin: doğru e ne gıttı, kansını buldu An.stas ile heyıti birlikte monoıo• tüp iri bi 1 11 Ji 

M kadd ka R b ka ded. L d 6 5 kopya makinesi mürekkebi (siyah) cem•n n a tr y z on 1 -.- u • esatmıa .~e~ e- . - .. a e , ı, sen tazı ";e· AOme ~ sin<ma 'e •ılre. Borçlunun uhdeılnde olup ~t 
d d d Alman ld dir bıliyor musun? Be b 1 as u , u --~-• 10 kutu maşalı san raptiye No. 6 Jıl enm, e ı, en o ure- . . . n ı . 20 şişe ıapirograf mürekkebi (mavi, kınnızı) ı-ün müddetle bilmüra}ede ı I 
ceğim. mi yorum. Biliyorsan söyle de 1 adet vinr tel halat sapanı (izahat verilir) lira. bed~Jle talibi uht~ıind< itt 1 

Söz ve yemin siraaı Salamon gidip alayım biri sipariş verdi 1 -< dclı muaayede haddı layıkı0 
' Nalıleden 1 « demir saka fıçısı (resmi gibi) madıgından bir ay müddeti• 

Seviye gelmişti. SELAMI IZZ 50 " ahşap su fıçısı (50 kiloluk) dldi mlizayedeye karar veril 
Sıradan rıktı, ilerledi, Fırka ET H d d iki t f 1 d'"•r " 2 « dosya dolabı u u u ara ı yo •&• J 

MiLLiYETiN 

Bu ırOnkO yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA 
ı - EJıberleyen (7) 
2 - Büyülr diş (3) 
3 - Ekmek yapılın madde (2) 
lran hükfımdari (3) İstifham (2) 
S - Şaşalamak (9) 

EGLENCELERİ 

Tasarruf 
kumbaraları 

!arı : Defterdar Aiuı, Teky•· 
1 « koltuk sandalya il , Fatma, Hamdi, Daire ınal• 
l 11 avukat çantası (rüesa için) hmet, Oıman emlAkleri IJe ıfl 
1 « şef yazıhanesi 7U mt'tı"e aruldan 208 mıtt<' 
1 « ıstorlu dolap (büyük) ıe metro harap mutfak 111lit 
3 « defter etajeri i1ıi kmmdan mllrekkep ııal' 

50 el düdügu··· Müttemilattı : Harem ve •< 
« dairelerini havi bodrumlu t•) 

2 « lastik damga (muhtelif e'kftlde) tehi dükkanı havi ilç katlı "'.ı 
1 takım maroken oda takımı (2 koltuk l kanape) tamir ahşap ahnı,ıi iki ıa~l it' 
ı adet paravan mülll iki küp iki merdiven a ı 

Ç ki 1 11 otomatik tarih damgası selamlık bahçede diğn hat~~b ocu arınıza ta- mındabiri bo2Uk flrenk wıunıl>"' 
1 « telefon etajeri h "ki f 

sarruf öğretınek için 20 metre dışı helezoni telli lastik boru 22 X 35 y=~~Po~ ';;,~t;,~:t~anekı;;';\~ 
kumbaralar1mızdan 3 adet manyatolu portatif telefon bir salon tavan arası büyük"' 

450 « buşon fuzibli (6-10-20 amper) fa ve çatı ara11 , oda kapıla!\ 
İstifade edin İz. 1 « manyetolu ve bataryalı telefon aantrı>, . ve kısmen yaglı boyalı dır. ıı~ 

"' ı B l f l k' ( 1 OO lUk) mında medyun diter kısıııı~ ı.ı' ı 'ürhige Jf ankası l 11 tc e on santra ma ınası mal ef. klracidır, Sırf mülk o 
DiinkO bllmeceml:ıln fıteyeolere bedava !%abat 50 « tahta pater kı&mın bahçeıınde otuz kad•r 

halledllml' şekil cııııderlllr. 100 metre ııuplon tel 2;>< 1.5 ve ağacı ve bir kaç manuly• ( 
YOKARDAN AŞACI ıs u ., ...... san , 4 ..,._,1 8000 « bakır izole tel 1 mı m ve 1 ,5 mı m ne

5
t aNğacı vardır. k f • . -L , 

Uin 1000 u zil kordunu 2 nakilli 0 • muayyen va ı ..,..,.s · 
1 - Kumar oynatan (7) t:J&zlzde ;} üncü •ey ·er Jındarma "f ) aıf masura mai lezizi havi t.~~ 
, M ,. 1 ( 3} 300 « suplon hattı havai telefon kablosu ( 1 O çı t bin ııekaen dört metre terbıııı, 
.,.... a.şu~ 0 mayan all•ınca kapalı zari usullle satın alına- 25 det f'k to 1 "k f ka s"I'' ,. , a gra ı z u mı ro on P u u divarla muhat tonuz mahzell ,, 
~ - Kafa (3) Kalın kuma§ (3) cak :ıo bin kilo lırpa 1-8·"°" tarı· · b nl d · · f " ~~,, ı « 5 hatlı uto u ahıli tele on ireyi havi elli kadar İncir •·,~ 

Türk milletinin, bizim istikbali
mizi, hüriyetimizi hayatımızı bize 
temin eden büyük Gazimiz, yanııın
da birzat hazır bulunarak icabeden 
şey le re ttvessül için tmir vermni 
vt bu husustaki isabetli fikirlerile 
·Türkiye ve Tilrkleri düşmanlardan 
kurtardığı gibi- Anı...rayı da bu yan 
gmdan kurtarmak ve Ankaramızı tıl 
mamii harabiden vikayede imil sa
yılmaz mı? Dlin tarlada çalı9mak 
bugün yaııgın yerinde yangının aön 
meainc her kuten ziyade pyret et
mek ıuretile ftdakı.rhkta bulunan 
böyle bir reise malik olan Türk mil
leti! onu hafta ıordilkçe daiınıo te-

7- İlmin soruna gelen ıtfat e
dati (2) Kalın kuma' (3) Kmnı

n (2) 

5 - Cefa (3) Rakkam (3) hındc münakasaya konuldo . . \itina· 4 " butonlu dahili masa telefonu lup me•kur bir hi1&esinin ~;~ 
6 - Eıki mürekkeplere d!!külen kasa 21-8· 929 çarşamba günll •aat lOO kilo bakır çıplak tel 2.5 m im balada yazılıdır . Fazla bcd' 1 
kum (3) İrade (3) 15 te Ellzizde mezkiır alay karu- lip olanlar ve daha ziyade 111'fİf 

gtbında ıpılaeaktır. taliplerin mez 23 « pamuk izoleli bakır bobin teli (nümune gibi) almak isteyenler hiıstlere ..,~10 8 - Adi kuma9 (3) 
9 - Yetlımek (7) 

7 - Rumuz (3) kilr komis}nn• mtiracaaılan llzımdır. 20 adet sigorta elemanı (6 '25) tablo için ymeti muhammenenin yüzde t1 
9 - Nakledilebilen e11.ı <7> llAn 70 « ampül golyat 220 300 betinde pey akçasını ve ~' 

ler peı akçeleri Jle birlikte 8·8·929 Gtılhaoe hımntılnde mflnhal 50 metre ipek izoleli kordun tel l m ro dosya No. mustashab~n rn « t 
(JO) lira ucred f':hrlıeli ıerzilite 100 adet bant izole 15 genişlik şubeıine müracaat etmeler• 6' f' 

rakki etmekte olduğunu, daima dot ı~yıcı~O m<idüdüğünden : Numu-
ru yolda gittiğini bil ve bu günkü 
knınıen harap Ankara yerine yarın ndı ><\'hile ( 80) ton erli maden 
mamur bir Ankara ı;oreceğine emin komönı altr.I pazarlık surcdle mü
,ı. ·• __ _lıa ıa tdllec~nden vermek i~tyen· 

cumarttH ~unu ı-aıt I 5 te piyang-o 
mUdlirl~unde muteşeklıll tayyuı 

mubıv~ı keımis onuna milrıcaaılırı. 

N 

llp 1 L-- 1 dl 150 kı'lo vemı'k fı'lating il kat 929 tarihinde saat 14 den 1 " ta o an ıuuıım ann mü ı!yete dar son müzayedesi yapıJacs .. 
mUraçaııluı . 5 ~ düz fr~başlı_pirinç ağaç vidası_(lO~l . -~nur. ~ 

Daha doğrusu dilinin altında - Nasıl oldu? bu dedi kodu. Hatta benimle lıktan çıkarıp yuva yııP 
oynayan bir bakla var. nedir o? - Aklıma geliyor. Fekat bu alay bile ettiler. olur. ,~ 

Kış yaklaşıyordu. - Hiç, dedi. Dün gece biraz bir kavga diğildi ki. - Ne §ekildc gelmiş. - Yani bana evleııı11 
Seyrek kahkahalı Çapkın kız fazla kacırdmı da. Tekrar olta- - Ne olursa olsun. - Kenar bir semt. şöförler. teklif ediyorsun.'" 

merakını balığa vermişti. lanna daldılar. Bir IJeY avlamı- - Şey.. Evet Topkapıda Sen. Kavga veya §Ubu. Bunlar - Kah kah kah kalı! 
Bu, balık avından ziyade sert yorlardr. bir şoför dalgınlıkla bir terbiye- olduktan sonra ne şekildeei so- - Ne gülüyorsun? 1 

- Gördün mü İ§tel Ben se- -FH~cli bize gi~elim. . deniz havasının sinirlerinde yap Derken Cicim Ali, gözlerini de- sizlik etmiı, onu ikaz ettim. rulur mu?Kibar mahafil bu.Düş -Böyle birşeyin nıY~ıf. 
ıin eşin olursam hiç ağlamaz- - a kat gc~c .. dorun~k. artıle uğı müsekkin teairdendi. nizden kaldınnadan birden bire Her halde kavga şeklinde değil. manımız çook. ginniyeceğine yemin ede ıi:' 
sın. Çapkın kızın ne kadar ka- yarın er en gorul~cek ışım ~ar. Saatlerce sandalın kenannda aordu: - Bu kadar mı? - Yani ne olacak? - öyle ise ne demek 10 

biliyeti varsa, seni mesut etmek Yalıya kadar bır tek kelime dlişündüfijnü ve oltanın iğneai- - Benimle biraz konuıımak - İnanman lazım gelir. -Hiç bir şey olacak değil, sa sun. 
için hepsini sarfeder. konuşmadılar. . . . . ne vuran balıkların farkında ol- iıtermisin? - Tuhaf. dece iztırap duyacağız. - Ben Cicim AliyiıTI· 

- Küçük! bırak bunlan. Bu- Son vapurla Cıcım Ali g~ld~. madıiı görülüyordu. Ekseriya - Konuşalım. - Dikkat et, tuhaf deiilim. - Benim yüzüındense konu- - Evet Cicim Ali. . i'.j 
1 nalıyorum. . Gece yarısında beraber gıtb- yalnu: ba~na çıkıyordu: Ve he- - Sen şoförlerle kavga et- - Sana demiyorum. pna benimle. - Cicim Ali herşeY' ~ııl 11 

- . Hayatımda bır şeamet var ler. men on seferde dokw: sefer bcJ9 tinmi? - Ne olmu'? - Peki anıma sonra sen de şünür ve Cicim Ali çııP 
dedim ya. . . Gece yansına kadar, yalının dönüyordu. _ Ne münasibet! - . . • . . . . . . . . . . . • beni ararsın, ben de seni ararım zın ay.~ılmaz. dostudur. I 

- Sen bunu ıdcfıks yapmış- içinde ilk defa bir neşesizlik ha- Bugüu Cicim Ali de beraber _Hele hafnanı yokla. - Söyle diyorum Cicim Ali! - Sahi, biz ayrılamayız. - Oylc dır. . e>'1,ıı 
'im. vası eati. idi. _ Hatırlayamıyorum. -Yum geçen basit bir vak'a - Mademki ayrrlamayu, mü - Öyleyse ben senı 

- Sen de ha! Sen de reddedi~ Hala hanımefendi b;ıe ba fev- İkisi de dü ünceliydi. - Yazm .•. Usküdarda mı? nm kıt bqmda dedisi kodusu §terek hareket edelim. mek istiyorum. 
yorsun? kalide vaziyetin farkında oldu. Çapkın kı;eın söyleyecek bir İatanbulda mı ne? ohnut da. - Söylede edelim. - Bu maddeyi ge~·. g''' 

-Ben kendimi reddediyorum Birer sözle ihtiyar l·aclmı a\Ut· ı.özü yoktu. Fekat Cicim Aliye - Yamı. şOförlerle kavp. - Nereden ifittin? - Bunların önüne nekadar - Sende Cicim .AlıY1 

- İkimiz de bunalıyoruı tular. baktık~a meraklanıyordu, niha- hele dur. Evet böyle birşey ha- - Dün, Cumadan iıtifade mümkünse okadar set çekelim. - Geçemem ondall . 
Çapkın. Haydi çıkalım. Bak 1 Ve o geceden sonra Çapkın yet sordu: tırnna geliyor amma, kavga için Şitliye çıktını. lrfanlara - Bu nasıl olur bilmem ki.. Sitl1ieı!J 
yağmur dindi 1 kız başkalaştL - Bugün sende bir §er var •. detiL ufradmı. Onlara lladar geliniş - Yalırı, kup kuru bir bina-



MIUJYET 

FORD • 
enı 

• 
Olomohi/ lmaliilı 

Resnıi veMusaddai. Olaral. 

GUNDE • 

olup her gün artmaktadır 
't-, 

~ ~'if!"f"4'1"~~~~ 

~~un Ziraat Bankasında ... 
h . atlısundı .. . . . 

un bnfun lllUnfeslb Kefeli zıde merhum Hıcı Mehmet ve mıhdumlan şırkeııne aıt olup bankam11.a mer
cıns ve lQ takriben ( 2173) ikt bin yüz yetmiş üç denkte (89.590) seksen dokuz bin beşyüz doksan kilo 
5•tılıııas nevı ltide muhurer tütünler Samsun Hukuk mşhkemesinden istihsal olunan karar üzerine bankamızca 
llıuştur. 

1

~: l?.in verilınlf. ve 21 Ağustos 929 tarihinde ihalesi yapılmak. üzre mevkii müzayedey_e. vaz ol_un
b,, glin ,. lıp olanlar yiızde on rusbetınde pey akçalarını ve ya bu nısbette temınat mektuplerını bamılen 
Kilo ·lraat bankasında müteşekkil saaş hey'etine müracaatları ilan ol~nur. 
77~3 Denk izahat Değresl 
9! [4 196 Ç111anba temiz işlenmiş E ) 

1
1047 229 • • " F ) 

1 -iı.ıQ.ı 285 Samsun temiz köy denğl D ) 
liia2 343 " " • E ) 1 4.l7ı 155 , • • ~- ) 
l~rJQ SJJ Samsun ve Çarşamba G ) 
<OJ5 36 Samsun B ) 
.!755 57 • E ) 
~81 74 F) 
1231 26 • G ) 

1 
'499 29 Pı;tal G. G 
ıs.ıs 325 Görmez K 

8ııs"i)O Yaprak ve dizi K.G.G. 

• Bafı bağlı 

Pastal 
Pastal 

Yelpaze 

llaıı bağ!· 
Pa:'tal 

~ 
lst•rıb 

uı Yarış ve Islah encümeni Riyasetinden 

AT YARIŞLARI 
1 ZA~!!!!!u~o~~i~iYf 

VE Nfl<AHAT HALiNDE OLANLARA 

~:\ğustos Cuma günü 
lıefendide saat14,30da yapılacaktır 

sırkecıct Hususi Trenler 
\reıı f en Yelicfendiye : 12 - 13, 20 - 13, 40 - 14, 05 

" e e~ct·d 'Jtob.. · 1 en Sirkeciye: 17 - 17, 29- 18 • ıçı 
41 l!sler ve her nevi vesait Yedikaleden Veliefendiye 

eyecektir. Koşulann intizamı ve halkın istirahatı 
{) temin edilmiştir 

ll h U J İy • Mevkii mahsus 200, Birinci 120, e . lkınci 5 5, Üçüncü 30 kuruştur. 
liahan Büfe bahsı müşterek 

tıııııu:tı; kaydı Sipahi Ocağında yarıştan evvelki 30 Te
. alı akşamına kadar. 

NORO·FORTiH · 

Mı. DE Hl\llMSIZ.UK~ 
it<LER... GAZLE~I 

,şl(ll'I LEı<ŞlLİKve YAN!4AIAltlrtllA 
$ · <SODO-GASTRIN) 
MııstahzanPEK r~t;/RllDIF? 

MÜZMiN V#\RALAR 
p.~\\{LP.R.\NTANU CIBANUlffo 

"< SH<ATRiN • -1 

t:iarun lüks ve surat posaası 
Elektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve gliverte yolcularına 
mahsus muh:ırazalı T" kiye 
mahalleri haiz ur 

vapuru Pcrscm be 
l Aıtu. "os , 

saat 18 de '>irkccidcn hareketle 
fae~l~ Zonguld~k, Bartın, K• ruc~ 
şile, Cide lncbolu, l!i~e, Ahana 
ve Ayancık ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Fa,-Ja tafsilAt için ~:minönü 
Rıhtım han 2 numnraya müracaat. 

Telefon : 2684 

'.Werkez Acentası; Galatı köprü 
qışında . Reyoğlu 2362 Şube 
ıcenıesı: '.Vlıbmudiye Hanı almda 

lstanhul 274-0 

Trabzon i~inci postası 
[ lZ'.\llR J vapuru ı Ağustos 
perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Sdımun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 
Polathane Gireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğra· 
yarak gelecektir. 

' ' . 
ızmır sür aı uosı ası 

( KülcemaJ ) vapuru 2 

Ağustos Cuma 14 30 d'.l Galata • 
rıhtımıudan hareketle Cumar-
tesi sabahı Izmıre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirılen hare-

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Antalya p03'ası 
(ANA.FARTA) vapuru 4 

Ağustos Pazar günü saat 
1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmır Gilllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike AntBlyaya 
gidecek ve dönüşte mezkôr 
iskelelerle . blrllke Dalyan 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu ya uıtravarak gelecektır 

Foıooral ına~eın68i 11ünakasası 
Şartnamesinde azılı evsaf 

mucibince 48 knlcm fotol(raf 
malzemesi pazarlık surctile 7 

ağustos 929 tarihinde uıüba· 

yaa edileceğinden taliplerin 

şartnameyi görmek üzere her 

gün pazarlııta iştirak etmek ü

zere tarihi mezkörda saat 16 

da levazım miıdürlüğüne mü

racaatları. 

.. ıııııl il )JI 
.i 

\!lııı .. 

Otomobil UstiklerinJn Şahıdır 
Merkez Deposu: lstanbuf, Sultan Hamııım1Mesadet Han 
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