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Ordiale at ~l'dnsız1arın ""'"P:htente a ıye ve 1 1 un 

de n;' d dedikleri itilaf hakikat . 
"1uhafa,•roceye kadar sarnimiyeti-

aııc dü u a edecektir? Burasr dik- şehrı"mı"ze l &ili} nulecck bir mes'eledir. 
denoer Fr/\a'lSız samimi itilafı 25 
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1 &üıı F erı çarpışmakta olan 

1 ~~ te uınran~. empcryaliımkri 
1' daha te~~ı ~ır tasfiyeye girişe

taışı el 
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ıkelı görülen lmvvetle
lltlardı. ~~ vermek zaruretini duy 

iakerı ve man.ya'nın gittikçe ar
il?ı!ara g" ıktısadi ıevketl ve 
ıl4 • Pruavenen acemi siyaseti İn-

tı nsız ·tiıA ' 
y • Bu 1 alını kolayla~hr-
tl bir t,_suf retle umumi harpten e-
tr ~ • tan itt'I k 
92 tarafta . . 1 a ı müselles, di-

8 lnoiJ· n ıttıfakı ıı..üsenna ve 
0ıt.ı • •z • R.,s ' til' ·ı liJaı llıüUı • 1 a mda., sonra 

ı.,; cihana~ . addedile'.>ikn samimi 
t· Ilı teıkil Bıyasctinin umumi hat
lt~0~1ar, hi •dıY.orlardı. Siyasi kon

•rı uın ç şuphe yoktur ki ınil-
Z'\r urnı vaz· 1 • 

1- '•tlere 1· . ıyet erinden do"an 
""' h •tınat ed 1 " er şey .b. er er. Be§erl o-
lin ıı:•ğitıııe~ 1 db~. z~ruretler de e
~, b' Yatı da egildırler. Mllletle
llu ır taha.,..W,anıan ve ınekfin için
ıu,,1·~~ill haz;• t~kanıüle tabidir. 
h0 t~ olabilir.Eh n agı_r v~ bazen de 
)~k . •t ınesele ~mnuyeti niabl olan 
) •i hır tesir Yanın mahiyetine bü
tttif lirıb; nım Pt~·· Avrupa'nın si

b~ ~Uhtelif ~ ~r hayatının takip 
"''- >zı kar lltıkametler hakkın
"'QUc ı 1 derce d • . a· re dol d e e tenvır edecek 
•~·-ır aırın d'u ur. 

" llıq}. Ortte bir• ka . 
ıı itiJ ık bulun ı . ~ar bır ba

\en.,. lfı <iha han İngılız - Fran-

Saracoğlu Şükrü 

bey gazetemize 
mühim beyanatta 

bulundu 

l\ılemurlann maaşı kanunu, 
tekaütler için hazırlanan 
kanun ve maliyemizin 

bir senelik icraatı Saracollu ŞOkrll bey 
Maliye vekilimiz Sraçoğlu Şükrü kaya bey dün şehrimize gel 

miştir. Vekil beyin Başvekil İsmet pa~yı ziyaret etmek üzre 
Pendikte tevakkuf etmeleri dolayısile Haydarpaşada bekliyen 
müstakbilin Şükrü beyi görememişlerdir. 

Vekil bey İsmet paşaya izahat vermişler ve öğle yemeğini 
Başvekil paşa ile birlikte yemişlerdir. 

Şükrü bey, akşama doğru bir muşla İstanbula inmiş ve Tokat 
lıyana azimet etmiştir. 

Maliye vekilimiz, kendisini ziyaret eden bir muharririmi.ze 
maliye işlerimiz hakkında şayanı dikkat beyanatta bulunmuş
lanhr. 

• • • "1•in· n arb' d ''lı.b . ı doğur ın en sonra ela, 
•• buliı •tıne1ttnıuş olan zaruretlere ŞUK"' RÜ BEYİN GAZETEMİZE BEYAN ATI ~''upn~an •onr e :•vaın ediyor mu, 
tıc g il llın bu a .. a. edecek midir? 
S;l'aa~" bu c·h gunkü siyasi nizarru
'nd:ı~·dosu11ı.; et bir az şüphelidir. 

teru,: llıiınas:~ pek te fertler ara
l?lt t,./.'aaında~tlere benzemezler. 
~ •a ırı gör" dostluklarda "" 
hı, f~~r. n.~1•0 bir de vefa fazile

~· il~tten ıı:tler ara11nda böyle 
ltıııda ıı1tad;•a ımkan yoktur. 

lııcn 1 bıı iİbı •• .hotbinlik,, tesiri 
li)'-iy~''ıhiiak di!ıuncelerden tama

tq,,• ııay,1ı,' en büyük maharetı 
ılır titrin ' İngıltere bu nevi 

~tı; dah Onu 11 eni ba~Jı Şampiyonların 
iti te ~ ziyad{ası kudret ve şev

tdttck ~aıııuı 
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~ı~fetJer hayatın
'lı~ 1tap •d eyrını dikkatle takip 

~lngi1,lıııdan ~in ~edbirlerin vaktinde 
1 ~, t . ı erı gel k d' 

1 •ta . ~rı.lıinin . m. te ır. 
"de ~ 1kı uınd . bır an ane ıeklinde 
~<l,ıı, •nd;•ine •ıı vardır: biri deniz-

naı. loatere rekabet etmek isti
.ı.~,Uh Yet e n her hangi bir ınillc-
ı,, ~a·n •nıek d' - . d 
~ ·~ • 

1n bir ka • ıgen e berri 
-\ lteııı ılıtilaf , k ç büyülı: devleti a-

lııı;; "e haL· 0 arak burada daima 
•• ny, "'"' r 1.. Ü ı ~ Ilı" •ilıan ° .un oynamak. 
1: nin Uddet İç' harbı neticesinde u
ır;~r•kib; 01
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" denizlerde İngilte

~ L.' tir. Fakl>nıyacak bir hale ae-
"tL '"'a .. at bu 'tiJ•f • ı ~ ıu ~uVVetJ .. ı " Almanya' 
oı.ltiııd, '•tile Fr:~nı. de hiçe indir
)ı ~ lıcgeıııon asanı~ Avrupa ü
•- ,,,,. olıııu§t y tesıa etmeliııe .,.. "''k . . ur. Fra 
ıı..~ n• •çın tn il' nsa, Almanya' 
İ~l\)-·nkadar is~f ız muzaheretin
ııı. d• hrı kendini ade etmi! ise Al
~ iıt 'P ayni m toplıyamaması i
~ ba,, '"'•ktcd' Uzaheretin deva
''ııı• tabu ln ı~. Meı'elenin bu 
~ l~t~:~ı~dir, gıltere'nin işine el
itf teıııı e de artık 
~1t;ııı ı:ğe batıa ağır bir yük ~i-

d;, Urtuı Yan bu sanu' • 'ti' 
~ . l. ıııaır i mı ı -
t~ ~llt;ı loyd G steyeııler nadir de 
~ hu rılarda ki elrge hükümetinin 
'ı,,~fanu derpiş ngiliz diploınaaial 
~""iti •a~;;, hilkatıııeğe başlamıştı. 
~''ika dıt:er •nd· ınet, Avrupa bari
·~ a bir den;, te~f•ler, ve bilhassa 
ıJ'du. ;• daha ihatı dolayısile i
~,~Yor k~kat fş~rılınah . k lüzumunu 
•- t h· 1

• bu ı · ükOnıetı gö-"'di• ısı Uzuınu k • 
>~. <i "ib~tıniyor o adar kuv-
L'' t.• ı •a · ' ve Fra ı 
:..~ "'arı. •>ıııııı İtilaf . nsız arın 
~ta::> ko 
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,_ ""· " nferansı ıyor. Her halde 
•tı •d;ı;: '""ah;,' ne §ekiJde biters~ 
"ıin' bir •e •dilsin ne d~rece mubafa-

llı,ı.1:ı,:_rbe teşk;;amımı itilaf için 
ır. •decok gibi gö-
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"- Son bir sene zarfında vekAle
timizin meşgul olduğu muhtelif ma
li meacleleri hülasa edince gözümü
zün önünde canlanan belli başlı iş
ler ve neticeler şunlar oluyor: 

1 - Anadolu demiryollarını, Hay 
darpaşa limanını, Mersin-Tarsus-A
dana hattını satın aldık. Buna ait 
mukavele meclisin tasdikine iktiran 

•erek bir kanun şeklinde çıktı. O 

zamandanberi mukavele ahkamını a
dım adım tatbi ketmekteyiz. Bu mu
kavele ile taahhüt ettiğimiz paraları 
da muntazaman tediye ediyoruz. E
velcc elimizde bulunmayan Mersin· 
Tarsus-Adana hattının bize filen va 
dedilmiş olması cumhuriyet hüku
metinin bu mukavele ile temin etti
ğı muvaffakiydlerin biridir. 

- Devamı 2 inci sahifada -

Sarı kuşun rakipleri Milliyet objektifinin c'Jnande 

Sarı kuş tayyaresi geldi 
Bahri muhiti geçen bu maruf Fransız 

tayyaresinin rakipleri seyahat 
intibalarını anlatıyorlar ... 

Bahri nıuhiti geçen me§hur Fran-ı sı üzerine İsveç, Norveç ve Ruıya
sız tayyareci Asrolant dün şehrimi- ya gidemiyeceğiz. 
zc gelmiştir. Fransız hava nezareti tarafından 

San kuş namile maruf tayyare Pa nim resmi bir surette tertip edilen 
ris - Madrit - Roma, Atina tarafını bu seyahattan maksat Fransız tay
takip etmiştir. yareciliğini dost milletlere tanıtmak 

Dün sabah saat 7,45 te Atinadan tır. Geçtiğimiz her yerde hüsnü ka-
hareket etmiş ve saat 15,30 da Yeşil bule mazhar olduk. Bunada hükfunet 
köy tayyare meydanına inmiştir. tarafından gösterilen teshilata karşı 

Burada şehir namına Şehremini müteşekkiriz." 
muavini Himit, Tayyare cemiyeti BUGÜN GiDiYORLAR 
müdürü Fehmi beyler ve Fransız Tayyareci Assolant bu gün saat 
sefareti ateşemiliteri Mösyö Saro ve 15 te Yeşilköyden hareket edecek
tayyare zabitanımız tarafından kar- tir. 
şılanmıştır. Gelenler tayyareci Mös- Tayyarenin Ankara ve Rusyaya 
yö Asrolant ve refakatında Mösyö gitmesi mukarrer iken alınan bir av
Sotti, Mösyö Lefevre bulunmakta- det telgrafı üzerine proğramlarında 
dır. tadilat yapılmıştır. Bu da şudur: 

Tayyareci Mösyö .. Assoı.'."' v~ ~r- Valanaiyen şehri~de, ilk ~Jahri mu 
kadaıları dinç ve gule~ Y.uzlerı ıle biti geçerek Amenkaya gıtmek te
tayyareden inmİ§ler ve ıst.ıkb~le ge- şebbüaünde bulunan fakat ~u s~y~
len zevat tarafından kendılerıne be- hata kurban giden tayyarecıler ıçın 
yanı hoşamedide bulunulmuştur. bir abide yapılmıştır. Bu abidenin 

Tayyareciler buradan şe~re . gele- 31 Ağustosta küşat merasimi yapıla 
rek Tokatlıyan oteline mısafır ol- caktır. Mösyö Aasolan da Bahri mu 
muşlardır. biti geçerek Amerikaya gittiği ci

Gelen tayyare Bernar sisteminde betle bu merasimde bulunacaklardır. 
ve 600 beygir kuvvetindedir. .~ RZI TAZİMAT 
TAYYARECİLERİN BEYANATI Mösyö Aısolant, Mösyö Saro refa 

Dün bir muharririmiz tayyareci- katinde dün Dolmabahçe sarayına 
!erle otelde görüşmüştür. M_:ıruf ~y giderek Reisicumhur Hazretlerine 
yareci M. Assolant bu havaı sefenn arzı tazimat eylemek üzre defteri 
hiç arızasız devam ettiğini söyledik mahsusu imzalamışlardır. 
ten sonrasözü Rasıt M. Lotti almış ZİYARETLER 
ve şu malfunatı vermiştir: Tayyareciler Kolordu kumandan-

" Ayın onunda Paristen kalktık. lığına, Şehremanetine, Tayyare ce
Evvela Madride sonra Lizbona git- miyetine giderek iadei ziyarette bu
tik. Tekrar Madrit tarikile seyaha- lunmuşlardır. 
tımıza devam ettik; Marsilya, Ro- Şehremini Muavini Hamit Bey de 
ma, Atinadan geçtikten sonra bugün Tokatlıyana giderek ziyareti iade 
İstanbula geldik. Bükreş, Belgrat, etmiştir. 
Prağ, Var~ova, Riga, Berlin, Kopcn 

--;.;;;;,~------.1 hak, Bürüksel, Londra tarikile Pa
l rise avdet edeceğiz. Yaktın dar olma 

ZİYAFET 
Tayyareciler şerefine Ünyon Fran
sezde bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Yeni sefir 
Hükumetimizin 
muvafahatı 

istimzaç edildi .. 

Yunan hükılmeti 
Dlyamandopplosun 
lı>lılifllli reddetti .. . 

ATİN~ 19 (Apoyev.) _ Yunan 
hükumetı M. Polihronyadisin Anka
ra sefaretine tayini 
için Türkiyt:nin 
muvafakatını istim 
zaç etmiştir. 

l Gazeteler, Yuna-

\ 

nistanın Ankara se 
fareti için müna
sip adamı bulduğu 
nu yazıyorlar. 

Atina, 19(Apo.) 
Hariciye nezareti 
Ankara mUzalrera
tının inlotaından 
sonra mübadele 
meselelerinin aldı
ğı şekil üzerine vü 
cudu zaruri oldu
ğu beyanile M. Di
yanıandopuloaa M. Diyamandop• .oı 
istediği mez.uniyeti reddetmiştir. 

Rodop meb'uıu Bakallıaşının mü
badele meselelerine vukufu hasebile 
M. Diyamandopuloıu ietihHif cdece
fı tekzip olunmuştur. 

Sergiyi ziyaret 
Asker, mektepli, her 
sınıf yerli malları 

görüyor 
Yerli mallar sergisi her gün artan 

bir rağbete mazhar olıı:aktadır. 
Dün yerli malla~ - isini 13,000 

'kişı ziyaret etmiş · .Setglzi dün Mi!r 
sel, Osman ve Nihat paşalar ziyaret 
ettikleri gibi bir çok mektepler tale
besi muallimlerile beraber sergiyi 
gezmişlerdir. Efradı askeriye de za
bitlcrile sergiyi gezmişlerdir. 

Serginin ziyaretçilerin çokluğu ha
sebile gece saat sekize kadar açık bi
rakılmak mecburiyetinde kalmrruştır. 

Serginin açıldığı günden dün akşa
ma kadar ziyaretçilerin adedi 88,500 
idi. 

Sergi 25 Ağustosta kapanacağın
dan herkes bir an eve! gelip görmek 
istiyor,. 

Bir sene hapis 

Bürhan Cahit Bey bir sene 
hapse mahkum oldu 

Karagöz gazetesi müdür ve bat 
muharriri Orhan Seyfi beyin, Bür
han Cabit bey a
leyhine ikame et
tiği dava, dün bir
inci ceza mahke
mesinde rüyet edil 
di. Orhan Seyfi be 
yin vekaletini Rı
fat Ahmet bey de· 
ruhte etmişti. Bür 
han Cahit bey ha
zır bulunmadığı i
çin mahkeme gı
yaben cereyan etti, 
davanın esası şu· 
dur: Bürhan Cahit Rifat Ahmet B. 
bey "Kartal'~ ismilc neşretti· 

Gazi Hz. 
Dün akşam Y aluva
ya kadar bir tenez

züh yaptılar 
Gazi Hazretleri dün 

akşama doğru Ertuğral 
yatlle JJ1armarada bir 
gezinti yapmışlar ve 
Yaluı•aya kadar tene:ı:

zühlerinl temdit buyur-
muşlardır. 

}SMET Pş. H:ı. 

Başvekil İamet paşa 
hazretleri diln denl:ı ban
yosu yapmışlar ı•e ak
şam üzeri atla bir gezinti 
icra etmişlerdir. ismet 
paşa ha:ıretlerlnt dün 
Ankaradan gelen Maliye 
vekili Şükrü, İş bankası 
mlldilrü Muammer bey
ler :ılgaret etmişlerdir. 

Ferit Bey 
Londra sefirimiz 

dün Istanbula geldi 

Ferit bey istasyonda 

Londrada sefirimiz Ferit Bey, dün 
ekspresle Londradan şehrimize gel
miıtir. 

Tren bir saat geçiktiğinden. sa_at 16 
tıda Sirkeciye muvasalat etmıştır. 

Ferit Bey istasyonda Vali Vekili 
ve Şehremini Muhiddin Bey Reisi
cilmhur Hazretleri namına yaver Na 
ti.t Bey, Polis Müdürü Şe~f Bey ve 
bır çok zevat tarafından ıstakbal o
lunmuştur. Ferit Bey beşuş bir yüzle 
trenden inmiştir. Kendileri için To
katliyanda daire isticar edilmit oldu
ğu cihetle otele gitmi§tir. 

Ferit Bey, kendilerini istikbal eden 
muharrimize losaca şu beyanatta bu
lunmuştur. 

_ Reisicümbur Hazretlerine arzı 
tazimat ve Başvekil İsmet Paşa Haz
retlerini ziyaret edecek ve bu gün
lerde Ankaraya giderek Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Beyefendiyi ziya
ret eyliyeceğim. Mezuniyetim bir ay
dır. Bu müddet esnasında tekrar ko
nuşuruz." 

-~~-----...... -~-

Yeni ceza 
Muhakemeleri usulüln~"'.'.U 

kanunu bugün 
tatbik ediliyor 

Yeni kanun halk için çok 
milhlm noktaları lhtiı•a 

etmektedir 

Bu gıinden itibaren yeni ceza mu• 
hakemeleri usulu kanunu tatbik edil- 'im:iis;:i;i 
meğe başlanıyor. Yeni kanun bir çok il 
noktalarda eski kanundan ayrılmak
tadri-. Bilhassa zabıta memurlarının 
vazifeleri ehemmiyetli surette takyit 
edilmiştir, Esrarhane ve kumarhane 
gibi mahallerin ıet ve ya açılıp açıl
maması mahkeme kararile olacaktır. 
Her hangi bir fert eskisi gibi vilayet 
idare hey'etinden muhakeme kararı 
almadan doğrudan doğruya zabıta 
memurları aleyhine dava ikame edebi 
lecektir. Müddei umumilik dahi ayni 
vecihle resen zabıta memurları hak 
kında dava açabilecektir. Ağırceza 
davalarında maznun vekil tutmaz ve 
kendikendini de müdafaaya muktedir 
olamazsa mahkeme kararlle baro ve
kil tayın edecektir. Davaların sür'atle 
cereyanı hususunda yeni ceza muha
kemeleri usulQ kanunu yeni bazı esao 
!ar vazetmi9tir. 

Kilyosa gidenler 

Denizde uzaklara 
açdmaktan tevakki 

etmelidirler 

"Kilyos" denildiği gibi hakikatan 
dünyanın en mükemmel plajlarından 
biridir. Bir çok halk ve bilhassa kibar 
losım, eyamı adiyede bile sıcağın deh 
şetinden kurtulmak için plaja teha
cllm etmektedir. Kalkıiı bu ra~betini 
görerelı', kaçınması içabeden bir tehli. 
keden bahsetmek isteriz: Plajın açı
klannda, denu dlbinde, cereyanlarla 
husule gelmiş derinlikler var<lır. Bu
ralarda sular .. anafor,. yaparak yi.J.. 
zenler için bir tehlike teşkil ediyor. 
Mamafih bu tehlikeli mevkii 13man
dıralarla işaret etmesine rağmen on 
iki kişi bogulmak tehlikesine maruz 
kalmış ve idare tarafından güçlükle 
kurtarılrruştır. Kazaya uğrayanların 
hepsi de yüzücülüğüne güvenen kim
selerdi. Kalkın tehlike hududunu gÖI 
teren şamandıraları geçmemeın Jiznn
dır. 

MUHENDlSE iHTiYAÇ FAZLA 

ANKARA, 18. - Nafia velı:ô.leti· 
nin ıoıe lı:öprü ve yol İnf811tİ için lı:ül 
liyetli miktarda mühendis ve lı:ondük· 
töre ihtiyacı vardır. Alınacak mü
hendis ve lı:ondülı:törlerin adedi gazo
telerle ilin olunacalı:tır. 

SULAMA iŞLERİ 

ANKARA, 19. (Telefonla) - Na
fia vekaletinde dünkü içtimada sula
ma siyaseti mevzuu bahıo)muıtur. lk 
tiıat velı:aleti müıtetarı Ihsan Abidin 
bey direktif almak için lıtanbula ııi
decektir. 

MUDANY ADA 6000 LlRALIK 
IHTILAŞ 

Zrkbı bey nulkunu okurken 
====~ 

Müskirat ambarı 
Dün Kabataşta 

merasimle 
temelleri atıldı 

Mü§kirat inhisar idaresinin yeni 
mevadı iptidaiye ambannın vaz'ı e
sas reami dün Kabataıta hazırlanan 
yerde oaat 17 de Vali vekili ve $ehre 
mini Muhiddin ve inhiaarlar idaresi 
erkanının huzurile yapılmı§tır. 

Milıklrat inhisarı müdürü Zek;ıl 
B. temele bir mala pneııto attıktan 
sonra Adet oldufu vecblle temele ra
yiç paraları havi bir lravonoz konmuı 
ve bu ~anada kurban keıilmittir. 

Bundan sonra Zekai bey bir nutulı 
irat ederek inhisar idarelerinin dev
let bütçesinde yaptığı hayırklr te&İr
den ve mü,kürat inhioar idaresinin 
bağçılığıını% için yapacağı ve yapmak 
ta olduğu hizmetlerden bahsederek 
bu vaz'ı esas resminin hayırlı olması
nı temenni etmiştir. 

Nutku milteakip hazırun buırla 
nan büfede iraz edilmişlerdir. 

Tahdidi hudut 

Türk-İran hudut 
heyeti hareket etti 

İran maslahatğüıari Mehmet SaİI 
han liri ıünc kadar Ankaradan şeh· 
rimize dönecektir. 
· Türk - İran hududunu tahdide me
mur hey'et hududa müteveccihen ha
reket etmittlr. Sabık İran sefiri Fu
ruği Hz. İran Hariciye nazırlığını 
deruhte etmiş olduğu cihetle wmn 
mUddettenberi iktiran etmemlt olan 
Türk - İran ticaret muahedesinin bu 
defa kat'i şeklini alacağı ve inualana
cağı ümit edilmektedir. 

HAVANAT BAHÇESiNDEN 
BiR AYI KAÇMIŞ 

ANKARA 19. - Gazi çiftli-
ğindeki hayvanat bahçesinden, aılı:sık 
firar etmekle maruf bir ayı vardır. 

Bu ayı dün ııece inini delerek kaç
mıı ve çiftlik binalan araaından Ga
zi lstaıyonuna ııiderlı:en yalı:alanmıt· 
tır . 

Ayı, lı:enclini yalı:alıyan hademeler
den bjrinin baçaiını ıairmıthr. 

MACARISTANDAN TOHUMLUK 
GELDİ 

ANKARA, 19. - lktiıat vekileti 
ziraat ıubesi müdürü Hamdi bey to
humluk mübayaa11 için lıtanbuldan 
Macariıtana hareket etıniıtir. 

ANKARADA OTOBÜSLER 
MUDANYA, 19. (Milliyet) - ANKARA, 19. - Ankara Şehr .. 

Mudanya tütün inhisar ıabt memuru maneti otobüa İ§lerile yakından ali.· 
Celô.l ef.altı bini mütecaviz lira ihtilat kadar olmıya batlamııbr. 

ği bir mecmuada Orhan Se-
yfi beyin alnına seciyesiz damkası 
vurularak Zonguldaktan kovulduğu
nu yazmış. Orhan Seyfi beyin vekili 
Rıfat Ahmet bey, müekkilinin başın
dan böyle bir vaka geçmeıniş oldu
ğunu, esasen Orhan Seyfi beyin ha
luk ve vatan sever şahsiyetini bilen
ler için bunun varit görülemiyeceği
ni müessir bir surette heyecanla sö

ettiğinden müfetti§ Ferit B. meseleye Otobüs ücretleri bır talimatnameo 
vaziyetti. Muhtelis Celô.l ef. tevkif ile tesbit edilecek fena otobüsler <e· 

Hakem mahkemeleri edildi. Tahkikata devam ediliyor. . bir haricinde çalıtacaktır. 

~-1 .. ·-. - - ' :-.'. "--··· 
~üdde~ ?itti, fa~at işler~ ... Osmanlı tarihinde 
bıtmedıgınden muddetlerı 1 v 

temdit edildi kadın parmagı! 
yledi, sonra bu samanın esbabı müş- . Muhtelit ha~~m mahkemelerinden 
eddideye istinateden bir hakaret ol- bır lo~~ınıı;ı ı:nud-
duğunu kanuni sebeplerile izah etti. detlerı bıtmış ~sede >!"-----1111 
Neticede Müddei umumi beyin talebi b~r:ıJarı~ el.lermde
üzerine mahkeme Bürhan Cahit be- ki ışlerı çıkarınca 
yin ceza kanununun 480 ci maddesi ya kadar k~l'.'.'ala~ı 
ahkarruna tevfikan bir sene hapsine m_uvafık gorulmuş 
ve kendisinden ( 1000) lira zararı nıa tur. .. 
nevi alınmasına müttefikan karar Turk - Yunan 
verdi mahkemesinde 14 

Buz satısı 
' 

Sıcaklar buz bırakmadı 
Son günlerde havaların çok sıcak 

gitmesi buz satışını yükseltmiştir.Bu 
bir kaç gün zarfında günde 85 ton 
buz satılmıştır. Her nekadar iki fa
brikadan günde 7 5 ton buz istihsal 
edilmekte isede evelce kiifi mıktar 
buz depo edildiğinden ihtiyaç temin 
olunmuştur. 81 yerde bayiler tara
fından satış yapılmaktadır. 

bin dava mevcut 
olup şimdiye ka
dar bunun ancak 
300 ü rüyet edile
bilmiştir. Binaena
leyh bu mahkeme 
nin mesaisi daha 
bir hayli uzaya
caktır. 

Türk - İngiliz 
mahkemesinin elin
de de epice iş vardır. Mesaisi ancak 
gelecek sene nihayetinde hitam bu
lacaktır. 

Türk - Romen mahkemesinde 
bir iki sene sürecek iş vardır 

Osmanlı tarihinde kadın- J 

lana muhtelif devirlerde tllrlll 
türlü roller oynadıkları ma
IOmdur. Bu hususta pek çok 
11eyler yazıldı. Bir çok vesaik 
ortaya kondu. Memleketimi· 
zln gllzlde kalemleri bu mevzu 
etrafında yazılar yazdılar, 

eserler neşrettiler. Fakat aca· 
ba bize pek ecnebi olan tet
kik erbabı bu hususta ne 
dUfUnOyorlar .. ? Amerikanın 

pek maruf bir muharriri olan 
Mr. Marton Osmanlı tarihin· 
de kadınların oynadığı rolleri 
tasvir için son zamanlarda 
yAzdıgı eser yalnız Amerika
nın meraklı okuyucuları tara-1 
tından değil Avrupanın irfan 
Al~mi tarafından da btlyUk 
bir rağbete mazhar olmuştur. 

Eseriıı kuandıb hu muvaf. 
ıaınyenn seneııı nem tar1ft, 
hem hikaye şeklinde meraklı, 
zarif ve kuvvetli bir tarzda 
yazılmış olmasıdır. Kitabı 

yazmadan eve! müellif sayısız 
vesikalar toplamış, muhtelif 
yerlere seyahat etmiş, lstan
bula gelmiş, eski şairlerimizin 
eserlerini bile tetkik etmiştir. 

Bu kadar ciddt tetkikatı 
her kese tatlı, tatlı okutmak 
için eserde büsbütün yeni 
bir usul takip edilmiştir. 

Okuyucularımız yarından 
itibaren naklederek kendi
lerine arzedeceğimiz Osmanlı 
tarihinde kadın parmağı, tel
rlkamızı merak ve lezzetle 
okumağa başlayınca dediği
mize kanaat getirecekler ;lir. 



" 

Atina mektuba 

Müzakerate ksildikten sonra .. 
Venizelos yunan noktai 

nazarında ısrar edilmesini 
bildirmiş ... 

ATINA, 17 (Milliyet) - Atina miyetten ari olduğu kadar gülünç bir 
sdirimiz Enis Bey Türkiye hüküme- takım iddialarla bizim haklı olan nok 
tinin verdiği cevabı Atina hüküme- tai nazarımıza mukabele etmeğe kal
tıne tevdi etti. Yunan gazeteleri ce- kısmak pek acaip bir şeydir. 
vabımız hakkında bir takım şeyler Mamafi yukarıda dediğimiz gibi 
ıöylemek istemişler sede sonra artık Elefteron Vima gazetesinin itirafını 
bir şey bulup söyliyemediler unutmıyahm. Yunan hükumeti şim-

1:!.."'ll Jıll".atLeifııth aermeyan etti- diye kadar taahhüdatını ifa etmcmiş
ği delillerin kuvveti karşısında söy- tir. Bu böyle olduktan sonra Elefte
lenecek makul ve mantıki bir şey bu- ron V ima nın olsun, diğer arkadaşla
lamıyan Atina gazetelerinin bulabil- rırun olsun ileri sürdükleri iddialar, 
clikleri hemen hemen yegane söz Yunan hükümetini mazur göstermek 
Türk cevabının uzun olduğunu ve için ortaya attıkları behaneler birer 
bundan maksadın meseleyi karıştır- mugalatadan başka bir şey değildir. 
11'.aktan ibaret bulunduğunu yazıyor- Bir kere bütün Yunanlılar bilmeli ki 
Jar. Gazetelerin çoğu tarafından ileri Türkiye kendi Rum tebaasının böyle 
s.ırülen bu kabil iddiaları tabü gör- kitle halinde Yunanistan gitmesinde 
meli. Çünkü Türk hükümetinin de- amil olmamıştır. Senelerden beri ce
l.1ıli o kadar kuvvetlidi ki bu delaile reyan eden vekayi daima bunun aksi
karıı Yunan gazetelerinin kuvvetlice ni göstermiştir. 914 Harbı umumi se
vap bulup verebilmesine imkan yok- nesinde M. Venizelos Yunanistanı 
tur. Biz mesuliyetin bize ait olmadı- bitaraf vaziyetinden çıkarıp muhare
ğını gösterdik ve Yunanlıların kata- beye karıştırmak için bir çok teşeb
hatlı olduklarını da ispat ettik. Buna, büslerde bulundu. Bunun sebebi ne 
mukabil onlar mantiki clarak ne bu- idi .. ? Yunanistanı Almanyaya mı i-
lup deyebildiler .. ? lanı harbedecekti .. ? Hayır. 

Müzakeratın inkıtaından, nihayet Hatta M. Venizelosun maksadı 
işlerin sürüncemede kalıp şimdiye Bulgaristana karşı bile harbetmek de 
kadar uzamasından ve ne vakit bite- ğildL M. Venizelos Yunanistanı bi
ceğinin de malum olmamasından ka- taraflıktan çıkarıp Türkiye aleyhine 
bahatlı olanlar onlardır. Biz bunu sı- tahrik etmek istiyordu. M. Venizelo
rasilc ve kuvvetli delaile istinat et- sun o zamanlar söylediği meşhur bir 
mek suretile gösterdik. söz vardır. Diyordu ki: 

Şimdiye kadar Türk hiıkümetinin - Yunanistanın böyle bir muhare-
daima hüsnüniyet gösterdiğini, buna bede alacağı vaziyet. her halde Tür
mukabil Yunan hükümetinin ise her kiye aleyhinde harbeden devletler ile 

· b' beraber olmaktır. Faraza o zaman vakıt ıze karşı müşkiilat çıkardığını 
§İmdiye kadar cereyan eden vukuat- Türkiye itilaf devletlerile beraber ol
tan azıcık malümatı olanlar bilirler. saydı Yunanistan ne yapacaktı .. ? 
Yunan hükumetinin alakadarlara kar Bu takdirde M. Venizelos hiç tered-

k 
• düt etmeden Almanya tarafına geçer 

şı çı ardığı müşkülatı bilmeyen kal-
dımL. ? Halbuki hüsnüniyet Yunan ve Türkiyeye karşı duşman vaziyeti 

alırdı. Bunlar inkarı kabil olmıyan 
gazetelerinden şimdiye kadar bizim hakikatlerdir. Henüz kimse taralın
cevabunız hakkında oldukça ciddi bir dan unutulmıyan hakikatler .. ı 
delil ıerdedebilen gazete Elefteron 
Vima gazetesi olmuştur denebilir. Şimdi mazinin bu vekayiinden alı-
Bu ga•ete şimdiye kadar Yunanista- nacak neticeye gelince: 
nın itilafnameler mucibince taahhüt Demek oluyor ki Rumların kitle 
ettiği §eyleri ifa edemediğini yazıyor_ halinde Yunanistana gitmelerinde a-

Yunanistan taahhlidatını ifa ede- mil olan sebep Türkiye tarafından ta
kip edilen bir siyaset değildir. Yunan 

memiş. . ! Aceba bütün hüsnüniyet, ı ı b ı ar unun sebebini gene Yunanista-
azmü gayret sarfedildi de gene bu ta nın hattı hareketinde aramak lazım 
ahhüdatı ifa etmek kabil olmadı, ola- geldiğini bilmelidirler. Türkiyeden 
madı mı .. ? Mamafi bu Atina gaze- çıkıp Yunanistana gelmiş olan Rum
tesi.oin şu beş itirafını kaydedelim. !arın Anadolu işgali zamanında neler 
Bu itı.raf şayanı dikkattir. Elefteron yaptıklarını hatırlayınca bunların te
Vima hakikaten Rum muhacirleri yer krar Türkiye avdetleri elbette arzu 
· ştirilmiş olan emlakin sahibi olan edilir t<ylerden değildir. 
Turklere iade edilmedi; diyor. Yunanlılar bizi mesul tutabilmek 

Bu hususta Yunan hüklımetini ma- için hiç bir ciddi sebep mevcut olma 
zur gostermek için de bakınu ne di- dığını görünce işi tekrar mugalataya 
yor: döktüler, bu sefer de diyorlar ki: 

cFakat bundan mesul olan Yuna- <Türkiye hakeme gitıneği kabul 
nistan değildir. Rum muhacirlerini etmiyor. Bütiln mesai! hakkında hake 
buraya getiren Yunanistan değildin. me müracaat edilmesini istemiyor. 
Bu sözün bir kıymeti var mıdır .. ? Muallaktaki mesailden madası hak-

Bu hem çocukça, gi!lünç bir söz kında hakemi istemiyor. Çünkü hake 
hem de son dere<:• hüsnüniyetten ari me gidildiği takdirde neticenin ne o
bir iddiadır. Elefteron Vima gazete- lacağıru biliyor>. 
si buna ilave olarak şunları da söy- Türkiyenin cevabı tebliğ edilince 
lüyor: cRum muhacirlerin buraya buradan Lahide bulunan M. Venize
gelmelerine sebep olan şey Türkiye- losa bir sureti gönderildi. Başvekil
nin siyasetidir. Rumları bir kitle ha- den gelen cevapta sonuna kadar Yu
linde buraya sevkeden Türkiyedir.• nan noktai nazarında israr edilmesi 
Artık bu sözlerin ne gibi bir kıymeti hariciye nazırı M. Mihalakopulosa bil 
olacağını siz düşününüz. Böyle sami- dirilmiştir. 

Maliye-vekili geldi ----- Blrlnol sahifeden mabat -
DÜYUNU UMUMİYE ca ederim: alfil<adarlarm bir an evci 

2 - İmzaladığımız ikinci bir mu- müracaatları hususunda icap eden ve
.cavele de Düyunu umumiye muka- sayayı yazmaktan geri kalmasınlar. 
ve lesidir. 

Bu mukavelenin devlete tahmil Bu meseleyi de halledince artık bi-
ettiği külfeti muntazaman eda et- ze int!kal etmiş ve halledilmemiş me
nekteyiz. Hatta mukavelenin bir selemız kalmryacak ve hepsi bir şekli 
maddesine istinaden her aya isabet tesviyeye raptedilmiş olacaktır. 
eden taksiti de -ki bütün taksitlerin MEMURLARIN MAAŞLARI 
1-8 idir- bütün bir ay zarfında tesvi- S - Maaşlı memurları muayyen 
ye _edilecek bir meblağı, ayın ilk gün aıruflar dahilinde olan ve onları az 
lerınde tesviye etmek suretile taah- çok terfih ve kendilerine muntazam 
hüdatımıza karşı taassubumuzu gös- emin bir istikbal temin eden Barc~ 
termekteyiz. k~nunu ?':'ümüzdeki ayın birinci gü-

Haziran, Temmuz, Ağustos ayları nunden ıtıbaren tatbık edilecektir. 
nın ilk günlerinde hu taksitler ta- Kanunun tatbikini temin edeck olan 
mamen tesviye edildiği gibi bundan talimatname yapılırken daha ziyade 
sonraki için de ayni şekilde intizam memurların lehine hareket edildi. Ko 
la tediyeye devam edilecektir. misyon haftalarca bununla uğraştı. 

DEMİR YOLLARI Diğer vekaletlerin reyleri alındı. Tlil-
3 - Devletin belli başlı faaliyet- hassa en aon ıeklihalh divan ualan

lerinden birini teşkil eden hali in- nm münakaşa, tetkik ve tasvibinden 
şadaki demiryolları bütçenin derpiş geçirdikten sonra talimatnameye rap
'ttiği vüsat dahilinde ilerliyor. Ben \ettik. Diğer taraftan Barem ka
buraya gelmeden iki gün eve! alaka- nununda ki muvakkat maddenin isti
<lar daireler faaliyeti daha seri bir izam ettiği faaliyet var idi ki sınıfları 
hale koymak için maddeten imkiin ve dere_cel~ri sarahaten belli olmayan 
olup olmadıgını istifsar ettiler. memurıynın sınıf ve derecelerini yap
••Mümkündür" cevabını verdim. mak vazifelerini veld.let makam 1na 

Eh. naleyh şimendiferleri yap- vermiştL Benim hareketimden eve! 
m;ık işi bugün ilk tahminleri geride bunları birer cetvel ıeklinde tanzim 
bırakan bir süratle inkişaf etmek va- ederek bütün muallak noktalar hal 
disine girmiştir. ve Lmza edildi. Önümüzdeki sene 

B 1 R MESELE z~rfında hakiki ücretli ve maaşlı 
4 - Hariçte ve dahilde bütün pü- kımler olacaktır? Bunları ayırmak! 

rüzlü i~leri tesviye ettikten sonra meşgul olacağız. Ücretlerin de dere~ 
hal bekliyen yegane büyük mesele celeri ve nizamı meselesi ile uğraşa
olarak "Dalgalı borçlar'" meselesi ka cağız.Bu meyanda yarıdan fazlası dev 
hyordu. Kanun evelce çıkmıştı. Bu let sermayesli olan şirketler ve inhi
kanun, eski senelerin birikintisi o- sarlardaki memurlar da dahil olacak
larak devlette alacağı kalan eşhas ve tır. 
miıessesata, ncşrınden itibaren a!ıı YENİ TAKAÜT LAYIHASI 
y zarfında muracaat mecburiyetini 6 - Bir tekaüt kanunu ıa·yı·ha h _ 
h ·ı ,. d MT d sı a t.ı mı ccc:yor · a ıye e muhtclii zırladık. Diğer ecnebi memleketler-

~ck..ibl~tlcrdc~ ahnmış1 zevatta
1 

n m~_rck 
1 

d
8

eki emsalini de terceme ettiriyoruz. 
Kep ır .om_ısyon e ycvm lU mur~- u tcrcün1.e1cri Jizun gelen tadilitı 
c tl rr .tetk.K _ve ~~S!" ·{ •• dı ·-~r. Önu-ı yapa~ak kanunu önümüzdeki sene 
ı J?C, kı sene~ ı:1 but~esı ıı:r.._ - bu ka- m:~t.ıse vereceğiz. Bundan sonra te-

_b rçla ~ zı d:> dıı:;er orçla;ımE kaut olacakların vaziyetleri hiç şüphe 
ı - tazam hır ,. <I • tewıyeye yokkı bundan evelki vaziyetlerinden 
eri c yak z şunu .oyleyeyim çok daha iyi olacaktır. 

:i alakadarlardan şimdiye kadar pek 7 - Meclis açıldığı zaman tevdi e
. kişi müracaat etmiştir. Binaenale- deceğimiz mühim işlerden biri de 

yh gazeteci arkadaşlammzdan da ri- Devlet bankası i~idir. O vakta kadar 

MJLllYF.T SALI 20 ACUS.TOS. 

~ ' -~ il HARİÇTEN ALDIGıMız HABERLER 11 l'o"' berter' 
'------· - -'..1 Müddei umumilere görıd 

;~;_;;Jteğil Tuüiirii;ıefaosı .,.z-;;_;;;;,! rilen mühim bir tamitll 
Her sene 150 milyon Balonun seyahatı Ceza mahkemeleri usulü karıUll 1 

dolar veriyorlar Mesaisine ~ana ~ir nafta iyi geçti nun bugün tatbikatına başlaoıY0 

WASHİNGTON, 19. A. A. -Ti- NEVYORK, 19. A. A. - Zepelin, "Cumh i t c h i t ,ga-
caret nezareti tarafından son defa d d k saat 3,SO <le (yerli saat) Tokyodan Ur ye ' Uffl Ur ye e UgDI 
neşredilmiş olan rapor, Amerikanın uevanı euece görünmüştür. kareketleri, zihniyetleri, her ne pahB6 
Okyanosta seyahat eden yolcuların Alınan bir telsize nazaran, Zepe-
sefer ücretleri ile eşya navlunu olmak L~ Hey, 18 (A.A.) _ M. Snow- !in sabahleyin saat 7 de Tokyoya O/ursa olsun, yok edi/mes//e var olrJf~ 
üzre İngiliz ticaret filosuna senede d p b .. .. im 1 2,300 kilometre mesafede kain Ajan . . . A . . ...• 
takriben 150 milyon dolar tediye et- en, erşem e gunu yapı 1§ 0 an lımanında bulunmakta idi. ANKARA, 19 (Mıllıyet) - Adlıye vekaletınden but0", 

b .k talı teklifleri gayri illi telakki etmiş ol- h · dd · n 
mekte olduğunu ve u mı tarın - duğundan dört devlet murahhasları, MOSKOVA, 18. A. ~- - Zepelin, ?nyet mü ei umumilerine bugün gönderilen tamırrı1 

minen İngilterenin harp borçlarına yapılan fedakarlıkların hakiki kıyme-, ~aa~ 1,40 ta (Rus saatı). Yakoustk dır: . 
mahsuben Amerika hazinesine tesviy~ ustunden uçmuş ve Bodaıbo ya do K k~ 
e etmekte Oıdug·u mı·ktara muadil bu- tini ölçmek hususunu mütehassısla- . 1 d . . - anunu medeni, borçlar, hukuk mahkemeleri usulu. 

t k t k . 1 ki.fi . . gru yo una evam etmıştır. . k .., 
Junduğunu natık bulunmaktaoır. ra ~r e me_ suretıy e _te 1 • erını caretı ve ceza kanunlarından sonra 1929 yılında büyü '". 
LİSBONNE, 18. A. A. - İsviçreli tecdıt etmege karar vermışl~rdır.. ~-•ada kabul edilen ceza mahkemeleri usulü. icra iflas ve deniz tı 

·ı t•• 1 . . . M. Snowden, M. Jaspar ıle ıcra K .. . t .. ·· ıt•• .. k l ·ı h . dl. . . .. .. k.. . _,,.,3 tayyarecı er mo or erının muayenesı- etmiş olduğu bir mülakat esnasında omunıs guru usu anun an e cum urıyet a ıyesının buyuk ullıyatı taw 
ni tamamlamışlardır. Tayyarecilerin t C hk 1 · ı·· k 20 A" Salı bu usulü kabul ettig"ini beyan etmiş- PARİS, 19. A. A. _ Petit Journal mış rr. eza ma eme en usu u anwıu gustos 
Amerikaya uçuşları saati yarın sabah İ 1 ça 
olarak tesbit edilmiştir. tir. Binnetice: ngiliz mütehassısları gazetesine göre, ekserisi Macar ko- tatbikata girmiş bulunacak ve diğerleri sırasıle 4 EylU . 

TREN KAZASI Fr~nsa, Belçı~. lt":ly~n ve .. Jap~n münisti olan 40 kadar kişi Roubaix ba, 20 EylUI Cuma günü bunu takip edeceklerdir. . 

COLUMBUS. (ohyo) 19. A. A. _ mutehassısları ıle bırlıkte muttefık- te bir tiyatro temsili esnasında Macar Cumhun"yet t ·h· · b 1 ·ı b b ··k ı· · Tiiflı. !erin muht r d k. t krll · p an ının aş aması e era er yu se ışı 
Pensylvanie şömendöferi yoldan çık- ı asın a ı e ı erı azar- Katolik mahfelini basmışlar, arbede 1 t' k dd kıl k l 1 T'" k hak" 1 . . arl<J 

tesi günü tetkik edeceklerdir. rıkarmışlar, "-ın· in yarası vahim ol- e ıne mu a er an açı a ın ı ur ım erının 
mıştır. S3 kişi mecruh olmuştur hir Muh 1-f ' u~, d b kt ki f ·ı ·1 1 · b · k 1 mu'" 

k 
_ d te ı heyetler, Pazartesi saba- mak üzre 20 kişı· yaralanmıştır. Key- a ıra ı arı za er sı sı e enne u yenı anun arın --" 

ta ımının yarası agır ır. h 1 C rrı~"' 
NEVYORK, 19_ A. A. _ Mauro- '.top ana~a~ ola_n mü~ha~s~s~r ko- fiyetten geç haberdar edilen polis, Y_et s~y~~lerini de z~ ~?eceklerin~e şüphe yoktur. U 1ı' 

tania, cumartesi günü öğle vaktinden mısyon~ a mumess erını u sa- mütecavizlerden ikisini tevkif etmis, tın buyuk kanunları onunde baş egen asırlarla asırlarIIl ı\1 

P
azar günü ög-le vaktine kadar saat- bah tayın etmişlerdir. İngiltere tara- üçünün de hüviyetini tesbi eylemiŞ- !arı hükümlerinizin altında talilerini denedile~ fakat l<U 

fından M. Seithros• intihap edilmiş- t. .. .. ' .1;.lf 
te vasati 27,4 mil yapmak suretiy!e tir. Umumi intıba, konferans mesai- ır. FRANSIZ CENERALININ yok olmakta, olumlerde buldular ve yalnız orada bula~~ 
63o mil katederek evvelce Amerika- sinin daha bir hafta devam edeceği SEYAHATi Hükümlerinizle kuvvet bulacak bir ha 1 ve doğmak içııı 
dan bir günde 625 mil katetmek su- k · d di 
retiyle tesis etmiş olduğu rekoru kır- mer ezın e r. ROMA, 18. A. A. - Romadan mu uzaklardan, gözetleyen mevut bir istikh:ıl vardır. deı1 
mıştır. BAŞKA MÜTEHASSISLAR farakat eden jeneral Gouraud İtalya- Kaza hakkınızı Türk milleti adına kullanırken her seY ~ı 

TAHT.Dl TESLIHAT GELECEK da go··rm··· old - h.. .. k b ld .. - c h • I . k lAb . b b 'aan ~· BRÜKSEL, 18 (A. A.) _ Belga u, ugu usnu a u en tun _t:Uttugu~uz .'.!~ unyet e ~? -~ a m ıca atını un 
Vaşingtondan bildirildiğine göre ajansı bildiriyor: M. Snowden in ta- fevkalade memnun olduğunu beyan de yuksek gorecegınızde tereddudum yoktur. . 

reisi cumhur Hoover irat ettiği bir lebi üzerine ihdas .olunan mütehas- etmiştir. MISIR KRALI Cumhuriyet cumhuriyete uymıyan tesirlerin, hareketlefl .ı. 
nutukta tahtidı teslihat hakkında J\- 'T mCTikanın noktai nazarını izah etmi~- s'.slar ko;nitesinde __ Young planını ta_n PARİS, 18. A. A. _ Mısır kralı niyetlerin, her ne pahasına olursa olsun, yok edilmesile 
tir. Hariciye ve bahriye nazırlarının zım e_tmı§ olan mütehassıslardan hıç Fuat, Paristen mufarakat etmiştir. lur: Bu dileğini adalet ölçeğile tahakkuk ettirmek isteyeıı 

bır kımse buhınmıyacaktır. M. Sno- YUGOSLAV MEKTEPLiLERi '11 · · ·· ·· ·· k d • b b · 1 larıı' iştirakile aktedilen bir içtimada Ame wden in müttefiklerin hiçbir fedakar ~~ et~_nın '?nunı:ze . oy ~gu . ~ştan aşa .. Y_~nı ~a.~mn . ·ıı i 
rikanın Londra sefiri ceneral Daves lıkta bulunmamış oldukları suretin- MARSİLYA, 18. A. A. - Yu- hukınu bu ıdealın hır vecıbesıdır. Onu hukumlerınızle o 
tarafından gönderilen bir rapor okun- deki iddiası hilafına olarak mezkfir goslavya mektep gemisi, 4 7 bahriye edeceksiniz. 
muştur. Ceneral Daves bir müddet- zabit namzedini hamil olduğu halde 
ten beri Londrada M. Mac Donald ":jans, ~lçikanrn iki mily~n İngiliz buraya gelmiştir. İnkılabın her parçasında binlerce adsız şehitlerin ve ~~.it 
ile tahtidi teslihat meselesi etrafın- !ırası ~ıktarmda bır feda_karlıkt: bu- l hissesi bulundug"unu ayrıca kaydederim. Cumhuriye~ bo) .ı 

lunmaga muvafakat etmış oldugunu ta lya da . . ,. . if3" 
da cereyan eden mülakatlarının neti- beyan etmektedir. Konferans muvaf- neslın armaganıdır. Kat ı ve sen kararlarınızla bu arına"'!' 
cesini Vaşingtona bildirmiştir. Reisi fakiyetle neticelendiği takdirde, Re- Vatı"kan ı"le mesele safta müdafaa etmeğe Türk milleti sizleri memur kıld_ı. 
cumhurun riyaseti altında aktedilen · b b b b' ·11 · d · b ııe nin ikinci mıntakasırun tahliyesine 15 kuvvetlenle era er ütün ır mı etın aıma artan ır ,, 
bu içtimada işte bu rapor okumuş ve E ı · ıd b 1 Vatikan ile Roma hükümeti ara- • 
b f d k 1 Y .u. e a.ş anacak. tır .. Belçika_ m_ e.- nile kararlarınızın yanı başında bulundug" unu hatırlatrrı_a., unun etra ın a müza ere o muştur. h f 1 R sında çıkan ihtiliif üzerine bir taraf- ,. 
Mamafi M. Hooverin içtimadaki be- a 11

' enın tahlıyesı keyfıye~n~ tan Papaya mensup gazeteler, dig"er rim. Vicdanlarınızı yüksek tutarak büyük vaziyetlerimı:ıt,,,, 
La Hey konferansının muvaffakıyetı . · · · d · b. el<•• 

yanatı neşredilmemiştir. Diğer işti- ne bağlı olduğu m!ıtalaasındadır. taraftan fasist matbuat arasında baş batını duymak, ışlerde suretı, ıntızamı aırna ır tey , 
rak edenlerin de ne söyledikleri gizli SNOWDEN iN ZIY AFETi gösteren münakaşalar son zamanlar- disiplinle yürümek, cumhuriyet adliyesi etrafındaki mes8

1 

tutuldug" u gibi Londra sefirinden a- da durmu•tur Vatikan ı·ıe İtalya h .. La Hey, 19 (A.A.) _ M. Snow- ' · u- muvaffakiyet sırrı olacaktır. iman rapor hakkında da bir şey söy- kumeti arasındaki mesailin o kadar ~:..:__:..:.. ___ .g _____ _ 

lenmemiştir. Yalnız maliye nazın M. den ile M. Jaspar, mütehassıslar iç- mühim olmadığı söyleniyor. Bu me- L h k i d d 
Adams gazetecilerin süallerine cen- timaı. u_suııe;i~i ta.yin v_e tanzim et- sail Papa ile İtalya kralının birbirle- a aye on er an s 1 n " 
ben yalnız şunları söylemiştir: mek ıçın goruşmuşlerdir. M. Snow- rini ziyaretlerinden s_onra tarafeyn a-

- Bahri tahtidi teslihat hakkında- den murahhaslar şerefine bir ziyafet rasmda halledilecektir. Mamafi bu ı fi# 
ki müzakerat ileriliyor. M. Hooverin vermiştir. bu ziyaretin ne vakit olacağı henüz ıngİllz/eı· bOrÇlll devletler notaSI 
yakında ceneral Davese bu 1'apta bir GALBA BARIŞTILAR belli değildir. diler? 
muhtıra gönderecektir. Bu muhtıra- PARİS. 19 (A.A.) - Excelsior CENERAL GOURAUD ne Cevap ver • 
da Amerikanın noktai nazarı hakkın- gazetesi, M. ~iand ile M. Snowden Fransız cenerali Gouraud nun İta- Londra, 19 (A.A) - Laheyden bildiriliyor: İngiliz 
da izahat verilecektir. in ye1kdiğerinı mütekabilen ziyaret !ya siyahatı bir çok rivayetlerin çık- murahasasınm borçlu devletler murahaslan notasına \'' 

Bu içtimaın hitamında hariciye na- etme eri suretiyle bir mukarenet vü- masına sebep olmuştur. Ceneral Gou- · f ff k. ete 
d · ·1 · · · cevabı muhtırada deniliyor ki: Kon eransın muva a ıy ·,ı 

zırı M. Stimson matbuata beyanatta cu e getırı muı ıçın teşebbüsatta bu raud İtalyada yapılan askeri manev- al' 
bulunarak bu içtirnaın faydalı olduğu lunulmuş olduğunu istihbaratına at- ralarda hazır bulunmak için oraya da- ranı, İngiliz metalibinin daha ciddi ve esaslı bir surette fi 
nu söylemiştir. Tahtidi teslihat hak- fen yazmaktadır. vet edilmişti. tibare alınmasına bağlıdır. t 
kında bahriye mütehassıslarının fikri La Hay, !9 (A.A) - M. Briand, Bu hususta Alınan gazeteleri pya- İngiltre bazı gayri meşru menafii temin arzusunda 1'3 

alınmaktadır. M. Henderson, M. Hymans ve M. nı dikkat bazı şeyler yazıyorlar. Bir · d. 
Tahtidi teslihat hakkında Londra- Stresemann Renin tahliyesi mesele- Alman gazetesi diyor ki: değıl ır. h rııd' 

da alakadar devletlerin iştirakile bir sini görü~mek üzre bu gün toplan- cSon senelerin vekayii hatırlanırsa Büyük Britanya hükumeti Young planının tatbiki a ı f 
konferans toplanacaktır. mıştır. görülür ki İtalya- Fransa hududun- sene gaybedeceği 2 milyon 400 bin lirayı elde etmekten 

Bu konferansın 929 senesi nihaye- Lehistanda da İtalyan kıtaatı ve hava kuvvetleri maksadı takip etmiyor. 
tine doğru toplanması takarrür etmek tarafından bir takım manevralar icra --=------•-•---=-- l }18 
tedir. Söylendiğine göre tahtidi tes- BEYNELMİLEL ODALAR ediliyordu. Mussolini iş başına gel- Bursa mahkumları hakkında veri en . b 
lihat meselesinde İngiltere hükilmtti KONFERANSI dikten sonra hiç bir Fransız askeri BURSA, 19 (Milliyet) - Bursa Ağır ceza mahkemeSl ıll 
kendi noktai nazarından bir takım fe Çekoslovakya ticaret odaları birli- heyeti yoktur ki İtalyaya gidip de o- on bes.te taklibi hükumetçiler hakkındaki kararı tefhirrı e ..,, 
dakarhklar icra etmektedir. ği azası bu ayın sonuna doğru Le- rada misafir edilmiş olsun. Bu sefer- İ K de•'" 

BOYUK BiR BiNA histanın Poznan şehrine gidecekler- ki manevralar Avusturya_ İtalya hu- Maznunlardan Sabri, dikici smail, Kamil çavuş, a ·ı 
Nevyorkta Fransızlar tarafından dir. Bu vesile ile mezkur şehirde bey dudunda yapıldı. Böyle manevralar- Iiya hoca ve Yetim onarseneye,_IazAli i~ti~arlı_ğından se~~.~ 

büyük bir bina yaptırılmaktadır. Bu nelmilel bir ticaret konferansı akti da bir Fransız ceneralının davet edil- dört ay ve .gök bayrakçı Cemalın mahkumıyetı sabıkası I ~ 
bina Amerika ve Fransa arasındaki için Türkiye, Romanya, Bulgaristan mek suretile bulunması manalı bir heş sene ile beraber yirmi bir sene altı ay ağır_ hapise ve 

1

1.,ı' ticari münasebatın inkişafı için çalı- ve diğer memleketler ticaret odaları hadise teşkil eder. Yakın vakitlere ge d · "k" b t it d bll • 
şacak olanlar tarafından işgal edile- na davetnameler gönderilecektir. !inceye kadar İtalyanlar la Fransız- medeniye en ıskata ı ışer sene. za ıta nezare ı_ a ın a L>~l 
cektir. Binanın inşaat nwırafına Fran Konferansa iştirak edecek murahhas Jar birbirleri için türlü türlü şeyler ya ve müddeti mahkfuniyetlerı esnasında hacır altında 
sa hükümetinin yardım ettiği doğru !ar bu münasebetle umumi Leh ser- söylüyorlardı. Çünkü aralarındaki rıılmaya mahkUm oldular . 
olmadığı antaşılınıştır. gisini ve Lehistan sanayi merkezle- müstemleke meseıesi haııedilmemişti. -----~-c:ıı .... •---- aO 
BU DA AMERİKAYA GİDİYOR rini ziyaret edeceklerdir. Fakat araya Young planı girdi. Bu Ruslarla ticar.et muahedesi m __ üzake~'.';J 
LİZBON, 19 (A.A) - İsviçreli TAYYARE MÜNAKALATI plan İtalyanlar için mali bir hediye b (lı"j 

Kayser, saat 7,18 de Nevyorka mü- Lehistanda yeniden on senelik bir olmuştur. İşte bu suretle Laheye kon ANKARA, 19 (Millıyet) - Ruslarla her ıkı tarafın 1,ıı 
teveccih•"' uçmuştur. proğram hazırlanmıştır. Bu proğra- feransında Latin devletler müttehit ne sevk ve ihraç edecekleri mal mıkdan hakkında başla>' 
cl.ııad.e ma göre tayyare nakliyatını tesri i- bir cephe teşkil ettiler. Tam Renin zakerat tetkikat için bir kaç gün tehir edilmiştir. Dört befcli'' 

- çin gece seferleri dahi yapılacaktır. tahliyesi meselesi mevzu bahsolunca 1 1 k b" · t• 1 ht ınel -RUSLAR JLERILEDI kadar top annı ara son ır ıç ıma yapı ması mu e 
Bu maksatla her 25 kilometre mesa- ceneral Gouraud İtalyaya davet edil-

PEKİN, 19. A.A. - Havas ajansı fede tayyare istasyonları vücude ge di.• C IAI B ı· 1111. kf l•tef 
bildiriyor: Topçu kuvvetinin himaye t. ·ı kt. e 8 ey ge tyor ırıe ep f / 
fi~~ğ~~i~i~ı;;:;:r~ frr!::~%~e~:;.c~~: b:~~;y'ij~a;~:ı.:,a~:,~ı~~f:!:nf;~ AT;;:,• l!.u:_A:. _:E~~~!nista- ANKARA, 19. (Milliyet) - ılş mu··sabB/I 

· k k · nm Belgrat aefiri M. Polychronıa· des bankası umum müdürü Celal Bey •-
mendöferlerınin bir aç no tasını ış- edilecektir. Varşova kurbünde 14 hükumeti mezkfuenin Ankara ıefare- tanbula hareket etmiıtir. 
gal etmiş olduğu haberi teyyüt et- milyon mum kuvetinde ve 220 kilo- f 
mektedir. ___ metroıuk hassai inşiaiyeyi haiz bir tine tayin edilmiştir. Terfi eden 16 ın cı ha ta.~ 
İNGİLTEREDE İŞ BUHRANI fener rekzedilecektir. M. HERRİO YUNANİSTANDA MEMURLAR NASIL MAAŞ ıfl" / 
LONDRA, 19 (A.A) - Yün fabri SELANİK, 19 (A.A) - Gazete- ALACAKLAR 16 ıncı haftanın eıt hf~ 

BALON VASIL OLDU ı M H · il ııv kalan patronlarının yakında amele- er . errıot nun beyanatını neş- ANKARA, 19. _ Barem talimat- haberi nedir ? m S 
ye yol verecekleri rivayet edilmekte TOKYO, 19 (A.A) - Zepli, bura retmektedir. Mumaileyh bu beyana- · ·h· t el ül tile ı.·r ,,( 
d · ya muvasalat etmiştir. tında müşkül bir teşebbüs olmakla name•• mu~.1 ınce e• • oure . 

1 başlamıştır. f"! 
ır. dereceden uç derece mafevke terfı e- _ t0~'°' 
-- --· -----· Bu mu··nasebetle tacirlerimizin ta- beraber Avrupa müttehit hükumetle- denlerde esas tudur: Gelecek ~IAğtıS 1:1. 

temamen ikmal edilecek olan layıha, rinin vücude getirilmesinin zaruri I rteS 
öyle ümit ediyorum ki meclisin açıl- rife kanununnn tatbikinden evci IU- olduğundan bahsetmektedir. 3 derece mafevke terfi e~enle_r ter-1 cevap arı za I 
dığr ilk günlerde heyeti umumiyeye zum ve hesaptan çok fazla ve bilhas- fi müddetini ikmal etmedıkle"! tak-, akşamına kadar kabil O 
arz edilebilecektir. sa konuşmakta olduğumuz ticaret Mısırda clirde terfi ettikleri derecenin bır de- f ell f1I .ıl 

1 • h. J muahedelerı·nı·n yu .. zdeleri ne oldug"u rece dunundaki maa•ı alacakklardır. tfı:. 16 ıncı ha tanın "~ 
Şeker ve petro ın ısar arı son ta- KALACAK JNGILIZ ASKERi ' !< '' 

rife mücibince gu .. mrüg" e intikal etmi• bilinmeden mal getirmekte devam et- Terfi müddetini dold':'rduktan sonra haberi için almaca .ı 
• LONDRA, 18. A. A. - Sunday bul d ki d rec run maaııru ala ,, 

t . Ancak büyu .. k bir faaliyetle çalı•an meleri büyu"k ihtiyatsızlıktır. Korka- un u an e e • ~?, Aıı.. t --•ı ·e• ır. • Times gazetesi, İngilterenin Mısırda caklardır. ...,.1ls oıı S&Ofr. (, " 
Ticaret mukavelenameleri komisyonu rım ki gümrük parasından kazanacak yalnız bir alay suvari bulunduracag"ı-

1 
_, k terfi d 1 J flAneaııeceKt •lr 

ki t . t ··k ı ı · · · !arı 5 - 10 kuruşun bir kaç m;•lini· ki derece m"'ev e e en er - ıısıl" es ıcare mu ave e erının yenne --..,, nı yazmaktadir. Süvey• kanalının mu .. ik 1 eli k d 1 Milli t pi 1'· 
Yenilerini kamilen ikame ettiği gu .. n, depo, sigorta, faiz diye vermek mcc- ' terfi müddetım ma e nceye a lU' arınızı ye l~' haf azası merkez kitaatına mensup . 1 al caklar ·· dd ti ı 4er 
daha doğru bir tabir ile eski ticaret buriyetinde kalmasınlar! Hülasa ma- 4000 kişilik bir kuvvet tarafından te- eski maaı arını a • mu e e- memurluıt"una gllO 
mukavelelerinin müddetleri hitama li vaziyetimizi bir kaç satır içinde ve min edilecektir. rini doldu~duk!"n sonra terfi ettild":' .. ~"~f 
erdiği gün şeker ve petrol inhisarları samimi bir aurette hülasa edersek di- ri derecerun bır derece dunundaki .. cırıı\ ·" 
da k1imilen gümrüğe geçmiş buluna- yebilirim ki gerek vergilerin kendilik &Im-zad.e maaıı alacaklardır. MERSiNDE BiR 100" 

cak ve artık o teskilata lüzum kalını- !erinden inkişafi, gerek tahsil nispet- ALMAN G~ZETELERİ VE Barem kanununun kadrosunda ge- Mersin de hükürnet ' ' 
yacaktır. · !eri, gerek hazinenin nakit vaziyeti KONFERANS rek muhasebe müclirleri ve gerek def-

1 kanlı bir cinayet oldu. Ş'~ 
TARiFE KANUNU çok iyi bir haldedir. Bütün taahhü- BERLİN, 19 (A.A) _ Gazeteler terdarlar muhtelif derecelere ayni- Altmış yaşında, Adarıa"'~~~ 1 

8 - Yeni bir tarife kanunu yaptık. datımızı muntazaman karaıladığırruz umumiyetle .M. Snowden in hattı ha mıılardır. 1 •• h il · d ·kamet • ,.~ ., H · uh be ··clirı · h . mıı ma a esın e ı 110• 
Bu tarife kanunu yapılırken devlete gibi bilndan sonra da karşılayacağız. rekoti hakkında endi§" izhar etmek- angı m aae mu en ve angı · ·· de karı 51 ~ 
varıdat temin etmek için olduğu ka- Hatta bu seyri tabii devam ederse-- tedirler. de~erdarlarm h~ngi derecelere ayni-, İsmaıl, _son b guı"ler nih3y<1 ol' 
dar bir çok noktalarda ondan çok ki benim bunda şüphem yoktur-bü- Welt-Am-Montag gazetesi, Von ma11 husuou dogrudan doğruya ve- helenmıye aş amış. d "' 
fazla memleket iktisadiyatını düşün tün işlere cesaretle girebileceğiz. Be gerlack ın bir başmakaleslni neşret- k&let makamına hırakılmııtrr. 1 Fettah isminde birisile A 1

3 
..,;ıı1 

dük. Alelumum alakadarların ve bil- nim bundan başka s1iyleyeceğim- yok mektedir. Mumaileyh bu makalesin- . İ•_tanbul ve lzmir deft~rdarlar_ı bi-, mıştır. Bunu haber alani. 
5

_.e Jtf 
hassa İstanbul ticaret odasının çok tur.• de, Von Hugunberg in gayri şuur! rınaı dereceye ve muamelat, vanclatı kasından Mersine gelın ~ 
yardımını gördük. Öyle ümit ediyo- VEKiL BEY ODEMIŞE şeriki cürmü addettiği M. Snowden çok olan diğer defterdarlar 11ra ile' - a başlamıştır. . d~ 
ruz ki, bu kanun memlekette gerek GiDECEK in slyaoetini takbih etmektedir. derecelere tefrik clilecektir. \ aramag halli .-al< 

3,~I 
ALMANLAR MEMNUN M ha be ··d· 1 • d _,., Mezbureye ma ı··"" "J 

zirai, gerek sınai mevcut hareketlere Saracoğlu Şükrü bey Sehrimlsde u ıe mu ır erı ara11n a mıu<-1 • •1 h il bıt v Jl'; 
daha çok kuvvet zerkedecek ve onla- Uç gün kalacak ve bir aylık istirahat BlllRLİN, 19 (A.A) - Zeplinin Yt, müdefai milliye, haricit>e ve da- düf eden katı . _am ı3srıt3 
rın gereği gibi inkişafına yeni imldn- .nüddetini ıroçirmek lli:ere İzmir ta· To{cyoya muvasaütı burada azim se hlllye muhasebe müdürleri birinci de-' bancayı zevcesının ~a aJ<al• 
!ar verecektir. 1 rikile Ödemiıe ıtidecektir. ~ ,, viılÇ ve heyecan uyandırmııtır. ,.... receye tefrik olunmuılardır. 1 tır. Kadın ölm~ı- Katıl y 
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Laheyde iki cephe 
•••••••• 

l<ardesç d" 
Stnda a· · ~. or~ sene yan yana harp edenler şimdi pay masa-
asiJ ı· ışı go~terıyorlar. Garip tekamül! Son harbin iç yüzünde 
l est ennı v k .. - k . . ahiyi t k' annrş, yo sa hesapcıklarıru, ogrenme ıstıyen 

O a ıp etsın. 

Bl!'~dal şimdilik iki cephe var 
rı n T . 

•asati 'k· gı ~z cephesi. İngilizler, mağluptan alınacak senede 
sı Cden !~ 1 ~ılyar marklık (bir milyar Türk lirası) paya iştirak 

Yalistr .mıllet arasındaki taksim nispetini iyi bulmayorlar. Sosi 
fı• "'••'<:ı,'; 1~.e :ağmen, vatanperverlikte muhafazakarları gölgede 

rar Cd ukum.eL maliye ııa.ıırı Snowdenin lisanile fazla payda 

it 

,.e 
et' 
rıaıl 

ı;at~ 

. rı&e 
ıf 

B ıyor. 

ır. u ~ephel"ın diger uzuvlarından Romanya, hiç olmazsa bor
·r:ıte er~ceıt kadar alavım diyor; Yunan, Venizelosun lisanile, 

·ı ve' d~d<\lt ~.lı~ı ( )) nispetinde tazmin istiyor; İspan;:a. Por 
Ik. •· F er kuçuk devletlerin iddiaları da bunlara benzıyor. 
n, y ~ı ra'1 . ' cephesini sevk eden Fransız maliye nazırı Che

Cdivor ~ng p\a uncıakı pay nispetini kabule hazır olduğunu il~n 
cin ı.l~ ,ı8kat b~ nıspetin, önceki Dawes planında? karlı oldu~u 
iıye "'. • hasd • sadece har partık bitsin, sulh nıhayete gelsın .. 
r.ı:~~;ı{~ !l~ih~k eden İtalya mümessili Masconi, Mussolin~
değ,•ern' rını ılen sürmekte: Y oung planı güç meydana geldı, 

B• ez 
~ . 

n~ıl b~!rm bu meraklı kırk harami hikayesi nasıl devam edecek, 
ecek... N. 

.y. •• 

GÜNÜN İKTiSADİ HABERLERİ 
s~usy~~a ihracat : deriler bugün kısmen 
~Vkedıhyor. Artivin derileri de tevzi edildi 

ıtıııa Uayaya ihraç dil · 1 k · · d Yencai .. e ecek derilerin 1 Hakem hey'etı ge ece ıçtımaın a 
~tır. De~~ dun ~ümrtikte başlan- ihtilafın halli için alınacak tedbirleri 
apll?~ •evlc~rden ılk parti bugünkü de tespit ederek raporunu bazrrlaya-
~rtivin .. dıi~cektir. ı caktır. 
~ •vvet'layeti tarikile ihrac olun " Türk - Leh ticaret muahedeti -
~· 0 lıaın d~e. ~karrür eden 25,000 Türk - Leh ticaret mukavelesi 3 Te
lj~le 1ıtanb"7'0 .vaktin darlığı dola- trinievel 1929 tarihine kadar mer'i 
bitd·a.vld dü~ İ!•caret odası v~ııta- olacaktrr. O tarihten eve! yeni mua-

O ltıJınittir. tısat vekaletınden hede akt< için müzakereye girişile-
ta da bu zs 0 cektir. 
.. iç •deeeı. t1i oo kiloyu ham deri ih- TUNA SERGISl 

\i llde 67s c_ar ve müesseaat bey· 
r. er kılo ol k • • • ara taksım etmıt 

to Sirorıa . 
ıııu~ .tarife ~e komisyonu - Si
'•ta<lirıyctinde 0.ını~yonu dün Ticaret 

devaııı d.•çtıma ederek müzake
la tıuııı.u ~ t~lıniştir. 

Bu ay içinde Tunada beynelmilel 
bir sergi açılacaktır. Tuna sergisi ti
caret odaoıru davet etmiştir. Sergiyi 
ziyaret etmek için iki kişilik bir he
yet bir kaç gün oonra Tunaya gide
cektir. 

~ rtlcrı Uıe ~ 1ınada sigorta umumt TRAKYA MAHSULÜ NASIL? 

•~ita ıJ;"d~ göriilmüt ve içti
tve '1e'&fi gune .brakılllll§tır. 
~r~l•hrİıniz Çok t~lıyor - İki gün 
nund llıcvafi t Y•nıden külliyetli mik 
%ı ada b' ~lnıiştir. Bu hafta so-

•di!· ır Çok k 1 . h 

Bu seneki Trakya mahsulatı kura
klık devam ettiği için, Anadolu mah
sulündeki şayanı memnuniyet bere
kete nisbetle, o kadar iyi değildir. 
Yetiten mahsul, bem geçen senelere 

''1 te .'Yor. l!:uıı· oy~n ge eceği ta nazaran mebzul değil, hem de müte-
dlıtetc~ııce et fi ıye~.mlktarda me- nevvi değildir. Trakyarun hububat 

• gı ııı .. L atlennın bir az daha ih . · · .. b · d 11
0 

-•akkak "rUlti tiyacının teıvıyesı ıçın u sene dı-
a lııg·~~da nıua lgo ~or. ğer mıntakalardan sevkiysta intizar 
r~ 'ır lira ıne e - Dün borsa- edilecektir. 
'oıı, açıııııı. 11 ıoıs kuruş otuz pa- Bu ıene memlaketirnizdeki en ku-
88 ' ıoı • ve duruun 1 d 
9 

S ·, S,s ta kaba muame e ın rak yer Trakyadaki Kepn olmuttur. 
12,s •çılıp 886 J' nnııştır. A!tın Burada buğday ve mısır mahsulü az 

teıı tıı aç 1 a kapanmıı liret . . . . . 
'<>nra 

9 
1 1P 9 16 c kadar dütdilk yetışmıştır. Hükumet Kegandalrl kö-

L_ • it~, 12 de kapanmıttır ylllye yardım etmektedir. 
:"il ih ~"'-t ·ı . B F 
!ttbi .~ - 1 .e tacirler araaınıla çı· A RA VE SAMSUN 
lrq, lcınde til Guınrük tarife kanunun TOTON LERI 
~ 11da çıı.a';,Cl_rla, gümrilkler idaresi Bu ıene Samaun ve civarında tü-
ıııud~ollıııan h •btı\Sfın halli için in- tiln mahsulü azdır. Samsun ve Baf
dt t laııı.u akeın hey'eti diln Bat ra, Çal'f'll'ba kazalarında mevaim ku-

" 
0Plan,,.._ liakkr beyin riyasetin- rak geçmi•tir, Bu kuraklık en ziyade 

l .,~ i•t· ---.,ı.r. • 
•~r • lıııada tü . tOtünlere telİr etmiştir. Bundan bat 

•n noı.ıaı ccarıa çıkan ihtll&.fı ka Çarşambada fasulya geçen seneye 
•r teapit edilmiıtir. nazaran az yetişmiıtir. 

* • * 
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Mahkemelerde 
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ) Dallı çarşaf, sürmeli göz 

MIJteferrik H. 

Kıbrıs Türkleri 
Kıbrıs Türklerinin 
Dahiliye vekiline 

maruzatı 
Cenubi Anadoluya iltica etmiş o

lan Kıbrıs Türklerinden mürekkep 
bir heyet Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya beye atideki maruzatta bulunmuş 
!ardır: 

1 - Türkiye i~ tabiyetini kabul et 
miş olup henüz adada kalmrş olan
ların cenup vilayetlerine gelip yer· 
leşmelerini temin için kendilerine 
araai verilerek yardım edilmesi. 

2 - Türkiyeye iltica edenlerin is 
kin ve temlik muamelelerinin tesrii. 

3 - ~~ustahsil bir hale getirilme· 
leri için kanunun emrettiği vasıtalar 
la mültecilerin techizi. 

4 - Silifke sahasında mevcut ya
bani zeytin ormanlarından bu mülte 
cilere hisseler tefrik edilerek bu or
manların islihı ve bu hususta mev .. 
cut maniaların izalesi. 

S - Mülteciler mustahsil bir hale 
gelinceye kadar kendilerine tedey
yün suretile taksitlerinin tediyeleri
nin tehiri. 

6 - Anamorda iskan edilip ora
nın havasile imtizaç edememiş bulu
nan Kıbrıslıların mllsait mıntakalara 
nakledilmeleci. Dahiliye vekili Şük· 
rü Kaya bey bu arzuları kemali dik
katle dinledi ve icabeden vilayetlere 
bu mesele hakkında bcyı:tle temasa 
gelmelerini söyliyeceğini bildirdi. 

--
ADLiYE VEKiLi 

Adliye vekilimiz Mahmut Esat be
yin bugün, yahut yarnı şehrimize 
gelmeleri muhtemeldir. 

TARİHi EDYANKONGRESİ 
Köprülü zade Mehmet Fuat bey 

İsveçte toplanacak olan t~rihi edyan 
kongresine iştirak için per~cmbe gti 
nü şehrimizden lsveçe hareket ede· 
cektir. Fuat B. tarih! edyan kongre
sine bir rapor takdim edec~ktir. 

Tarihi edyan kongresi yirmi gün 
devam edecektir. Kongreyi İsveç 
Kralı küşat edecektir. 

~ 

İNŞAATI NAFİAYA TALİP 
BİR FRANSIZ ŞİRKETİ 

Bir Fransız sindikası hükfimeti .. 
mize müracaatla inşaata ait bazı tek· 
lifatta bulunacaktır. Bilhssa Anka
ra - İstanbul şosesi ile Erzincan -
Kastamonu demiryolları inşaatını te 
ahhüt etmek istiyen bu grup, inşaat 
malzemesini de Fransadan getirmek 
tasavvurundadır. 

Teklifat bir kaç güne kadar Nafı
a vekaletine arzedilecektir. Fransız
lar kuvvetli sermayelerle memleke· 
timizde iş yapmıya karar vermiş bu· 
lunmaktadırlar. ........... 
POSTA VE TELGRAFÇILARIN 

TENEZZÜHÜ 
Posta, telgraf ve telefon memurla

rı teavün cemiyeti tarafından bu Cu 
ma Maltepe vapuru ile Adalar ve 
Boğazda bir deniz gezintisi tertip 
edilmiştir. 

ORMAN u: MÜDÜRLÜÔÜ 
Orman umum müdiriyetinin baı

vel<alete raptı ile müstakil bir halde 
idaresi mutasavverdir. 

Bu takdirde umum müdiriyetin 
müstakil bir hale girmesi ve bir hey· 
eti idare teşkili ihtimali vardır. 

Büyük bir servet menbaı olan or
manlarımıza pek çok talipler vardır. 

Elyevm Bolu ormanlarında tetki· 
kat icra eden bir İngiliz şirketi me
sarlfat< istikşafiye olmak üzre. yal
nız ı,soo,ooo İngiliz lirası tahsıs et
miştir. 70 kişilik olan bu heyet a.zası 
muhtelif gruplara ayrılarak tetkıkat 
icra etmektedirler. 

ÇAKMAKLAR 
DAMGALANIYOR 

Çakmak inhisar idaresi tarafından 
tüccarın elindeki çakmakların damga 
!anmasına bu hafta içinde başlanacak 
tır. 

Tüccar elindeki çakmaklar evvelce 
tespit edilmit olduğundan bu işin ko
laybkla yapılabileceği zannolunmak
tadır. 

Çakmakların damga muamelesi 
bittikten sonra çakmak beyannamesi 
verıniyenler hakkında şiddetle taki
bata girisilecektir. 

' ____, 
MOSKIRAT MODORO MUAViNi 

Müskirat inhisar müdür muavini 
Hüsnü B. Konyadan Ereğliye gitmiş 
tir. Hüsnü B. Ereğlide açılacak ~lan 
müskirat fabrikası hakkında tetkikat 
yapmaktadır. ·~-=-

TAHLiSiYE iŞARET 
TABANCALARI 

Tahlisiye idaresinin sipariş ettiği 
işaret tabancaları bir ~ya kadar gel_e
cektir. Kilyostaki tesısatımızı tamır 
ettiritmekteyiz, yakın bir zamanda 
tamirat Htam bulacaktır. 

LİSELER NE ZAMAN 
AÇILIYOR? 

Liseler teşrinicvel bidayetinde açı
lacaklardır. Daha ~imdiden mektep i
darelerine bir çok kimseler müracaat 
ederek kaydedilmek istemektedirler. 
Lbeler eylülün 15 inde açılacaklar 
ve teşrinievele kadar kaydü kabul 
mua~elelerile meşşuı olacaklardır. 

FelaketY.edelere yardım 
Odluyurt mecmuası delaletile şeh

rimizdeki aı<·rbaycanlılardan Of ve 
Sürmene felikeı.edeleri için toplanan 
ı 00 lira Trabzon Türkocalı vasıtaai
f P. Hilaliahmer~ veriltırl~tlr. 

Çatalcanın Dayabdın köyünden 
merhum Hasan aganın ıs yaşmdakı 
oğlu Hasan yanına 8 yaşındaki karde 
ş~.lb.~ahim Hakkıyı alarak Topkapıya 
komur sa~mrya gelmiş, kömürü sat· 
mış ve koye avdet etmek üzre yola 
çıkmıştır. 

Çamurlu han civarina geldikleri za 
man 8 yaşındaki İbrahim Hakkı uy
ku ser.emli~i ile arabadan düşmüş, 
bu sukutu agabeyisi Hasan görmemiş 
ve arab~yı surmekte devam etmiştir. 

İbrahım Hakkı düşünce tekerlekle
rin altına gitmiş ve acı bir çığlık ko
parmıştır. Bu çığlık üzerine Hasan 
arabayı du~durmuş, kardeşini kurtar
~a~. •s.~emış, fakat kardeşi ezilerek 
o~muştu_r. Ha.~an kardeşinin cenazesi· 
nı Ramıye gotürmilştür. 

Vllligette 
Bir tahkikat 

• •••••• 1 

Saadet Haııım, mahalle 
delikanlıları ile odalara 

kapanıyormuş! Muhacirlerden 
usulsüz para mı 

alınıyor? Yollu kumaştan uçkurlu bir çarşaf giyinmişti. Gözleri tarzı 
latrancadaki muhacirlerden tapu kadimde sürmeli, kulaklarında el kadar akik taşından küpeler 

barcı namile altışer lira alındığı bak- sarkıyordu. Sanki mahkemeye değil de süsünü gö~terecek bir 
kında Vilayete bazı ihbar vaki olmuş mesireye gelmişti. 
tur. Haber verelim ki bu geliş davacı sıfatile değildir. On senelik 

Bu ihbar üzerine Vilayet alakadar- kocası, onu mahalle komşularından genç bir erkekle manasebet· 
lar hakkında t<:hkikata ba~~mıştır. te bulunmakla itham ediyor. Evet dallı kumaştan çarşaf giyinen 

Emanetle bu gözleri sürmeli kırklık kadın böyle ağır bir töhmet alunda-
KAFESLERINKALDIRILMASI dır. Kocası mahkemeye gelmemiş, vekil göndermişti. 

iÇiN PROPAGANDA Reis sordu: 
YAPILACAK - İsminiz? 

Veremle mucadele cemiyeti evle- - Saadet! 
rin pencereleriı:dcki kafeslerin kaldı-, _ Kaç yaşındasınız? 
rılması için propağanda yapmağa ka-
rar vcrmi~tir. Cemiyet kaf sterin sıh Saadet hanını, bu suale derhal cevap vermedi. Müşkül bir im-
hat noktai nazarından mazarratmı, I ti hana girmiş bir mektepli gibi kekeliyerek: 
bunların içeri girecek olan ziyayı kes - Bilmem! dedi, otuz altı var mıyım) Mecidiye kağıdım da 
mekten başka bir işe yaramadığını yanrmda yok ... 
halka telkin edecektir. s· 

EMANET SIHHİYE MÜDÜRÜ nız-? ız yaşınızı nilfus kağıdına bakmadan hatırlıyamaz mısı-
KEDİ ETİ YENEBİLİR DİYOR 
Kedi eti yenebileceği hakkında bu - Efendim, ben otuz altı diyeyim dcı ••• 

günlerde yapılan neşriyat üzerine şeh - Peki. Öyle olsun. Buraya niçin geldiğinizi biliyorsunwr. 
remaneti sıhhiye müdürü Neşet Os- - Bilmez olur muyum? Herif kendi kabahatini !Srtmek için 
man bey şu beyanatta bulunmuştur. bunca senelik ayaline iftira ediyor. Muhsin dedikleri de kim? 

NAMUSLU BiR KIZ KENDiNi - Kedi eti yenebilir. Fena değil- Evladım olur o benim .. Guya, Muhsinle odalara kapanıp türlü 
DENiZE ATii dir. Sıhhi mahzuru yoktur. Mamaii işler yapıyormuşuz. Boyumca kızım var. Hiç ben bunu kabul e

bizim memleketimizde yenecek çok 
Çengelköyünde Talimane caddesin- et olduğu için buna ihtiyaç yoktur. der miyim? 

den geçmekte olan Mazhar Tevfik be- - Muhsin dediniz. Halbuki evrakta Ali Rlza dl.,. .,. • ..,,.... 
yin hizmetçisi ıs ya•ında Zekiyeyı· EKMEK NARHI iPKA EDiLDi .r- .r-·r-· 
Ah S • y · km k h · dllın. - Ha .. O da b""ka •• Mahallede ne kadar genç varsa henai-met ':'e a~ri isminde iki kişi zor- enı e e nar < tespıt e ıt ..,, ..-
la gez?'ıye gotürmek istemişlerdir fiatler ipka olunmuıtur. ni sıralamış. 

Zekiye bu tecavüzden mütecasir ol Üstelik muayeneye de sevliettl beni .. Allaha ıOkllr ahuımıı te 
muı. müte~vizlerin gözü önünde ın- lrtihaller rile çıktım ama alemlere rezilü rilııvay olduuı. 
tıbar kasdıle kenclisini denize atmış- Mübaşir dı!.vacmm gösterdiği iddia fllhltlerinin lıılmlerlnl lio< 
tır. Zekiye kurtarılmıştrr. Nemlizade Hakkı Bey mahdumları ridorda bağıra bağıra saydı: 

8 YAŞINDA SAiME JiLETLE Asım ve Nazun, askeri doktor kayma - Hamide hanını, Mecbure hanım, KAın.11 efen .•. dilli il 
ARKADAŞI kamlığından mütekait Rifat ve Tra-

Nl YARALADI Tebligat yapılmasına ramnen hiç biri gelmemiti. Muhakeme f bzon meb'usu Nebizade Hamdi bey- >.••• 
Ve ada Ahmet paşa mahallesinde Ierle aileleri efradr, aziz ve sevgili bu yüzden on beş gün sonraya kaldı. 

oturan Mahmut efendinin kızı 8 yaşın ku:ları, anneleri, kardeşleri, teyzeleri, • • • 
da Saı~e sokağa çıkarak 7 yaşında halaları, refikalarr, gelinleri Saliha ha 
Hacer ıle oynamıya başlamıştır. nıının tedavi edilmek üzre bulundu-

İki küçük kız oyun esnasında kav- ğu 1sviçrede pek genç yaşta olduğu 
gaya başl~mış':'r, daha küçük olan halde vefat ettiğini akrabalanna ve 
Hacer• Saımeyı dövmüş, dişini kanat dostlarına en büyük elem ve iztirapla 
mıştır. ihbar ederler. 
, Soi'?e hemen eve koşmuş. ağabey- Merhumenin naşi şebrimize getiril-

sınc att tıraş kutusunu açmış. bir ji~ miıtir. Cenazesi yarınki ~arşamba gü
let ~ıçağı alarak sokağa çıkmış, Ha- nil öğleden evci saat onda Kalamı~ 
cer ıle tek~ar kavgaya tutuşmuş, ji- iskelesi civarında [encrbahçe yolunda 
!etle Hacerın sağ baldırını derin hir büyük sokakdaki köşklerinden kaldr-
surette kesmiştir. rılacaktır. 

ZORLA BIR...,.,,..K_l...,RACI KADIN - Saat dokuzu oıı g•~e köprilden 
hareket eden seyrisefain vapuru do
kuzu kırk geçe Kalamış'a muvasalat 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
Halkadoğru mecmuasının davası Hareket 

gazetesi davasile birlikte görülecek 
DÜn üçüncü ceza mahkemesinde 1 Mehmet elendi dinlendi. İmam elcn

Hareket gazetesi aleyhine açılan mü- di vakayı JU suretle hikiye etti: 
heyyiç meşriyat davasının rüyetine - Bir bayram ırilnil idi Burhan 
devam edildi. Gazete sahipleri Fahri tebrike geldi. Babaıı ile dargın oldu
Kemal ve Suat Tahsin beyler hazır ğunu ve bu ınoyanda at gezmesinden 
bulunuyorlardı. Müstantık Hikmet de bahıctti. Ben b ;u huıusa dair bir 
beyin bu gazete aleyhine açtığı ha- şey bilmiyoJ':.ım ve kendisine de blr 
karet davasından feragat ettiğinedair şey söylem . Samatyada Uzuncaova sol<ağmd& 

15 numaralı evde oturan Mannik ile 
Aram bir ev yüzünden kavga etmi~ 
ler, Mannik bıçakla Aramı batından 
yaralamıttır. Mecruh hastaneye ya
tırılınııtır. 

eder. feragatnamcsi okundu. Bu davanın Vak'a ya ıı•Ien zabrta ve 1,p,ııibat 
• * * sukutuna karar verildi. Konya müd- memurları hadise mahalline ge\diklc-

BEHÇET KAMI B. ÖLDÜ dei umumiliğine yazılan ve Halka rlnl ve cinayeti g!Srdükler!ni anlattı-

KUMKAPIDA YANGIN 

Hariciye vekAleti ikinci daire birin- doğru mecmuası sahipleri hakkında !ar. <leçen celsede aY\lkat Sadi RUa 
ci ıube memurlarından ve Darillşşafa takibat yapılıp _yapılmadığını soran B. milekkillnin Tıbbı adilde muyac
ka müdürü Klimi beyin oğlu Behçet isti.llima cevap gelmişti. Gelen cevap- nesini iatemitti. Müddei umumilikte 
Klimi bey iki gün süren kısa bir ha;- ta davaya esas olan Alev yağmuru bu talebe iftirak etti. Bunun u....rine 

Kumkapıda Kulluk sokağında Mah talığı mütetakıp Ankarada vefat et- adli şiri yazan Nail B. in Konya lise- mahkemece Burhanın milfehıdeye a-
mut beye ait 45 numaralı evin üst ka- miştir. si talebesinden olduğu ve gazete sa- lınmasına ve muhakemenin 16 eylüle 
tından dün gece yangın çıkmış, itfai- [Milliyet_ BehçetKami uzun müddet hibi Rıza Pulat B. inde Erkek mual- talikına karar verildi. 
ye yetişinciye kadar üst kat tamamen, gazetecilik etmiş sonra hariciyeye in- lim mektebi talebesinden olduğu kay • Kız kaçD'an Ahmet ile Da\"11cluıa 
0

1
.rta kat kısmen yanmrştır. Yangın tisap etmi• k~etli gençlerimizden d~d!lmekte ve zaptedilen gazetelerle muhak-eai _ Papbah~de bir lı:ı& 
.. mbaıun devrilmesinden zuhur et- • .,... bırlikte kın 1 t b 1 .. d rildi ka k d di. Vefatı zayiattandrr. Ailei keder- , . . ~vra .s .an u a gon e . - çımıa nıad oainden gayri nıtthuf 

mittir. :m dideoine beyani taziyet ederiz.] ğı bıldırılmekte ıdı. Bunun ilzerıne olarak muhakeme edilen Dursun Da-
AZ ~,.. • ~keme. heyoti herlki davanın tev- vut ve Abmedin muhakemeııino dWı 

KALDI BvuULUYORLARDI * * * kıdıne Naıl ve PuUlt beylere muha.ke- Alır cezada devam olundu. Bu muha 
M. Mediniç, Collenda ve Vallaka Elim bir zıya mede hazır bulunmaları içiıı tebligat keme bur ırarip safhalar goç· . ti. 

isminden 3 genç dün Yeşil köyden ifasına ve muhak~menin 9 EylOle ta' Geçen celsede phadeti eana1ı~a-
sandalla Flüryeye giderken denizde Kemaliye eşrafından ve mülkiye !ıkına karar verdı. lan şehadetten dolayi Zeynep innin
çırpınmakta olan iki kişiye tesadüf kaymakamlarından müstafi Çakmak * Aliye hanunın muhakemesi - deki kadın tevkif edilmişti. Dilnkil 
etmişler ve kendilerini kurtarnuşlar- çılarda kuş tüyü fbrikası sahibi Ba- Maciam Manniği yarallyan Şakir pa- mahkemede Zeynep mevkuf ve di
dır. li zade Ömer Raif ey dayısı ve ce- şaıun kızı Aliye hanımın davası gü-' gerleri gayri mevkuf olarak bulunu-

AZiZE H. KALBiNE KURŞUN dit handa eqi zade Arif Hikmet B. nü olarak 24 Ağustos tayin edilmişti. 1 
yorlardr. Zeynep tahliyesini i•tedi 

SiKTi in amcazadesi ekşi zade Hakkı bey Halbuki bu müddet zarfında Ağırce- Mununların şahitleri iğfal etiği de 

Ka 
irtihali darıbaka eylemiş olduğun- za kapalı olduğundan ve dava da müs anlaşılmı•tı. Bunun üzerine Zeynebın 

dıköyünde Mısırlı og·ıu sinema da b .. k'. S ı ·· d • - n ugun u a ı gunü saat 12 c tacel mevaddan bulunmadığından ta- tahliye•ine karar verildi ve muhake-
sı karşısında oturan 20 ya•rnda Azı' Ferı·ko"yu"nd B th dd · d - • - e aru aııe ca esın e yin edilen günde muhakeme rüyet me ve Dursun, Davut ve Ab-
ze hanım dün sabah av tüfeğini kal- 47 numaralı hanelerinden kaldırıla- edllmiyecektir. metin şahitleri iğfalden tevkiflerine 
bine sıkmrştrr. Ağır surette yaralı o- rak Feriköy camisinde namaz< bade! ADLiYE MESLEK MEKTEBİ ve bazı şahitlerin celbi zımnında ba . 
lan genç kadın Trp· fakültesine yatı- eda Feriköyündeki aile kabristanına A · ka güne talı'k edı'ldı'. r ı t dlıye Meslek mektebi J, 2. 3 ve 

1 mış ır. tt=e:".'!l'!!I defnedilecektir. Cenabıhak gariki 4 üncü devre mezunlcri aralarında bir * Çocuğunu öldUren ana malıkürn 
ÖMER GARSONU VURDU rahmet eylesin. cemiyet tesis etmek maksadile bugün oldu - Yeni doğan çocuğunu öldü _ 

Kadiköyünde Kurbağalı derede o- I ı lstanbul Türk Ocağında saat dörtte mekle maznun Taşköprülü Nuriyenin 
turan garson Osmanla Üsküdarda 

0
_ Şehremaneti ilan arı toplanacaklardır. mevkufen muhakemesine Ağırcezada 

turan Ömer arasında kavua çıkını B rh d" •~h. k devam olundu. Bu celsede mahkeme 
b f r u an un mu a eme edildi - Ha- nihayet buldu ve kararını verdi. Mab 

neticede Ömer bıçakla Osmaru yara- Şehremanetinden : Kana ızasyon lası Mu'·eyyedı· vur ki 18 k » . al d ma a maznun eme "'urlyeyı' evv•t• S sene a><ır ha-lamıştır. ameliyatı dolayisıyle Asma tın an d G 1 v • " 

İ k da C baz h dd i yaşın a a atasaray talebesinden pııe mahkum etti. Fakat 18 yatını ile-
. İ pçilere a r an anı ca es - B h dd' · uhak 6 YAŞINDA B R ÇOCUK nin ve Vezir iskelesinden Yalı köş- A~r ane ının m emesine dün mal etmediğinden nısfı bittenzil iki 

ç10NEND1 gır ceza mahkemesinde devam olun buçuk seneye tenzı'I edı'ldı'. Mamafih 
İ kü caddesinin 32 Ağustos 929 tari- K ·u 
talyan tebaasından •oför Orsininin b T d muştur. atı 'n annesi ve naktüle nin haleti ruhıyeıı'ndeki bazı bo•ukluklar • hinden iti aren ramvay an mada d · • 

idaresindeki otomobil dün Ayvansa .. ki' e teyzeası olan Nazmiye H. maznu- es.babı muhaffelei den addedilerek 
• bilcümle veaaıtı na ıyeye kapalı b ı d ı il · • ray caddesinden geçerken Salih is- • il'- 1 nun u unması o ayıa e bila tahlif bır sene 8 ay milddetle ai'Nr hap-
bulunacagı '"' o unur. d. ı d' K dı h ·ı h b"' minde 6 yaşında bir çocuğa çarparak ın en ı. a n em ag ıyor em de ae mahkfım edildi. 

ba9mdan yaralamıştır. * * • • anlatıyordu' ikisi evveli bir kavgaya CEZA MAHKEMELERİNİN 
IZMIRDE CUMA GONO ŞlD- Katranlı şose münakasası tutuşdular, sonra birdenbire Burhan TATİLİ 

DETLI YAÔMUR Y ACDI Şehremanetlnden ' Bedeli keşti Müeyyedi vurdu. Bundan oonra Bur- Ceza mahkemelerinin tatili bugün-
Cuma günii öğleden sonra İzmirde 37696 lira 48 kurut olan Maslak -ls- han.m kardeşi ve Müeyyedin teyze za- den itibaren başlryacaktır. Bu mild• 

frrtına zuhur etmiıtir . tinye şoıesinin sekizinci kilometro- de~ı Sabahat . ~lnle~di. Bu bir gün det zarfında ilk hafta birinci, ikinci 
Saat altıda İzmir afakı siyah bu- sundan İstinye köprüsüne kadar o- ~ileyyet ve diger bır arkadatile bir- hafta ikinci ceza mahkemeleri mil•

lutlarla kapanmıştı. Şiddetli bir yağ- lan kısmının katranlı olarak yaptırı- kte kagathaneye gittiklerini ve mü- tacel işleri görecekler, ağır cezaya da 
mur başlamıt ve bir saat devanı etmit iması kapalı zarfla münakasaya ko· eyyedin orada bir erkekle birlikte a- veklllet edeceklerdir. Ceza mahk-ma 
tir. nulmuıtur. Taliplerin keşif evrakını ta bindiğini söyledi. Sabahatten son- letlrtfn ~ "" ı>q g'!ln ııftrcceıt, bet 

Şiddetli yağmur yüzünden tram- görmek ve prtname almak için Le- ra Burhanı tahrik ettiği söylenen ve eylülde biltun mahkemelerin tatili 
vay seferlerindeki intizam sekteye vazım müdürlüğüne gelmeleri teklif hadise nin kahramanı bulunan imam bitecektir. 
uğradığı gibi bir çok yollar da ka- mektuplarmıda ihale günü olan ı o 
panmıştır. Elektirik cereyanıda fırtı Eylül 929 Salı günü saat ı S e kadar 
na yüzünden muvakkat bir zaman i- mezkur müdürlüğe vermeleri. 

Memlelıette - . 
çin inkıtaa uğraınıştrr. * * • 

Karataşda Şehit Fahrettin polis p } } 
karakolundan Muhtelit Ortamektep azar Ik a benzin 

Donanmamız lzmirden nasıl 
hareket etti? :~~n:,;:t:~:::ny~~u~~~~~~Y;a~:~ ~ehrcmanetindcn: ~chrcmaned 

auları ile inen taş ve topraklar yüz- için lüzumu olan 12000 kilo Cumartesi günil donanmamız lz. 1 Cuma akşamı. donanma ka 
lerlee gömeler teşkil etmişlar, yolu benzin Pazarlıkla •atın alınacaktır. mirden Akdenizde manevra t.ıtbikat\ nına Bornovada' ;ı~· er • 
kapatını•lardır. talip olanların 22 a"'u;to• per- sahaacna saat 7,5 ·hareket etmiştir. . . . zıraet me te ı bah-

• ı> İ . . . . 1 çesınde vilayet tarafından otu ki · 
Tramvaylar işleyememiıtir, Ka- ·embe gilnü ·aat on be•e kad Bu hususta zmır refıklenmız de l'k . . . z şı-~ ' • ar o'rdü>«•-u· tafıı'la'tı nakledı'yoruz ·. ı b. ır çay zıyafetı verilmi•tir. rataş virajında bir tramvay bu yüz- 1 ··dürlu· ,,... J ( · g •-· • • 

den hattan çıkmış isede bir hadise evazım mu .,una geme crı. Evveli torpitolar, sonra krovazör- Zıyafette Vali, Milstahkem mevki 
zuburuna meydan verilmemiştir. D kt A k • !er ve en oonra Mecidiye ile Hamidi- kuma;adaru, Belediye reisi vekili ve 

Karataş tramvay caddesi; yoku9 Ü Of 
0 

utıel ye krovazörler! birbirine muayyen me asken erkan hazır bulunmuştur. 
ardına inen sular yüzündeıı bir göl . • safelerle hareket etmişler ve İzmir Zıyafet çok samimi bir surette ce 
halini almıı. E1dttirllı melılıMltrf)le beleolukhıtu. idru afakını kealf duman sütunları içinde reyan etmiştir. 

Buradan geçmek mecburiyetinde dltlılt•"' d·lt~ ... ~~!~'ı"-~-~. ~.- ı~fıı:akarak binlerce halkın takdir ve Donanmamız aglcbi ihtimal Kuş 3 • 
kalan erkek ve- kadın sular içinden v ·• ..,..,. "W:O- KUPl ..,... tihar nazarları arasmda uz kia• d • 

1 1ı h ld -•·• dir ıc..ı..ı .... _ llGRlP . .,_. ........ .... •-~- a ,mıt aauıa u.grayacak oradan d.ı Antalya ve paça arı in'& a e ı-eç....,.ec • -..- ••• ..., ..., ,....,,..-, v., l\(cra•ne e>der,.lctir 
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ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

1 Nafia vekaletinden: 

Serbest ınü~en~is ve ınetf e,ı en mezun len ınuıııurıın~ 1 
iltiy~t 

~·RıN l'Mnrst ·MILLIYIT. m 1 
~~20.;.__·~~~~~·ı~w~·--1~9!9~-------. 
BCGfNKÜ HAVA 

Dun a;aml hararet 29 osgarl llO 
dLrc,e ıdi. Hugün rüzgar miltek•bil 
m_. dıl esecek hava açıkolacaktır. 

Hütlil< Hl~TE ' 
BORÇLU 

•. Öyle yemeği için eve geldi- lira venne;r.sem, bı' akşam dört-
gım zaman, hizmetçim : te, yazıhane hacz edilecek ... 
. - Sabahleyin siz gittikten Olduğu yerden elini uzattı 

bıraz sonra Şafi bey telefon etti masasının üstündeki zile baa-
.b"TR SPOR MECMUASI Sizi bu gün üçte muhakkak mağa basladı 

Dıip matbu bir mektup aldım. Bir bekliyor . . . Katibi geldi • 
spor mc-c.muas.ının intişa.rdan evel 
etrafa gönderdi&i bu mektupta. Tilr- Şafi eski arkadaşlarnndandır. - Bana (•" •) 
kıyedc spor hareketlerımizin geçir- Yaman bir adamdır. Bilhassa bulsana . 
m · o'dugu umum, muvaffa iyN- borç hususunda. Borç etmenin Banka bulundu. Şafi apareyi 

k ve spor teşkilatımı •da görülen ve borcunu ödemenin usulünü, aldı : 
' ve te etıüt sporla i~tigal eden All ! U · 

oütün gcn~lıği ve sporu himaye onun kadar bilen hiç kimseyi - 0 ••• mum müdürü 
edenleri müteessir edecek bir hal tanımıyorum . verin · · · Allo !.. Beyefendi, ben 
almıştır. Bu hallere nihayet vermek Ş f . M.. Şafi . . . Dört yüz lira istiyor-
için ... de bu mecmua lntipr ediyor. k llafıb~oyazıhtıcaret .YabJ?Mk· •. beu- dum da ... Krediyi kestiniz mi?. 
&n her spor neşriyatını taktirle e e ır ya anesı, ır atı B d . d . ? 

,__ · b" d k ·1 1 - k en enıze e mı ... kar§ılarım. Lakin bu hal .,.nı bir ha- ır a tı osu ve gırt agma a- Şaf bö 1 "ki .. dah 
lrikat söylemekten menedemez: dar da borcu vardır. tel f 1 ...!, eH~ bi';1Ç ye~e alaa 
Bizim spor işleri, aporcuların ve Fak . . .d e on •au. ıç r netıce -

• spor nızamlarmı:• bozukluğundan ~t vazıyetı . ~ are e~er · madı . 
dolayı karışmamıştır. Bugünkü buh- ~eplen mahkeme ılamran, ıcra A . .. 
ranın sebepleri bir mecmua neşrile ihpamameleri ile doludur . .- ceba ı~raya . muracaat 
dözelecelı: kadar sathi delildir. Naka- Amma bu güne kadar ne hapis edip 4~ saat mühlet ıstesem ? ••• 
?ar Uıtc~ ki .b~ işler .i~ üç makale edilmiştir, ne de bir çöpü hacz Katıp mırıldandı :. 

Harik ve hayat üzerine ~igorta muamelesi 
İcra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

teraiti havidir 2 
~terkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Arnt .. • I ıı!ıurnrııayan ,ı•birlı•rıle acente araıı ııaktaılı!" 

Telef011 : Heyoiılu - 2003 

Nazaridikkata 
Ticaretbanemizdc maatalıdem iken çıkarmaga mecbur 

oJdugumı.z YANI GRAMATIKA STAVRO PARASKEVA efen
dilerle matmazel NATAU GAFYERONUN tlcardhanenıizle 
kat'iyen hiç bir alılkaları olmadıgını gOrUlen ıuzuma mebni 
muhterem mUşterilermizin malO!t!u olmak Dzre nan eyleri>: 

efendim. Strongllo biraderler ticarethanesi 

~ Le)·li ve nlhari 

~: Feyziati liseleri Ana ~:ırı ıı1ı: 
erkek tali kısımlar 

Dlvanyolu: Çifte saraylar 
BaıUn ımıO.n ıeşkil edilmiş tam devreli llJedlr. Kayıt ve kabul 

lfleıinc 19 ığuıtoı pazartesi gunilnden ltiharen blflanmışnr. Müracaat 
zamanlan cumımıt. pazartetl, perşembe günleri sut 1 O dan J 7 Je 
lı:adardır 

Telefon: lst 1995. 3496 

ile duzelsm, lakın ma2' eM!f dCa•ı.ı edT 
1 

- Bu onuncu muracaatnnız 
ıtyağı> öyle değil . ~~disatı nuştır · b" d dı olacak efendim . 23 A 

...,., mya yaman r a am ğustos cu .. a Vell efendide RUHSATİYE • 1 r. - Doğru ..• Müşkil mevki-

YARIŞLARI 

Sırasına göre her birimiz Jtak!ı • * * de kaldmı. Karacabeyden gelen 36 hayvan ve kiıçük Jokeylerin 
haksız bir verg;ye. h~~um eder, onun Şdinin yanhane~ine girdiğim Hakikaten müşkil mevkide ~~~~~~~~~!! .... ~_'.:i~~t!~r:ak~i~\·~lc~· -=~~~!~~~-~~~ 

Şose ve köprüler ve Sular umum müdürlüklerinin merkeı 
YilAyetler kadrolarında muhtelif maq ve ücretlerle kullaOJlııı" 
üzre en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liY8 ~ 
mıihendis ve fen memurlarına ihtiya~ımız vardır. 

Ağnstos nllı,ayetine kadar muracaat edecekler tesbit oluıılrı' 
mevcut ~artnamelcrimiz dairesinde kendilerine tekltfatta tııılu 
tJ.z. Arzu edenledn mekıup ve hatta telgrafla mtzun oldukları rııtl 
teplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek 'afıa vekAletİ ffo 

teşarlı~na m!lracaat ı:tm lidlrler. BUahare vt">ıkaların ıısıl ' 
musaddak >Uretleri vekAlctçe tetkik olunacakur . 

Ayni vazifeler lçln ecnebilerden vuku bulacak mııracaııtlal 1 

ş_a_rt1 __ ar_Ia....,,k~a-b_uı __ v_e_t_e_ık_ı_k_o_ı_u_n_ur_. ____ ~~...,,.. ..... ______ _.._..,,; 
Beyaz ve sıhhi 

Dişler 
lıe muattar bir a&ıza malik 

olmak ancak okıijen Hyeslnde 
litllu:ar olunan 

BIOKS 
Dl~ macunu istimal 

kabildir. 

•~ırlığın~an hafıflıı:ınden bıın ... de- zaman hakikatan srkıda oldu- kalmıştı. Fakat benim yapaca- ---- · ·• 
:dd~i~~ ~rb~:~~';:~~~;~e":ı~; ğunu ~laden. ğim hic bir ey yoktu. •·••941 PEHJ...IVAN GUREŞJ.,ERi ••••• 
kuruı alsanu, bir fırı.at bulup bunun ::>elam sabah sornıadan : - Şafi, dedim, ben gıdi)O- Çanakkale Türkocagı menfaatine 13 e)'lul 929 
ağırlığından bahseder. _ Cavit amucaya telgraf çc- rum ... Y anna kadar dü ı.ine-

. Onun için ver~i hicviyeleriı;in biç kebilir misin? dedi yirn de, belki yarın bir çaresine cuma R°iinii pehlivan ğüreşfl j yapılacaktır. 
bır yerde kıymeti yoktur. Ukırı ben b k y b ı· · R ı B bir vergiye ilişmek istiyorum ki esa- Kajlarımı kaldı_rdım : . . a anz . . . ann en ge ır sem a • . . . . . 150 lira Uyük ona • . . . 30 lira 
sında isabeteızlik ve zarar vardır - Nerde oldugunu bılmıyo- görürüm. Başaltı bO " J\uçük ona . . . . 20 • 
Gazeteltrde okudum. Ankara Şehir rum ki •. , Avrupada diyor di- Şafi : V8 •alr ikramiyeler V&rilecaktlr 
e_manetl Ev_kaf apa~trmanı için 3000 yar dolaşyor... - Yarın beyhude gelme dedi berabere kalacak pehlivanlara da ikramiye 
lıra Ruhsauye ve b~•rı:•m ne sebeple Şafi, maroken kanepeye sırt beni göremezsin. Yann pazar- verllecekUr 
de bır okadar ceza ıstıyormu, Us .. .. 1 • · dır Otomobille Kilyosa gide 

Üskildard& aylardan beri .etre~ye mı!~. yattı; goz ennı tavana ceiun sonra Tarabyada yemek ··········••tM8••········· 
alınıp çatısı yıkılmadan tecdıt edilen ' . · ·~- d belki D 1 b ı t ' ~ 

've bwıun için yeni yapmadan fa.da - Hapı yuttum, dedı. Akşa- yıyeceı;uu, ge~e ~ mo- enız sg na ına OllllSJOllllll gn· 
'masraf edilen npur iskelesinin büs- ma kadar dört yüz liraya ihti- törle Adaya gıdenm. Mehtap U U 

1 bütii? yıkılıp yeniden yapılmasına yacım vardı . çok gtlzel 1... 
manı ola_n teY Beledi~enin istedı"ği Bir kere üç bonom var. Haydi 
cRuhaatıye> resmidir dıyorlar. Bel.ki b 1 li F k t d .. rt ·· 
de yanlış olan bu rivayet cRuhea- un an geçe m. a a o yuz 
tiye> denilen clmara müsade• ver- - · - --~· 
ıı:isinin mahiyetini defiıtiremea , E.., 
yapacak, tamir edecek, duvar yaptı
racak hasılı Şehrin bir yerini az çok 
yenileyeceksiniz: Belediye buna mu
saade için para istiyor, bu doğru 
mudur? 

FELEK 

letlepliler 11üsabataıı 
IS inci haftanın ikinciliğini Gala

taaaray lisesinden 228 Fahrettln B. 
lm.zanDUjttr. Bu yazı şudur: 

15 inci haftanın haberlerinden, bi
ri dahili ve digeri harici olmak üzre 
ikiıl nazarı dıkkati celb<der .. 

l - Yerli mallar sergiainin kiita
dı: 

MiLLiYETiN 

Nakleden 
SELAMI iZZET 

EGLENCELERİ 

Türkiyemizde -maalesef Tilrk kar 
de !erimizin de- zahip olduğu bir 
nokta var: Bıa ıOnkil yen' DOnkO bllmecemlzln 

[Türkiye'de bir şey yok .. Avrupa' halledllmlf şekil 
ya her hususta muhtacız) .. J Yerli bilmecemiz 
mallar sergısi bu fikrin yanlrşlıfı- SOLDAN SAôA: YUKARDAN AŞAÔI: 
nın canlı bir misalidir .. Türkiye' de ı - Kıdemli (7) 1 - Burnndan nefes alma (7) 
her şey vardır.. 2 - Söz dinlemek (5) 2 - Torba (5) 

Çok şayanı memnuniyettir ki. va- 3 - Fuzuli nebat (2) Arka(3) Da· 3 - Nota (2) Dolaşma (3) İşe 
tandaşlarımız sergiye azami rağbet hi (2) nin muhaffefi (2) 
göstermişlerdir .. Bundan sonra pa- 4 - Kavmının başına tat yağdı· 4 _ Frans"ızca devlet (3) kı ın a-
ramız harice gitmeiyecck kesemizde ran peygamlar (3) Bir yemit (3) ksi (l) 
kalacaktır. 5 - Funun ( 4) Bir oyun ( 4) 

2 - BıJ günlerde inkitaı muhak- 6 - Karınca (3) 5 - Siyah (4) Katre (4) 
kak addedilen La Haye konferansı.. 7 _ Ammenin müfredi (2) D09t 6 - Lezzet (3) Demir yolu (3) 

Bu konferans aon hafta zarfında (3) Nida (2) 7 - Fırlat (2) Ekınek(3) Nida(2) 
üç mühim hadisesile bütün nazarları 8 _ 8 - Gelinın kocası (5) 
kendine çevirtıni;tir: g Sayıklama (7) 9 - Saçları açmak (7) 

A) lnglltere maliye nazırı Snow- İ 
:ae:~ii~ !"t':.~::'. maliye nazırı Chalon'ı 

1
.0.~~0 MUZA K SALQ TAK (MJ •• 

1
• 

B) Tamirat meaele•i münasebeti- 18 parça muzaik nadide ve mukemnıd bir salnn takımı Sandal 
le Balkan devletleri arasında bir ger 
ginliğe sebep olması. bedest<nind teşhir edilmektedir. Aktı ıo_ un yirmi altıncı pazartesi 

C) İngiltere - Fransa arasında bir •••• ~nö •aat bir buçukıa müza ede ile •anlıcaknr .•••• 
:ı:ıddıyetin vücut bu iması. 

Konferans devletlerinin bir birle- ması ve aon hadiaat, bu çok mühim &ılmaaı ihtimalinin mevcudiyetini 
ine amuk i liklerile ba lanmı ol- olan konferansın fena bir to.rzda da- ihtaa etmektedir." 

184i metre ılJıh dlbet 
8162 • Tell 
2790 • Melton 
300 ., Kol astan 
100 V11ka 
800 adet çizgi taşı 

Kapılı zarf osullle lhılei katiyeıl 
S eylM 1929 salı sa~t 14 ıı: 

11! kalem elbise mıılzemesL Kapalı zarf usulile !halel kadyesl 
3 eylO.I 1929 Salı sut 1 S te 

20942 adet muhtelif numarada ıiyıh ve beyaz zl• drll m"kara tiresl. Kapalı 

zarflı ihale! kaıinsi 4 evliıl 19119 Çarşamba günü saat 14 te 
6 kalem soncaklık ,alı ımıhtellf renkte 1000 oıeıre , pati>ka 500 metro 
zincirli makara tlresl :IOO adet 

kapalı zarfla !halel kaılyesi : 4 evlül 92!i saat <,:ar,ambı <aat J S de 
24000 metre şapkalık halat ) 4 eyl!H 929 çarşanba saat 16 da kapalı zarfla 

lhales~ 

Milli müd•f•a deniz kuvvetleri ihıi,.acı için h~l~d• muharrer m•lzeme 
hizalarında muharrer gün ve saaıte ihaleleri kra edilecektir. 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün vermek isteyenlerin yevmi 
ihalede muharrer ••atte Kasımpaı•da de' iz •atın alma komisyonuna 
mtirac .. tları. 

ôbmrllk istatistik ve teH.ik müdürll 
r.liustafcı Nuri beyin 

G~MHüK TıRIFESf VE KANUNU 
çı . 1 

Fi atı: ilaveli 450, llih esiz 400 kuruş. 
Tevzi yeri: Hamit matbaası. 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•~:x:Depo aranıyor :::;.n 
Kibrit ve Çakmak inhisarı müdürlüp;ünden: 

Takriben (2000) lira (3000) metro mlk'abı hacminde kAgtr 
bir depoya ihtiyaç vardır. Haliçte ve ya KOprUden Kuru 
çe,meye kadar olan sahada sahile yalı.ın bu vUs'aıte depo 
ittihazına clverlşli binası olanlann bir hafta zarfıııda Gala-

tada KarakOy Hanında lnhi~ar idaresi emtia şefllıı;tne 
mliracaatlan ...,......,.. 

lstanbul ~laaı-if enıinliğinden: 
Muril veklletince tahsil için AvrupaTa gönderilmesi mukarrer olı• 

!ebeden mekteplerce •eçllip namzet kayıt edilen efendilerin mu,,abakl il> 
hanlarına 20-8-929 ve ll2·8·929 Salı ve Perftmbe gıinlıri auı ıam ıı·:J 
başlanacağından allkadar efendilerin mezkur ~nlerde Darülfünun koni ti 
talununda hazır bulunmılan ve bu saatten ıonra gelenlerin ve ıııu:;, 
raporlarını henüz mektebine tevdi eımemif olanluın imtihana lftlrolc • 
mlyeceklorl ilan olunur. ./ 

ı~Feyziatt Lisesi müdürlüğünden 
Mezuniyet ikmal lmtlhaalan 1 EylW pazar (llal batı•· 

yacaktır. A!lkadar talebealn mazidir ctnde nat 8 da ıııeJ• 
tapte bulunmalan ve bllahara lılq bir mueret kab•I edll••Y'" 

......... catl beyan olaaur ..... ~ 

Doktor 
Celal Rasim 

Bahriye hastanesi dldlye 
ve zlllırevlge miltehasıısı 

-Kadın: Erkek-
Cilt, frengi, belıoguldugu 

ve idrar yolu hastalıklannı 
en emniyetti usuller ve en 
elv•rl•ll tartıarıa tedavi ıder. 

Adres : Beyoğlu , Mıs sokak 
No 11 telefon Beyoğlu 730 her 
gün saat 8-IO 14-1!0 

HEPSiNDEN 

OSTON 

--~---

Belsoğnkluğu freıı 
olanlana aazan dllı:lı:add1 

Dr. Horhoronl 
Fennin en son uıulile ki 

olarak eski ve yınl belsotıJklU~ 
frengi, idrar clarhaı, bel p~ 
ve meaane ve bllcf1mlı kadıO tf 

atsızlıklan tedavi olunur. BıfO~ 
Tolı:aılıyanyannda tmektep t<l
No 38 Telı B. O. -lllSi ~ 

r"'"TIY:.\Tnö'~ 1 

1 S/Nl v~ ••••••••• 8!~!."!11;~~ •• ~(, 
lnki!Ap tiyatrosunda Ankara '1 

Üsk1ldarda Beyleroğlu hahc< ~ 
bu akşam arşın mııl alan ~· 
opreıl 4 perde. ----Naşlt bey komk Fahri bel 

Bu gece kuşdili Hilal <inc~alz 
(Tufan aga) Taklitli komedi 1 
birinci defa (Perili hane, ~o 
1 perde varyete. ---Süreyya Oprctl 
Bu akşam Beşiktaş park t!vaırr~ 

Nevan hanım ve Cemal Sahir 
Meçhul Ser>ert işıiraldle Mı••' 
reli 3 perde 

Ferah sinem.iSlnda bu aksı'~ 
Komik Cevdet bey teııııl 

Ana<tas bale he 'eıi •inemad• c'. 
- - - I 

Hangisi?. Ve... bu saniyelerde tün sinirlendi: dedi ve sanki dünya yerini de- lağına düğümlendiğini hissetti, - Mektup yazar nere>'e 
geceyi ter boşantısı, bunaltı i- · - Cehennemin dibine kadar. ğiştimıiş te duymamış gibi ma- nefesinin son zoru ile: deceğini haber verir mi? ~ 

"./U/lllyet,, in edebi tefrikası : 6 

Ş O 1 çinde geçiren bitkin hasta bir İster anla, ister anlama!.. nalı manalı elini salladı. İhtiyar - Hanım sus! - Kalkıp kışlaya gitst1'1 

A K G NEŞ az kendisine gelmiş, ıonıyordu: dedi ve bağırdı: bunu işitince yıldırnnla vurul- dedi •• ve boynu göğsünün Ustü- labilir miyim? f 
. - Feleknaz Hasan nerde? - Geberesice herif. • • muşa döndü, dudaklarım zorla ne düştü 1 _ Niçin giderken Al!ıı:J11.i 

Feleknaz! .• dedifi bu ıirret ve Adamcağızın gövermiş bir kımıldatarak: * • • aml marladık .. dedi de benı of"· 
Etem izzet köstebek benzeri kadm derhal bakır rengini andıran yeşil, sarı - Yal... Fındıklı koyunun akş an eli r · d eli, , 

cevap verdi: beyaz kanşrk yüzündeki son dedi. Sonra gözünden bir dam- çok içli olur. ' ge ınm eme. · · se~' 
- Onu kovdum! damla kan da çekildi ve boynu- la ateşli yaş indi .. ilave etti: Gözler dolar ve beyin hiç bir - Aceba benı ı;ok 

- Sus rezil, kimse i§itmesin,ı - O gelmezse ben ne olu- ihtiyar hasta birden bire ya- nu büküp başını yatağına daya- · - Hasan ha? şey düşünmeden seyreder: Ha- oıuJ _.,t 
mahvolduk! .. nım? · ğı eriye eriye bir sovan zan gibi dı .•. Sabnn son lokmasını ağ- Bu hazin iç çeki§ adına ümit vanın kararışını, martilerin Kız - Annem neden böyle' 
diye geriye fırlattı! Daha sonra güneş aansı ki- kalan göz kapaklanru kaldırdı: zma trkayan uzun, isyan dolu denilen ve uyanıkken görülen kulesine konup konup kalkışını; tı?. I" 

Bir an sonra sokak kapısı külleri yüzünde dağıldı ve onun - anlamadım? bir iniltiyle: rüyanın birdenbire i.~sı~ır! İn- sand_al! ka~ık, mo~ör, ~.e varsa _ Ben onun yerinde oıi 
cansız bir elin kımıldanışiyle ka- kül rengi, topuklara inen, ümit Kadın tekrarladı· - Allah ı . . sana dehşet veren bır ıfJ.as ! hepsının. k~meslenne donen ta- gelir babama her şeyi ıılJe~ · 
pamyor ve genç kız odada yerin güneşi gibi tek yıldızlı kaputu - Kovdum_ . . İt:ovdum ! . dedi. Bu: Feleknazın dilinden - Evet ya Hasan. . . . . HeIP vuklar gıbı teker teker liman- seviyorum. . . . derim! Ne 
yüzüne kapanmış;mehtap gözle- içinde endamını bulan uzun bo- Ve sert bir_ b~la ilave etti: içe akan.damla ~anıla zehirle tü- de .o?ada. Kendi elimle biri bir- d~ içeriy~ ~.irişle~ni; gec.e~e da böyle yapmıyor? ~ 
rinden güneş yüzüne yağan ve yu bakışlarında canlandı. - .Hanh şımdi ~!adın mı? kenen hır ciyerın son .ır:ukave- lennın dudaklarını ayırdım! . duşman gunduze .. •~ık denızın Hep bu ... ve bu soıııl r! 
bahar tenini ıslatan bir yaş seli Sanki o iri siyah gözler, o tat- İhtıyar, yampın bır horoz gi- metidir. Bir Allah .. İki Allah. . - Fakat Hasandan bunu hıç hırçınlaşı~mı ... Butun bunları mez istifhamların yüıler' r 
içinde hüngür hüngür ağlıyor- Jı esmer renk, o daima mağmum bi bir deri bir damar kalan boy- üçüncü Allah çepçevre bir çu- ummazdım! . ve daha bır çoklarını sey~eder!. Sabahtanberi ne bir iş .•. ~e f 
dul fakat cana yakın yüz başı ucun- nuna yükü fazla gelen kuru ka- kur ve dört kürek topraiı:tır:! - İşte gördünya. Bır d~a .~enç kız .. Bahar teı;ılı -~~:. lokma ekmek ... ne anııeJ1li 

-Anne onu ben seviyorum! ..• da 1 fasını tekrar kaldırdı, tekrar yu- Hasta bundan sonra agznu her şeye kanma. Ben acı soy- Güneş kız da pencerenın onun- zü ne babayı bir ziyıır~ ·rıı 
•"'" Böyle, ince, kemiksiz par- kan salladı: bir kere daha açıp: lerim ama benden sadığım da <l:e·. Boyun~ denize, kendi._g?,zl:- Akşamın da sonu geldı~ıı'I\ 

Aşk. . uçurum kenarında a- maklarmı örselemekten korktu- - Anlamadnn.... . - ~asan ne~de~ .. .. .. bulamazsın? nrun ~engıne bakıyor; duşunu- deyse gece olacak. ÇaıP~tıi JV 
çan bir lale imiş! ğu laleye kadar götürüp te afk Sesi çıkmıyor. Nasıl çıksın ki ~emedi. Fakat öteki ne duşundu - Ya kız?._. yordu. . . kel başta şimşir tarak .ır,c 1'f 
Yanın saat... Bir aaattır uçurumunda atulı kalmak çok kendisini yatalak eden arkada ıse kocasının yanma sokulup - Kızm da öyle. Baştan çık- - ~ceba halok:ıten gelmıye- ran iki üç çamlı tepesi ıY' 

!"enı; kız hali ağlıyor. Bir an hazindir! bıraktığı boğuntulu bir mbi ytllaıelı: ııeale: mışl .. .. ·ek mı? rardı! # 
maviş, aydan renk alan yaşlı Ya muvaffakıyet, ya ömril ıü- var! -Huaıı'ı kovdum. Kovdum! .. ~avallı a~~ bu son sozu de - Ne yapsam da onu bul- Bt'f1' 

·· !erini kaldırdı ve dii§ündü: rilkleyip götürecek bir iztırapl. Şirret kadm bu hAle büıbü- Kızınla beraber yakaladmıl.. ışıtince felcın hır yılan olup gırt sam? ••• 
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~ ROBERT KOLE 
~~ Kolec kısmı - iu Milhendlı kısmı-
• Her . Sanayi kursları . 
~.. per~embe ve cuma günü 9 dan 12 ye kadar müracaat. 

w~:~tı~i~M~füifini~~xxıııIII 
~uv~~ı~r em~uz 929 tarihinde yapılan münak .. alınnda teklif. edilen fladan 
Sebze gırWmeı. en beş kalem erzak ile hiç tallp zuhur etmıyen Et, Ekmek 
llıün k ve ok komürünün 29.'8/929 perşembe gUnil tapalı zarfla tekrar 

a asalın 1 • 
'Ona gel 

1 
yapı •cağından taliplerin o günde mektepte toplanacak l<omıı

me erı. 

~~lôK TAYYARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

2. Net KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,0()() liradır 
Ayrıca : 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
keşldede cem·an • 3,900 • numara kazanacaktır. _,, 

ilan 
~~vlef Deıniryolları ve Limanları unıunıi i~aresio~eo; 

4nakasası f h llıaJıeıııe k es olunan 60 km. yol malzemesinden yalınız büyük 
\lünak te rar kapalı zarfla münakasaye konmu~tur. 

Deıııiryo~: ~6 Ey!UI Perşembe gilnü saat 16 da Ankarada Devlet 
\t . ı ıdaresinde yapılacaknr 

le~in~~~kasaya iştirak edeceklerin ~ekllf mektuplarını ve muvakkat 
!lıine arını aynı günde saat 15,30 a kadar umum müdürlük kale

ver ı 'I 1. ıııe eri lazımdır. 
a 1Pler · 

lıalzcıııe 
1 
~unakasa şartnamelerini ı O lira mukablllnde Ankarada 

<debiiirl 'aırcsındcn, J,tanbulda l laydarpaşıı mağazasından tedarik, 
er. 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
(leyıı \' Nışantaşı : Halil Rlfat Paşa konağında 

e nehartı kısımlarına talebe kayıt muamelesi, her gOn 
Saat 9-ı 7 ye kadar mektep dalrasinde yapılmaktadır -

~nka:r:-:----~~~~~---~~~~..:....;_~~~-==== 
1 \ •da Zafer caddesinde Zafer otelinde iki numeroda 
\.q l\ı\,flA müteşekkil hali tasfiyede bulunan 

~ll{l(E1~!~~F~::~~J~ııtı:~~İM 
~~1 craz~nkarada San kışla civarında kAln 41254 metro murab
/t l5o .~ilinde tarzı inşası kAglr çatısı çinko ile mestur yev

f Cat 'tur metro kuma, imaline muktedir Ankara Milli Meo
blbrıkası k Anonim şirketinin mUceddet son sistem mensucat 
lrı11r.ıe bil bUQınuın tesisatı, mebanl, erazl ve mUftemllAtlle 

2 F muzayede eatılıktır. 
;,c tııUzay::rlka eraı:I ve binalarına u tesisata mOtealllk plAnlar 
ı~c ıııcın e Şartnamcel arzu edenlere blla Ocret ve derhal tas-
"''ha Urluğ 

3 
ta verııı u tarafından posta ile gönderlleceğl gibi mufassal 
- F r. 

,h•ıtııı IA •brik anın bedeli muhammen! yoz elll bin liradır. Fla 
llleyı tcr~ıkta görOlmedlğl takdirde tasfiye memurluğu kat'lt 

Cıtıı,{ l\\ıı Cdfp etmemekte muhtardır. 
lu ılesınde z'fede 29 Ağustos 929 perfembe Ankarada zafer 
,
1 

•!( anonı •fer otelinde 2 numeroda Ankara Milll meneucıt 
enı Olar : slrkett tasfiye memurluğu yazıhanesinde saat oobeşte 

at•ıı llıez:o icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerde 
~aellttır. re kadar kabul edilerek muhteviyatları nazan ltlbare 

t - !\\Uzay d 
:ııe '••tna e eye iştirak edecek olanlar evvel emirde muı:aye• 

tııurıuğ::ı::ıni aynen kabul ve bir nüshasını imza ederek tasfiye 

1 
6 _ A tevdi edeceklerdir. 

•caııı 11rı gl~u edenler tasfiye memurlujt'una maracaatla malQmat t-:--- 1 fabrikayı da gezeblllrler. 

~~ın!~ole!!zıın saf malına koınisJonu ri1aselin~en: 
Sı J() , L, er kapalı zarfla ihalel katlyeıl 20 ağustos 929 Salı saat 14 

lıJıı e asulyal 
~kı • Nohut _ 
'!)(xı • Mercimek • • • • ııo • ' • ı o 

~J() • Sadeyağ 14 _~)() • P,innç • • • • 21 • • çarşamba 
')()ı)() • Sabun " • • • 21 • • ,. ,, 15 
lıırııı • Zeytin münakasa] aleniye ile 22 • " perşembe. 14 

~lıııı· Uzüm • " • 22 • " • • ıs 
'>. k . tnüdafaa • . • ,, ,, .22 • . .. ,.. " 16 
n· hı'alen vakAlttt deniz kuvvetleri ihtiyacı !çın yukarıda yazılı 

1 grırrııck l~da giısterilen gün ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şartname-
' eı •tiyenl · Btat Ka erın her giin vermek isteyenlerin yevmi ihalede muhar-

sımpa•ad n 1 v a eniz levazım satınalmt1 komisyonuna muracıat arı. 

~lış~k't1ınızın Mu~f erenı Si~ortalılarıınıza • -
ti 811~Zıhııneııe Burqa Acentıısı Bursada l(oza hanında 63 numa· 
1nhte resi haseb~uktın Saffet Yılmaz beyefendinin Mefagıll ke1l· 

l!ı reııı sfgortaıeı Bursa Acentellğlmlzln Ilga edllmit olduğunu 
-~ı 11°•enaıeyh 8 

1 arımızın nazari ittllaına arz ederiz. 
-ıteı llliz bulun ursaııa Prim mebalığı tahsil sal Ahi yetini halı: 
•lat!lını doğrud tnadığından muhterem sigortalılarımızın prim 

1· •i ela l\Urek an doğruya posta ve ya Banka ile lstanbulda 
IQ leunııze i~lle[ sokağında l\Janhaym hanında kAin Türkiye 
lın nca!( şlrke~f cyfeıneıertai ve esasen Slğorta Prim tedlya· 

11~~te buıu ınizfa ve Sigortalılarımıza şimdiye kadar tevdi 
le h~l~nııc 1c~:n asıı. ve matbu makbuzlar mislllu makbuzları 
b~ı tıı''clnıte ya e~lldığl takdirde muteber olt bt:eceglnden şeraiti 
~ e <·ıııeyeceıtF~ı acak tedlyattan sirketimlzin hiç bir mes'uliyet 
~ı0; 1 •riz, muhterem Sıgortalılarımızın nazarı dlkkatlarıoa 

Yll dö Berıın 
uınuın Sigorta acooim tlrketl Türkiye mUdllrlyetl 

((FORD3 un 
~eni ';ticari arabaları 

rotomobll ııiıniıyllnde otmdlye 
kadqr meydana getirilen ihtl· 
raatao, tmalAt levkalldellkle·· 
rinln.•_ ep yeni '_teklmüllltını 

l~tl_va. "l'!der 

, 

, 

HAFiF MODEL. KAPALI EŞYA TEVZi fU!!GOtiO 

fşıe iki moıJel aralıa ki. se\'kedeceği eşynnııı yerlerin.,? 
temiz ve tesiratı hııvniyeden masun bir surelle giıme,i· 

ni arzu eden her ıorcarın en raideli bir sııre\le kulla· 
anlıileceği yeglıne kapalı nakliyat vaaıta§ıdır • 

, MODEL A EŞYA TESLiMAT PURGONU 

cFordıun yeni tenczziilı şasisi üzerine konmuş olan bu 
, furgon birçok işlerde kullanılabilir. Bu araba, sıka 
rekabet zamanlarında afırııtle teslimat yapmanın ehem· 

miyetini idrak eden bir tüccara elzem olan bir vasıta-
dır. Bu karo5eri sııde olmakla berııher fevkalı\de zarif 

ve sağlamdır. Her türhl tecrülıt'lrnleıı geçrnit olan ycı
' ni Ford tenezzilh şasisi üzerine me\'zu lıııluııması da 

ayrıca bir vasfıdır. 

MODEL AA EŞYA TESLiMAT FURCONU 

afordııun yeni 1 1/2 tonluk kamyon ~asısı tlıeriner tiiiiJI· 
me\'~ll . olnn .bu furgon e\'\'Clkincleıı dalın agır lıir kam- Q' 

yoııeı ıstıyenlerin arımlarını taıııaıııilc tııtıııiıı elle'·'·· ~ 
lecek bir nakil \'asııasıdır. Bu arabıı zarafetiııc iıui-

nınm eden sağluııılığı ile uzıııı \'ollııra lıiiyük hacimde 
e§yıı sevketmcl~ urzu cdenlerr ıııalıs;ıı; iıfeal lıir \'ll6llndır. 

Bu her iki knmyonet le fc\'knllıde kuv\·etli ve seri ol· 
dukları gibi en knlnbalık yerlerde hile sühuletle kıılıili 

idnredirler. Dunlnr tamıunile ınücelılıez ve derhal işe 
·başlıyacak bir halde sntılır. Her ikisinde de nııırş olo· 

<malik ve elektrik tesisatı - 6 fren - 3 vites - lıen• 
ıin göstericisi - kilometre saati· - g'ayet iyi milcelıı 

'hu ~kım çantası :.... kriko ve yedek' tekerlek vardır. 

AÖIR MODEL, EŞYA TESLİMAT f'URGONU · 

Ford acentalannın tamirhaneleri ve scrviı ttıisallan bu 
kamyonttlrrin bütün sene rrıiıttmadiyto vt bild inkıta i· 
fai • vazife etmtlerini tenlin tdcr Bunlar. r:Jycvm mc'f• 
kii istimaldr bulunan diğer bütün licaı1 11ak1\ vasıtala
rtndan zıyadc ıizt laiddi olacaklan gibi onlarla kıyaı 
kabul edcmiyrcek kadar aa masrafla idare cdılirler. lıı 
vakıa Forıl aetnlaırna ;,.üracaal edlnl• . O olar bl> bullıtll 
mlsalltrlr vr alclıidr heıaplarla ispat ed<etktlr. 

Emlak ve E~aın ~ankası lstanbul ~u~esin~en 
Taksitle satılık Emlak MjDE HAZIMSIZLIK~ 

Lit< !R.. GAZLE~l şışıı.11'1 f.l(Ş~LİKve YANM~HDA 
- <SODO·OASTRINl 

Mı.ıstabzarıPFK· r~.s/Ju./DI~ Esas No: sı Mevkii 

Pangaltıda Canbaziye mahallesinde yedi kuyuıarsokağı 
şl~lide İzzctPaşa çi[!iğt arazisi dahilinde 

Be~ktaşta şenlikdede mahallesi Köçeoğlu sokağı 
Sultan hamamında Tahtakale Cattesi 
Cajtaloğlunda Sıhhiye müdiriyeti ittisalinde 

Kadıköy Rasimpa~a mahallesi Söğütlü çeşme 
Büyük ada yalı mahallesi topuz sokağı 

l\lo: Si 

1 

7 

22-20 

2 

5-1 

249-247 

3 

il 

24 

19 
55 
60 

79 
92 

98 
93 

Heybeli ada Rühban mektebine giden yolda mükerrer 6 
5 
:ı 

,. ,. Abas paşa sokağı 

106 Büyük ada Nizam cıtddesl 

r ı ı ., ,, Ayanikola ,, 45 

Nevi 

hane 

Tu!l;la f urunu 

TeminAt mikdan 
Lira 

50 

hane, ahır, arabalık 

210 

150 

350 
100 

100 

175 

800 
250 

iratlı arsa 

dükkan 

arsa 
hane 
bahçe 

.. 
bajt 

arsa 
50 
50 

MUZMiN VARALAO 
'(l'tılı<IAR.INTANU Cf8Att1.1R " 

SiKATRiN ., 0.ıı ., 
......_ .. "'91'11411'. '"tın».• ~·----

7AfiYETi UMUM y 
/,JJ SİNiR lAFfYETİ.ADEMİİKTİDı,J E 
V! Nfl<AHAT HALINlll OLANLARA 

-: NORO·FORTiN: 
~ ...... ~ ......... -~ 
Bali.kesir Vilayetinin Havran 

Nahiyesi Belediye Riyasetine: 

112 ,. ., " ,, 45-1 •• 50 Yirmi iki Ağustos ihalesi ilin edl
lcn Havran kasabası elektrik tesiaa
tmm ihale günü tehir cdildifinden 
Proje ve şartnamcai yakmda irac 

118 ,, ,, Ebe mevkii il " 50 
15 ı ,, ,, Nizam cattesl 

Balade muharrer emlAk bedeli 
36-34 bahçeli dükktn 21 O 

seklz taksitte istlfa cdllmck şartlyle bilmüzayede satılacağından ta-
ve ilan edilecektir. !iplerin ihale gününe müsadif 24 Ağustos 929 Cumarteıl saat on altıda şubemize müracaatları. 

• ..... 1 ili 8 Eylül 929 da devam ";,'d;~kk~--.~~~B~u;;r~s~a~dı;a;--Ç-EKIRGE PALAS oteli, 
ViYANA BEYNELMİLEL SERGİS1Nt 

Büyükada Venezya oteli sahibi Ömer bey idaresinde 
ziyaret ediniz. \vrupanm en mükemmel mübavaaı merkezidir. Bütün alaturka ve alafranga banyoları ve yemekleri var -
Avmturya scnayii ile Avrupanın en mühim devletleri tarafından zen-

gin ve pek mühim meşherlerle temsil olunmaktadır. iyi ve ucuz mal v ııpalı zari usulı'le nını'lkasa 
satın almak için yegAne fırsattır. l\U U 

Taf>ilAt Avusturya sefarethanesince alınabilir. lstanbul - Viyana Ank N fi } ••d•• ı··ğ·• d 
(Sofya tarikiyle üçüncü sınıf azimet \'e avdet bileti (131) lira yerine ara a • a SU İŞ eri ffiU Ur U Un en: 
100 liradır. Hüviyet varakaları mümessili fahriler! bulunan Galata ve Bedeli keşfi ( 14162 lira ( 66) kuru~ olan Balğat C:alerl ve 
Perapalas karşı;mdaki • 'ata seyıhaı idarehanesinden alınabilir. Diranaj su toplama inşaatı 9/8,' 1929 tarihinden itibaren yirmi gün 
ON•OCOOCCO•. ·~· müddetle ve kapalı zarf .usulile mllnaka aya vaz edilmiştir. 

b 
d' ki lı' d 1 d Müteahhit evvel emirde ( 1065) lira teminat akçesini ve ya 

Yüksek ınü eouıs ıııe Bul IIlÜ ür üg~ üouen: HükOmet bankasile sermayesi Mili! olan bankalardan birinin kefalet 
mektubunu iraeye mecburdur. 

ı- Yüksek mühendis ırektebine lise mezunları alınır. taliplerin adedi 
mikdarı muayyeni geçerse leylilik için aralarında müsabaka imtihanı 

yapılır. 
2 - Ressam ve topoğraf şubesine lise mezunları imtihansız ve 

orta mektep mezunları imtihanla alınır. Duhul imtihanlarından müs· 
tesna olanlar ile imtihan neticesinde şayanı kabul gürülenlerin adedi 

mektepçe tayin cdllecek mikdarı geçerse leylilik için aralarında 
müsabaka imtihanı yapılır. 

Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bu gibi su inşaatı yap
mış olduğuna dair idareyi tatmin edebilecek vesaik lbraz etmesi 
azımdır. ihale 29 Ağustos Perşembe günü saat l ~ t~ Ankarada 
Makamı Vilayette icra edileceğinden Proje ve evrakı kcşfiyeyigör -
mek isteyenlerin Nafia su işleri müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

YELKENCi 
lara deniz luh ye ınr'al qoslası 

SAMSUN 
VAPURU 

a~!tos Çarşamba 
günti akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle dojtru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Oireson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir . 

1 

Tafslllt lçln Sirkecide yelken 

el hanında klln acentasına mü 
racaat. Tel lstanbul 1515 

8eyrı ıetnın 
Merkez Acenıu~ Galata köprU 

Qıfında . Beyoğlu !362 Şube 
acenıe11: Mahmudiye Hanı altttda 

httnbul 27 40 

T rabıon ikinci postasi 
[ANKARA]vapuru 22 Ağustos 
perşembe akşamı Galata rıhtı

mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 

Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskele>lle Rize Of 
Sürmene Trabzon Polathane 
Tirebolu Gireson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

Bandırma ve Karablga postl
lanmız iş'an ahara kadar Jsıanbul
dan 19 da kalkacaklardır. 

lytılt ılr'ıl ,as!ası 
(Mersin) vapuru 20 Agıı-;tos 

Salı ı 7 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçüklruyu, Edremit Burha

niye, Ayvalııı;a gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaknr. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

1 

DOYÇE LEV Aı 'T Lil'iIYE 
Hamburg, Brem, Anvers, 

Istanbul ve Bahri Siyah ara. 
sında azimet ve avdet munta 

zam posta ·ı: Hamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam. 
dan limanımı1.a muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 

(Noplia) vapuru 22 ağustosa doğru 
(Pera) • 29 • 

(Yalıa) • 30 " 
(Herakllı) • 2 eylüle " 

Burgaz, V ıma, Köstence, Kalu 
ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vapurları 
( Noplia) vapuru 22 - '..!~ 8 de 

tabınilde 

( lmbros ) vapuru 5 - 7 -8 de 
tahmil de 

Hamburg, Brem, An\'ers, Roterdam 
ve Oançlg için yakında limanımız

dan hareket edecek vapurlar: 
(Slra) vapuru Jlmanımızdadır. 

(Stetin) • 26-27 '8 de tahmlide 
(Heraklca)" 2·4'9 de " 

Tekirdağ Ye Bandırmadan 

(Londra, Roıerdam, ve 1 lamburg)a 
yakında hareket edecek: vapurlar; 
( Heraklea ) rnpuru S - 6, 9 da 
tahmil de 

Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan Hanında k~in 
umumi acenteliğine müracaat 
Telerı : Beyoğlu 641 -674 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
vapuru2 I Çarşamba 
agııstos 

günü ak~amı Sirkeci nhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebolu. 
Gerze, Samsun, Gireson, Tirebolu. 
Görele, \' akfıkd1ir, Trabzon iske

ilelerinc azimet ve aynı. i>kcleler 
le Fatsa ve Ünycyc up,rayarak av
det edecektir.Yük ve yolcu için Sir 

kec!de yeni banda 1 numrolu acen-
tesine müracaat. Telefon: lstanbul-

3105 

3 - Gerek yüksek muhendis mektebine ve gerek ressam ve 
topoğraf şubesine gireceklerin yaşları yirmi beşten fazla olma-

yacaktır. 
· 4 - Kaydı kabul muamelesi ağustosun on be~inden eylOlün on 

Bursa nıaaril nıü~ürlü~ün~en: 
l:leşikta~ ikincı sulh hakimliıtın 

Bursa yeşil medresesinin Müzehaline ifrağı için derununda tamirat den; Beşiktaşda Köyiçinda lmamzadc 
ve tadilat yaprlacaktır. 16740 lira ?Okuruş bedeli ketfi bulunan mezkilr sokağında 67 numaralı hanede yefat 

bina tamirat ve tadiliitırun 4009 lira 86 kuruştan ibaret olan birinci kıs· 
eden Fehimc hanımın eşv_ "'·'' metrü ım inşaatı 14-8-1929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münaka 

beşine kakar icra edilecektir. Taliplerin mutat olan evarakı müsblt 
asıl ve ya sureti musaddakalarile üçer kıt'a fotoğraflarını bir istl

daya rapten Cumartesi Pazartesi ve Perşembe günleri saat 13-16 

arasında mtiracaatları il&n olunnr. 

saya vazedilmiştir. münakasaya iştirak edecek taliplerin binanın asan kesi 25 .\jtusıos 929 P"'" <mat on 
tarihiyei mimariyeden bulunması do layisile diplomalı mimar ve mutehas ikide mahallinde bilmtizayede saııla
sıs bulunması ve % 7,S depozito ak çesile veaaiki fenniycsini hamilen3- cağı i!An olunur. 
9-929 Salt günü öğleden sonra Bursa maarif müdlirlüğtlne müracaatları ------------
;lan olunur. 14-8-929 Mcı"ul Müdür: ll0P.HANE1'T1N 

• 



SAlJ 
20AGUSTOS1929 

Mllıklraı idaresi taralıodaıı dlln Kabatattald deponun temel atma meraılml dllo yapumıtnr. 

llletro • Ooldvvtn Mayer la ctız•l artlatlerladn EIHaor 
Bord•"811!, fl1dltl tık bir rop. 

Emniyet san~ı~ı Md. den: 
Ali Ef. nln 15993 ikraz nu

maralı deyn senedi mucibince 
Emniyet sandığından istikraz 
tyledl~ meblAğ mukabilinde 
•andık namına merhun bulunan 
l<'.yipte Cezrikasımpaşa maballe
'inde Otakcılar sokağında eski 
5-7 ve yeni 5 numaralı ve 65 
ar~ın ar>a üzerine mebni bir 
kattan ibaret bir diikkAnın ta
mamı vadesi hitamında borcun 
ver;Jmeme,-indcn dolayı >arılığa 

çıkarılarak 255 lira bedel ile 
muştcrisi namınıı kaı"ı kararı 

çekilmi~ iken bukere yüzde on 
zam ile başka bir mll~teri çıka

rak müzayede bedelini 281 lir&ya 

ı\ılAğ eylemiş olması clhetile 

mczktir dukkanın 24-8-929 tari
hine musadif ônumuzdcki cumar

tesi gunü tekrar ;on muzayede
·İnln icrası ve muamelesinin ik
mali mukarrer bulunduğundan 

talip olanların mezkur günde 
nihayet 'aat on aluya kadar ~an
dık idarc>indc hazır bulunmaları 
Jzumu ılan olunur. 

Beyoğlu sulh icrasından. ;\lahcuz 
, c luruhtu mukarrer aln adet kalas 

.ltmı binar ve 'ftiz onher: ade[ me~e 
direk bir adcı Cardonıf şehir \ğus· 

tos ) irmi diırdunı.::u f"umari.csı günu 
<aat onıkidc· Y cni~chırdc Hamam 
okagında 8tı '\o h:ınc pişi~Ahında 

bı -;ıdzaı de !uruht cuilccc~inden 

'ıp 'lıanlarır. ıcvm ' kit ıc mahalli 
mczk 1 rc1c hazır bolun ın mcn1ura 

m"rnc 13! e lemeleri ıl:ln •> .ı u • 

Yarış Encümeninden: 
23-8-929 cuma günü UçUncü 

Handikap koşusuna giren hay
vanlardan Nasip 62 Tayyar 61 
Geyik 60 kUçUk Ceylln 59 
Kısmet 58 Güzel lzınir 56 Ma
şallah 54 Yıldırım 54 Sabah 54 
ve 4 üncü Hndikap koşusuna 

giren Banan 11,60 Pirlınrol 56 
Filozofi 54 Rejan 54 lnorest 
25 kilo taşıyacaklardır. 

Beyoğlu beşlncl ıulh hukuk ha

kimliğinden ; Bir borcdan dolayı 
mahcuz ve luruhıu mukarrer bulunan 
yemek ma5ası ayna dolap ve saire 
24 Ağıısto• 929 Pazarmi günü saat 
13 buçukdan iubaren Aynalıçeşmede 
<,"ilek sokağında 4 , 'o hane önünde 
hilmüzayede saıılacaıtından talip o
lanların mezkur gün ve saatte ma
halli müzayede de hazır bulunduru
lac ık memura müracaattan llAn olu

nur, 

lsıanbul sekizinci icrasından: 

Bir deynin temlnl lstiluı zımnın· 
da Beşiktaşta has furun caddesinde 
54 numaralı trikotaj fabrikasında 
tabu hacze alının çorap, fanila ma
kinelerinin mahalli mezkOrda 28 
Ağustos 1929 tarihine müsadil çar
şamba günü saat 1 O da alenen mü· 
zayede suretiyle !uruht olunacağın

dan talip- enn Yt\ m 't: ı-oaatı mezlrUr
da mahal' lurnhı olan dükkinda 
hazır bulunmnları ilAn olunur. 

Zayi; 1 h.i\'i\t{ ctizdanım1 atiker
lik \·l·ı;;ik.ımı. ~ofürlük ehliyt:tnam<:mi 
gaip ettim \" tnilcrini çıkartaraj';ım 

dan c;kilerinın hükrnıi ı·oktur. 

Şişli - Zünbül parıımanında 

' m r ..ı J.'ıf .t 

.MaJOI gaziler pazannın taı
flyeslne karar vorllmlştl. 

Bu karann tatblluna ve taa· 
ftye muamaıatına baflanmıştır. 
Tasfiye aatıt suretiyle yapılmak· 
tadır. Bu resimde maıoı ıazller 

puan cıırunmektedlr. 

ŞEN, ŞUH, MODERN 

KARTLAR 
Orijinal, mils-

teona foıograf ,.,_ , ,. .... ' 

gilerl çoşgun dil- ;. 

ber kadın güzel- i...iJ~~:ıJ 
ilklerine lİt nümu· 
ne !lparlş albüm
leri 1 ve 3 lirayı 

gönderlllr. Sipari- l
şat sür'atle irsal t 

ve Tllrkçe muhabere olunur. 

ferltz Levvln: BERLlN N. 
VV. Levvetzvv Str: l 9 

lstanbul sekizinci icra dairesinden: 
Bir deynin temini zımnında Ista• 

nbulda Agop,·an hanında üsı kamı 

tüccardan Ce>det "•lih beyin yızı
haneşinde tabu hacza alınan pamuk 

çorap ,.e ropların 26 Aıustos 1929 

tarihine mü<adlf pazarıesi günü saat 
( l O) onda mahalli mczkılrda alenen 

müzayede suretiyle iuruht olunaca· 

ğından talip olınların yevm '" saati 

mezkılrda memuruna müracaatları 

ilin olunur. 

Istanbul Baytar 
müdürlüğünden: 

İktisat vek31eti namına satın alına 
cak bir kiloluk tenekelerde beşyüz 
elli kilo ve dörder buçuk tenekeler 
de altı yüz elli kilo Kreolin münaka
saya konularak ıo- 8- 929 Çarşanba 
günü Defterdarlıkta komsiyonca iha 
le edileceğinden talip olanların mü 
nakasa şeraitini anlamak üzere müdi
riytte müracaatları ilan olunur. 

Plasyelere 
Ga,aıada Bour1a bıradcrler ve 

~urtka>1 iyi k:ir getiren bir mad

de için p!;\,i '"' ııra) or. 1 kr gun 
•aat 14 ten 18 c katlar mura-

• 
1 

;Blilliyct 
B.N S()z 

BlR RESİi\I 

Bahrlmobltt ceçerelı: Amerllı:aya giden methnr Franıız tayyareclsl Mllıyll Asıola ve arkada,ıan dUn tayyare ile şehrimize 
mitler ve Yefllköyde lstlkbal ed,lmlflerdlr. Yazııı birinci aablfemızdedlr. 

Daima ~ayanı Emniyet 

Bir Doç kamyoniyle başladığınız işin yarıda kalmayacağına en1in olabilirsiniz. 

Günün her saatta, Doç kamyonu, yokuş, ve arızalı yol dinlemeyen bir nakil vasıtası 
olarak elinizde olacaktır .• 

En yüksek mevadı iptidaiye ... Dikkatli İşçilik ve nihayet işletme masrafının azhğ' 
Doç kamyonunu en istifadeli bir nakil vasıtası haline koyacaktır . 

Doç, sahibine uzun seneler asgari tamir ve işletme masrafiyle çalışacak tarzdıt 
imal edilmiştir. 

Alacağınız kamyon hakkında kat'i kararınızı vermeden civarınızdaki Doç kamyonlı' 
nndan, bu kamyonun yüksek hassalarını dinleyiniz. 

Nihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek, sür'atini yokuş çıknıa kabiliye' 
tini ve motörünün mebzul çekme kuvvetini bizzat tecrübe ediniz. 

Doç, nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yeğane kamyondur. 

TUrklye için umumi veklll : 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No168 
Telefon Beyoğlu 742 - 743 'felgraf :Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başınd~ 
Telef0n Beyoğlu 1755 

Taşra acantahkları ı 

Ankara Zabıtçı Zade ve şürekası 
İzınir ı\Iahmut Celal~ttin bey 
Kayseri Muhaddis zade Alim bey 
Adana : Muharrem Hilmi bey 
Gaziayıntap: Güzel hey zade Hasan bey 
ı·rabzon : Hacı Abbas ve n1ahtumları 
Diyarbekir : Pirinççi za<le Sıtkı Nedim ve 

Edip beyler. 

Bursa 

Samsun 

Gireson 
Isparta 
Malatya 

: Nasuhi Esat bey 

ı Esat efendi zade Seyyit 
Bilal bey 

ı S- e1'[•~' 
: smail zade Vahit ve ., ur 
İntibah şirketi 
Badılı zade Tahir bey 

... 


