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Davet 
den· • ••kası mUletti~ll~n-

lstaubıııda 
Yona dabıı mevcut Federas
butu11 olan ve olmayan 
•~tanbusıpor ktılllplerinden ve 
d hey• r 

en setlh' e ı nıerkeziyeatn-
birer •yeınaıneıerioi hamil 

19~9 ;ıu•ahhasın 25- ağustos 
t azar gu 
•da c11 nu saat onaı-

~llsı 1 ltaloıtıunda c tf 
stanb 1 • • Fır-

~ır huıunn u merkezinde ha
ıaıar ı nıercudur 

masarifatından mühim tasarruf temin edildi 

Dün muhtelit komisyon bir 
içtima yaptı 

Cevap hakkında Hariciye nazırları ne diyor?
M. Venizelosun Laheyden gönderdiği talimat 

Tahkikat ikmal 
edildi.. 

Evrak Cumartesi günü ] 
müddei umuıniliğe 

verilet:tk 

Vebpi Bey 

FINDIK MAHSULÜ 
- Karadeniz havzasının tetkik et

tiğimiz akşamındaki en belli başlı ih
racat mahsulümüz fındıktır. Halbuki 
bu sene, maalesef bu mahsulden isti
fade etmek imkanı kalmamıştır. 

ESKiDEN NASIL iDi. 7 
Trabzon, Gireson ve o bavalideki 

fındık mahsulü her sene 100 bin kan 
tarla 600 bin Kantar arasında tebed

l'Gazi Hz.' 
Reisi Cumhur Hz. 
dün yaluva tarikile 

Bursayı teşrif 
etmişlerdir 

lıkbaharda Ankaralı
lar kayık gezintileri 

yapabilecekler 

Ankara gölü nasıl olacak 
ve ne z.aman inşaata 

başlanacak'? 

\ eni karar .. 

Edebiyat dersleri 
genişliyor 

Maarif vekaletinde 
İçti111a eden komisyonun 

kararı nedir? l 
ANKARA, 21 (Telefonla)- Ma

arif vekaletinde içtima eden komiı
yon faaliyetini ikmal ederek mek
teplerdeki edebiyat ve anadili prog
ramlarında yapılacak tadilatı teıplt 

etini§ bulunmaktadır. . • ...... 
Arabi ve Farisinin i1gaaı dolıyr-

sile mezkur ders saatlerinin yerine Temel atma mrrr: .iminde Muhıılılin 
kaim olacak derslerde karar altına bt''" • dıgcr .tı:o t. 
alınmıştır. Bilhassa cihan edebiyati- ...,=_. 
le genç neslin temasını temin etmek, BıGr. ko·tnrü 
bu suretle gerek yaşanılan, gerek ya p 
şanılması istenilen hayatı tanıtmak; 
bundan başka da kendi fikri hayatı- GMk d k • C ~ 
mızı tarihi seyri itibarile göstermek u su a l engaver 
maksadile büyük antolojiler tertip klJıprilsü yeniden 
edilmesi muvafık görülmüştür. 

Bunda gerek kendi edebiyatımız- yapıllyor 
dan gerek dünya edebiyatından bir 
çok parçalar bulunacaktır. 

Sergiyi ziyaret __ ........... _ 
ismet Pş. Hz. ikinci 

defa geldiler 

Dün Anadolu Hiaarında Göksu 
Deresi üzerinde Cengaver köprüsü~ 
nün temel atma merasimi yapı1mı 
tı r. 

Merasime iştirak eden zevat köı> 
rüden eaat 1 te hareket eyleyen va
purla Anadolu Hisarına gitmişl e r
dir. 

Başvekil İsmet paşa Hazretleri re- Vali vekili ve Şehremini Muhıd-
fakatlarmda muhterem refikaları ve din Bey daha evel Üsküdardan oto
Londra sefirimiz Ferit Bey oldu&u ı "?obil ile yolları teftiş ederk gelmı 
halde dün yerli mallar sergi•ini ikin· tır. . .. .. . 
ci defa olarak ziyaret etmişlerdir. Yenı kopru, eskı Göksu köprüsti
Başvekilimiz her pavyonun önünde nun alt tarafında ve yeni açılan cad 
durmak şartiyle sergide iki saat ka- deye karşı yapılacaktır. 
dar kalmı~lar ve beyanı takdirat et- Temel atma merasimi saat 15 te 
mişlcrdir. yapılmıştır. 

Serginin filimini almak için müra- İstanbulda yapılan beton -köpru-
caatlar v,_ı kubulmuştur. Sergi heyeti !erden alhncısı olacak bu köprü içi n 
teklıf sahıplerınden Ertulrul Muhsın yazılan bır mazbata Şehremini ve 
beyinkini tercih etmiştir. - Vali Vekili Muhiddin Bey ile Cemi 

ROMANYADAN GELECEKLER yeti belediye ve Encümeni daimıi 
Sergiyi ziyaret etmek llzre Cumar· viliyet azası , Anadolu Hisarı beJe. 

tesi günü Romanyadan 500 kişilik diye dairesi müdtirü tarafından im-
bir heyet gelecektir. zalanmı§tır. 

Ordu müfettitlerinden Fahrettin . . . . 
paşa dün sergiyi gezmiştir. Sergiyi . Bu mazbata, para __ ııe .. b~_rlıkte bı_r 
d

.. lJ 000 k ' · · ın· şışcyc konmut ve koprunun temelı-
un , ışı gezınış . d .lm. t' ne vaze ı ış ır. 

Evlenme,nişanlanma 
Hakkında Dahiliye 
vekaletinin mühim 

bir tamimi 

Şehremini ve Vali Vekili Muhid
din Bey, elinde kürek temel ilk de· 
fa çimento atarken kısaca bir nutuk 
söylemiı ve demittir ki: 

- Cumhuriyet idaresi sayesinde 
gtizel 1stanbulu birbirine bağlıyan 
köprillerdcn altıncıaınrn da temelini 

Dahiliye vekaletinden kanunu me- atmakl~ 9?k seviniy_orum." .. .. 
deninin mer'iyete vazından eve! vu- __ Muhiddın Be_y, ~u~eaklben .kopru 
kubulup ta bu tarihden sonra derme· '.'~n .ilk temel dıregın~ de, m?k~nenın 
yan edilen boşanma vakaları hakkın ıpın~. çe,kerek _der~ye ın_dirmıttı~. . 

ANKARA 21 (Telefonla) - İmar d il" t ühi' • b' t · 1 · Kopril 72 bın !ıraya ıbale edılmış-
f
. .. y . . a v aya a m m ır amım ıı;e ınış . 

müdürlüğü pro ôsor ansenı~ tav~~· tir. tır. 

yesi üzerine. ~ale arkasında bır . ~~l Bu tamimde görüleceği üzre kanun Temel atma merasiminden sorra 
yaptırtmak ıçın yukarıya derc~ttıgı- izdivaçlarını nüfusça tescil ettirmiyen büfeye gidilmiş ve hazıruna dondur 
miz projeyi hazırlamı~tı~. ~u gol kır~ ler hakkında her hangi bir muamele ma, pasta ikram edilmiştir. 
beş buçuk metre genı~Jığınde _Y~n~ ifasına mahal bırakmamaktadır: 
Ankara palas önündeki caddenın ıki cKanunu medeninin mevkii mer' 
buçuk mislinden bir az daha faz. iyete vazından evel vukubulup ta bu 
la geniş ve 450 metre uzunluğunda tarihden sonra dermeyan olunan ev
olacaktır. Yukarıya gelen su 550met- Jenme ve boşanma vakalarının biliis

tisna mahkemelerce tevsikına Adliye 
vekli.letince lüzum gösterilmektedir. 

Hisarda kaza oldu 
Kadıncağızın ayağı 

kırıldı 
Evlenme vakası ve nüfu• kaydında • Dil A d 1 H' d mu··essı· ı .. ' lm . b b d n na o u ısarın a 
gosterı emış: ana ve a a an ~~ş- bir kan olmuıtur. Gökouda temelı ATİNA, 21 (Apoyev.) - Haıici-ı 

ye encümeni yarın toplanarak hazır- I 
lanmış olan mukabil Yun~n cevabı~ı 
tettik ve tasvip edecektir. Mukab~lı 
cevap. M. Venizelostan alınan talı- 1 
mat dairesinde tanzi?1 olunm~ ... şt.u~. ı 
Mukabil cevap Türkiyeye teblıg ıçın 
hususi bir kurye ile Ankara Yunanı 
maslahatgüzarına gönderilecektir. 

ı:ıı=;:,gı,ıioôı••ıt.., . dül etmekteydi. Fakat bu sene fındık 
çok bereketli mahsul verınış ve bir 
milyon Rontardan fazla mahsul ver
mek istidadını göstermiştir. 

~u surette do~an çocukların tescılin~ atılan yeni köprünun makine ile dı 
ınıktnr kanunı yoktur. Bu muameleyı rekleri toprağa kakılmaktadır. 

Hariciye encümeninin yarın ki iç
timaında müzakerenin itmami mem
iiidür. Mukabil cevap Cumartesi ya
hut Pazar günü Ankaraya gönderile
cektir. 

Yunan gazeteleri M. Venizelosun M. Venizelos M. Mihalakopulos 
Laheyde bulunmasına rağmen sür~-- !inden bahsediliyor. 
tle hareket ettiğini ve bu suretle ıkı 
memleket arasındaki ihtilafatı bir an HARiCiYE NAZiRi NE DiYOR? 
eve! haletmek istediğini yazıyorlar. ATINA, 20 (Fos) - M. Mihala-

Atina gazeteleri Türkiyenin M. kopulos Türk - Yunan meselesi hak
Polihroniyadisin Ankara sefaretine kında beyanatında Yunanistanın Tür 
tayinine muvafakat göstereceği ümi- kiye ile bir an eve! anlaşmak istedi
dini ızhar ediyorlar. ğinden Türkiyenin de ayni emellerle 

Atina 20 - Yunan gazetelerinin mütehassıs olduğundan ve bu ilci mü 
Laheyd;n alıp neşrettiiti haberlere him amil sayesinde bütün müşkülatı 
göre itilaf edilen noktalar tefrik edile- bertaraf edeceğinden ve matlup itila 
rek yalnız münazii~fih m~se!el~rin fın husu!ü~den ümitvar olduğundan 
İtalyanın hakemliğıne tevdı ıhtıma- bahsetmıştır. 

Yavuz denize indiriliyor .. 
Btı kıyınetli harp gt'ıı11111İz a~ ııı 

98 iıı<le denize indirilİ)'Or 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Öğrendiğimize göre yaralan ta
mamen kapanmrş olan "Yavuz" bu ayın yinn_~ sekizinde denize 
indirilecektir. Bunun için Avrupadan bır mutahassrs celbedil
miştir. Denize indirme ameliyesi mezkur mütahassıs tarafından 
icra olunacaktır. 

"Yavuz" a denize indirildikten sonra bazı elektrik tertibatı 
daha ilave olunacak ve bu kıymetli harp gemimiz bir müddet son 

• ı a a ık denizde manevralar yapacaktır. 

kulfet addederek yaptırmıyaı:ılar_ ve Bu makineyi, eski köprünün üzc-
çocuklarını usul ve kanun daıresınde .""' h Ik e •d 'k d 
tescil ettirmiyenlerin hayatta kartı· .n.~,'b'~ a bas yr berı ~n ~ra an. ge
l ki b ·· r· ·ı k dil çen ır ara nın eygırlerı makıne
~ş~ca nlıarı bil~ unklme_vba?ı 1~ anlen tef- nin islim salvermeıinden ürkmüş ve 
rının a ya ece erı ır Hi a e - b .ı.~"d b 
him ve tabliği icap eden. ara 8 35 ya,....~ •. a ir_ kadına çarp

ınıştrr. Kadının bır ayaıı;ı tekerlekle-
ANKARA ŞEHREMANETi rin altında kalmış ve keırukleri kırıl-

MUAVINLlôl mıştır. 

Bir ay kadar evci başlayan ve ma
hiyeti anlaşılmayan bir hastalık mah 
sulün yüzde doksanını mahvetmiştir. 
Mahsulün geride kalan kısmının yüz
de altmışı dökülmek istidadı göste
riyor. 

Hastalığın mahiyeti hakkmda ya
pılan tetkikata devam olunmaktadır. 
İhtiyar fındıkçılar bundan 40 sene e
vel, gene böyle mahsulün fevkalade 
feyz ve bereket gösterdiği srralarda 
buna benzer bir hastalığ n görüldü
ğünü söylemektedirler. 

Ankara 21 -Ankara Emanet mu- Kadının ibtidai tedavisi hemen yapıl 
avinliğine Beyoğlu dairei belediyesi mıı ve !.)ehremini Muhiddin Beyin o

imar mudür ,·ekili Dahiliye müste.-rı Müdürü Hazım Beyin tayini derdes- tomobili ile hastaneye gönderilmiş-
Hilmi bey tir. tir. 

re uzunluğunda beton bir kanal içine 1 =====-=- - - ===== -- --
alınarak bataklık ve sıtma tehlikesi -' 

= 

TIRABZONDA TETKiKAT 
Tırabzon havalisinde yapılan tetki

kat, bugün yalnız dahili istihlakatı
mızda kullandığımız yagların mühim 
bir ihracat emtaası haline kolaylıkla 
getirilebileceğini göstermiştir. 

YENiDEN AGAÇ DiKMELi 
Bazı mutabassısların fikrine göre 

mevcut fındıklann yüzde otuz beşini 
sökmek ve yeniden teşçire başlayarak 
daha vermek icap etmektedir. 

Fındık mahsulümüzün bu feci va· 
ziyeti ihracat ticaretimizi 14 milyon
luk bir zarara sokmuştur. İşin şayanı 
dikkat kısmı müstahsillere peşin .,._ 
rilen ve bittabi onların da elinde kal
mıyan 2 milyon Jirahk avansın ne o
lacağıdır. 

KREDi BUHRANI 

bırakılmayacaktır. Gölün derinliği, 
şimdiki sedde yedi metre ve başlan
gıcında 3 metre olacaktır. Romalı'lar 
dan kalma set üzerine 3 metre dıvar I 
yapılacaktır. Taş ocağı iııJetilen s~ • 
ağaçlanacak ve oradaki oyuntu gazı
no yeri olarak ayrılacaktır. 

Orada taş işletilmesi ve dereye mo
loz atılması şimdiden menedilmiştir. 
Dağın eteğindeki yol, güzel bir bul
var haline konulacaktır. Bu gölden e
dilecek istifadeler şunlardır. Yangın 
ve su keyfiyeti isteyen her şey için 
hazır su bulunmak, müteaddit san
dallarla su gezintisi yapmak, kışın 
patinaj yapmak ve yalnız Ankarada 
değil, Anadolu şehirlerinin en büyük 
kısmında bulunmak mümkün olmı· 
yan kalenin arka görünüıünü nefis 
bir poyscze olarak muhafaza etmek. 

Yapılan tekliflere göre bu gölü 
vücude getirecek olan çayın en ku
rak zamanında saniyede on iki litre 

lideki müstahsiller yüz~e 50 - 60_ faiz cereyanı vardır. Göl üç dört senede 
altında mahvo!maktadırlar. . Zıra~t bir boşaltılacaktır. Göl boşaldıktan 
bankası ":'e renı k~nunla me:ıye~e gı~ sonra dolması için kurak mevsimde 
recek « Zıraı Kredı kooı_ıera.tıflerı_> hu üç aya , kışın çok daha kısa bir zama
derde çare bulmak vazıyetındedırlcr. na ihtiyaç vardır. İmar müdürlüğü 

T~KYADA TETKl~T istikrazını yapabilir ve önümüzdeki 
K?mısyonun Trakyaya gı~ecek ay içinde gölü ihale ederse, Ankara'lı· 

heyetı yakı~da h.areke_t edecektır. Bu Jar ilk baharda çok hasret çekdikleri 
··•t Vehpı Raıf Neıdet ve Nuru!- su ve kayık eğlencelerine kavuşa bi-

Komisyon tetkik mıntakasında Js
Hihı en elzem bir cihet olmak üzre 
kredi buhranınr bulmuştur. Bu bava-

'-•vlerden ibarettir. 1 lecektir. 

• 

• 

ismet Paşa Haıretltri dün Rt/lkaları Hanıme/;ndi ve Londra sefiri 
Ferit beyle birlikle yerli malları sergisini ziyaret el/ile' 

k<t. 
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'r HARİÇTEN ALDIGıM.ız HABERLER ıı c =?J"ô;r b'erıer' 
~~======·=· =--=======..J_, Barem kanunu hazırlıkl8 

illlJelin tarihi lelrikası: 1 Çinde Feıeme-.kte Londrada Dahiliye encumeni kıdem ye ehliyetle 
C i k ıarı eıı.nde ı , T h\la t<·tl,ikat 19 D k ·k eza r orsan ... Harp o uyor. a l a göre dereceleri tayin ediyor sO 

Genç kızın bindiği g·emi par<;a
landı, kendisi de esir oldu l 

ı il Ankara, 21 [Milliyet ] - Buğün dahiliye encümeni ıopl ,1 Fakat musademeler- ng tereye yapı- Manş den!zini barem kanununa gOre kaymakamlarla, tahrirat mUdllrlerl u 
den sonra fan 500 teklifleri geçerek kısım dahiliye memurlarının slclllerindekl kıdem ve ehliY:ı 

k k d nazaran derecelerinin tayını ile tştltal etml~tlr. Maarif ve~rl 
1 çe~il/yor/ar konuşuyorlar 1 re _ O~!!__l~ f de veni kıldroların baremo nazaran iktisap ettlgl şeklllC idi' 

_Kızım sen san~ın bir ada- lar esir olarak alındıklan için TOKYO 21 (.AA.) _ Manchuli LONDRA. 20 ( A.A.) - Manş de- le tştiğal edilm ektedir. Bu işle vekil bey bizzat meşgul 0 

' • k 1 · · d ki t' uh b·ı· rıe' n" zırhlı Rus LON J RA , 20 (A.A.) - La H~.Y nizini dün gece 200 beygir kuvvetin- dır. Aynca lise ikinci devre kltaplarıda seno bldayatlne ma varacaksın. Fakat seveceği- bunların hepsı orsan arın reısı e gaze e m a . . . . M il I d . b .
1 

1 
· trenlerinin dUn Çin mevzilerinin 500 de vaziyet degışmemı tır. a mu- e ufak bır motor ot ı e _geçen ma- hazırlanmıf olacaktır, ııia bir adam da Ü ımuuııiya- tarafındau gözden geçirildi. Ai- t f d .. rü ..• oldukla- ı tehassıslar lngiltereye yapılan son dam Vıktor Bruco bu azımet ve av- • , o, • 

cak. Lakin siz bu adama vara- me'nin güzellı~i, na:ı:arlanndan me r~·ı':fıesa ~te d ·g~r ';:.'r;; deler tren toklifle ri tetkik ile el'an meşguldür- det seyahatini 79 dakikada ikmal e- B K k k f df}d' 
miyacaksnuz. Onun hayatını 1 belli olan parlak zekası baş kor- ::~e~ i:ı::1c; :; t~pçu ateşinin hi- . Ier. !ngilb; heyeti . murahhasasının derek kendisinden evci bu tecrübeyi 

1 
. İ f ayma am tey i e 1 ,

111 kurtarmak için sarfedeceğiniz sanın nazarıdikkatini celbetmek mayesi altında Çinlilere ateş açmış- zannına gör_e, lngıltereye . gös~~~~~ · yapan Keyo Dons un rekorunu 13 ADANA, 21 (Milliyet) - Sui iatimalinden dolayı Sa• 
emekler beyhude olacak. Bu a- ı te gecikmedi. Böyle genç, güzel !ardır. Çinliler. obüs toplarile muka- ce.k azım mu"."ad_at onun ıstedı~ı dakikalık bir fark ile kırmıştır. Ii kaymakamı tevkif edilmittir 

. b" bele etmişler ve nihayet Ruslar iki mılyon 40? bın !ıranın anc.ak ?orktot~ TAHTIDI TESLIHAT İ (l) 
1 
· ( ) b kı • İc;S damcağızın hayatı mes'ut olma zeki ır kızın esir olarak satılı- saat muharebeden sonra çekilmişler- bı~ı nısbetınde olac~k~r. Sıya~ı . ETRAFINDA ngiltereee ffiİ l•Qn 16 in Şl \I t d 

dan nihayet bulacaktır. . ğa çıkanldığı takdirde pek çok dir. Çinliler 30 kadar telefat vermiş- ~ısyon Ren eyaletının tahlıyesvı~;:, LONDRA, 20 (A.A.) - M. Mac- LONDRA 
20 

(AA) f 'lt d ki . . l . mıkd8!1 'j · 
Yıldızınız, ikinci defa evlene- para edeceğini düşündü. Onun ler ise de bir çok top iğtinam etmiş- aıt muzakerata dun akşam da de donaid, jeneral Daves ile yapmış ol- . , . · -.- ngı . ere e ışsız erın 31 l'I k e 

· İlk · · · · A' '' · k di · · · 1 k ı dl eylemi§tir. Bu içtimaa iştirak eden duğumulakatların bir tecrübe mahiye ğustosta bır mılyon 16 bıne baliğ olmuştur. Bu yekiln .. 
0 ceğinizi göstenyor. zovcınız ıçın ıme yı en sı ıçın a 

1 
oy- er r. TACiRLER TE' 'ŞTA İngiliz murahhası noel yortusuna ~~- tinde, olmakla beraber hakiki bir te- muza nisbeten U 171 fazla ve geçen senenin ayni güniill ?ıt 

Martinikli olacak, fakat Avru- maktan ise genç kızı Cezair h!i- ._,. ı ı k ti k'-' kil kt ld - b ' 
Moskova 20 (A.A.) -Uzak şark dar bütün ngiliz işga uvve erını ra ":' teş et~e e 0 u.gunu eyan ran 144 bin 859 noksandır. 

pa'da yaşıyacak, orada askerlik kümdarı demek olan Dayı'ya gö bankasının' Mançuri ~ubesinln seddi ge~ al'?"~ aztahlıni.nde bul1~naı: Lon:ra etmıştır. Mumaıleyh, netıce olarak, ----•+<1:... .... •--- d !lll:ş 
edecek, bir müddet bahtiyar o- tiirüp takdim etmeği daha ziya- Çinli tllccarlar arasında telaş uyan- kabın••.~ ıye ame_ıyesıne y- itilaf yolunda engel teşkil etmekte o- Taygrre cemiyeti reisi ı Ankara vali ve etll 
lacak.Fena bir vak'a neticesinde de muvafık buldu. dın:nıştır. Harbin ticart mehafili Çin f(l~~en ıtıbaren başl_a~ga karar ver- lan bir çok manialann izale edilmiş Ankara, 21 (Milliyet) - Tay-ı muavlnllklerl 

d nla B k 1 1 ahin · d"f ı · h d' · · M · dlgını tekrar eylemıştir. olduğunu söylemiştir. 
bun an ay casıruz. Fransız u orsan ar spanya s e- şımen ı er erı a ısesının ançu~ ITAL y ANIN HiSSESiNi MENSUCAT BUHRAN! r,are cemiyeti retıl Fuat Boy ANKARA, 

21 
(Milliyet) "" 

krallığı dahilinde bir takım h;a- rini daiına yağma ederlerdi. İs- ikt~sadiyatı ~zerinde yaptığı felftketli AZALTMAK LONDRA, 20 (A.A.) _ Halı:em zmlrden febrlmlze gelmlftlr. nli "nllli lllkİ1' 
rışıklıklar çıkacak, zevciniz acı panyol gemsindekilerin bun- tesır dolayısıle a!tı aylık bir m?~tor- LA HEY, 21 (A.A.) - Havas a- meselesi hakkında bir karar ittihazı- 100 DÜKKANLIK HAL Zı.nnd'::-:.ı.ıa 0!,.:0.t 
hı. r o""lümle ölecektir. l ka . dd' b" .. d f .. yom talep etmege karar vermıştır. jan11 bildiriyor: M. Briand ile M. na memurdivanm ilk içtimaı Çarşam- Anka~a 2~. -Yangın yerinde yapı- . de B "I 'bel-" • . 

ara . rşı cı. _ ı ı~ mu a aa gos ÇINLILER1N HAZIRLICI Snowden arasındaki mülakatta M. ha gilnü Mancesterde akdolunacaktır. lacak yuz dilklranb hal 24 ağuatosta iine B eyerioa u • ""'~ ...... 
İkinci zevciniz esasen Avru- terebılmelen ımkiiru kalmamış- Moskova,20 (A.A.) -Harbin mat- Snowden Fransız başvekiline İtalya- VAPUR AMERIKADAN GELDi imar müdiriyetince ihale olunacaktır. h"f"' ,,;.yl• .;d~-,ın 

pa1ı bir adam olacak. Fakat ma u. Onun için Ce.z~~ kor~~ları buatı, Çin. kuman?anlı_ğmın Mançu_ri nm Young plarunda gösterilen hisse- Londra,
21 

(A.A.) -Mauretania, Evkaf mlltahassısı Yete m tem r. tJl.O 
ruf olmıyan bir aileye mensup- bu İspanyol gemısını de, ıçınde- ve P~oganıonaya ıstasıyonlarınb~ muk- sini İngiltere menfaatine tenzil et- sabahleyin "Polymouth"a gelmiştir Ankara, 21 (Mll!lyet) - Ev- iLK FINDIK MAffS .. , 

b . ·· h 1 k"I • • d ·· "kl · C • teaddıt tanklar, 10 tayyare ve ırço d - .. le · '-•OV 
tur. Lakin ır gun meş ur o a- ı erını e suru eyıp ezaıre harp mühimmatı gönderdiğini yaz- melı: arzusunda bulun . ugunu soy - Bu vapur, ayni seferi iki saat noksanı- lı:afın celpettltl mutahal8ıB GİRESON, 20 - !Ilı: .,.. G 
cak. Ve bütün dünya kendisin- götürdüler. kt d r Çin erkllnı harbiye zabita- mi,tir. Fransanın İngiltere tarafın- na icra etmiş olan Bremenin rekorunu ayın on beflne kabar raporunu sulll ılnümllrdeld Cuma gilO 
den bahsedecektir. Bir çok mil- Korsanların başı yaşlı bir a- :::~daan 

1

~ürekkep bir grup bu istasi- dan İtalyaya karşı yap.ılmakt~: kıramamıştır. Mauretania seyahatini hazırladıktan sonra avdet ede· neoelrtir. ıııt· 
!etler ona tabi olacak. İşte siz damdı Aime'ye tekrar dikkatle yanlara vilrut etmiştir. Çin makamatt bu taarruzı harekette bıtaraf . ~ J saatte vasati 27,77 mil süratle yap- cektlr. llabllklu fındık _60 ı.urııf 

· . . • d kı kil arzusunda bulunduğu ehemmıyet e . ıruştı[, HARIT .ı\ MEKTEBiNE nüa l!i fındık Uzerıno aatıf 
böyle bir adamın karısı olacak- bakarken onun çehresindeki asa beyaz Rus teşkılatın an ~at teş kaydedilmektedir. Fransız, Belçika, · ITİTILAF HASIL OLUYOR 1'ALEBt tır 

• · · d · ilik' .. 1 1 · · f k • kt ederek bunları hududa dogru sev- t h ti . . y Ii ıru · _,,. sınız. Lakin sız en ıy goren et emare ennı ar e,me e ge- k 1 . ü d t . t' talyan eye erının oung P n Londra,21 (A.A.) -M. Macdonald Ankara 21-Buradaki harita mek- ' Memlekott• en ful Dl""°" 
bir çok kimseler sizi unu~a~k- cikmedi. Bu kızı götürüp Ceza_ir ·~~ ~:';: ;m~~~i;e;ı:~ı~· Harbin tadil etme!':'ek su~e~indeki noktai na- bahri tahdidi ~es!ihat hakk_mda bir tebine lise mezunu yirmi talebe alı- \ m lhmı gelen J: aylarda~ 
!ar. Evvela bütün dünya sızı tak Dayısı olan Baba Mehmet bın müdlriyeti, Mançuri istasiyonundaki za~~ıff.':.str::>. ZiYAFET tebl~ğ ne§retmı§_tir. Mumailey? bu nacaktır. celı: derec..te 
di d k !'kin sonra bedbahtı Osrnan'a takdim etmek husu- Çtn makamatından hududun Sovyet k teblığlnôe Amerıkanm serdetmı§ ol-

r e ece ' a . . .. di .•. ha LA HEY, 20 (A.A.) - Felemen duğu muadelet teklifini kabul etmek- Alt a mektubu 
olarak öleceksiniz. Fazla olarak sundaki kararını bır kere daha krta_a~ tarafından tecavuz e. Id~gı - hariciye nazın Beelaerta Von Blok- te olduğunu beyan etmekte, her iki n 
en ziyade mes'ut olduğunuz za- takviye etmi~ oldu. b~n"f' y:nlış olduğuna daır bır tek- land heyeti murahhasalar tereflne hükilınetin teslihatm tahdidini gör- ---------. • 

manlarda bile bu müsteınlekede CEZAIR DAYISI z p a mı~ErYAZ RUSLARIN bir zıyafe~ Termİ§tir. Saat 16,~0 fdtl ınelı: hususundaki arzusuna tercllınan yun an harıcıye nazırının 
g eçirmekte olduğunuz şu ilk Gemi Cezair sahiline gelince ÇETESi M. _Adaccı taralın~an b~r çay ssıya e ~!makta ve fakat hertürlü itllifm dl-

.. I . . Kız .. . . . verilmlttlr. M. Brınad ile M. now- fer bslırt devletlerin mütekaddim iti- • • 11 U l ı zamanlarınızı tahassur e ana- içındckiler çıkarıldı. gm gu- Beyu Rus çetelennın tekerrür e- don bu ziyafette hazır bulunuyorlar- ı•rı . tilz 1 kt ld ğ Bu·· tu·· n . . 
. . f" . 1 d t tizi . d 1 il s t hil .. arını 18 am ey eme e o u unu ınesaı l caksınız. neşın altında esır ka ılesı yo a en e~av en ° ayı~ e ~vye - dı. ilbe etmektedir. 

Bu hikayeyi anlatan Avrupalı sevkedilerek yürürken Aime de h(l~etı AI~an :~fare~~e ~ın hükfı- Mm. Kamınerer ile Mm. Berthelot iHTiYAT AKÇESl } • k ı · d hakeme 
'oir falcı kadın da Aim~'nin ha- çolctanberi hasret kaldığı sıcak ~~n:t:;~ı:ebuuzıı:~a~~am~~~n;:.~ Fransıhaz selfarethanf_eainbi~e .kofnferanı Londra,21 (A.A.) -Daily Meyle hava e ettJl'ffiC eme lfi 8.• ..ıı 

d anlı b , takmı h .. k ··-. murah 5 an şere ıne r zıya et ver- nazaran İngiltere bankssın n ihti at r;-, yatı hakkın ~ y § ır yakıcı avaya, guneş_e. avuşu- yet kıta~tının gtlya Çin kıtaatma ka~·- mişlerdir. ak esi ; 40 mil on liradan aı a d~ _ ATINA, 18 (Milliyet) _ Cevabı- ı ıeklil tarzda olmaamdan il# 
malfunat ven yor. yordu. Bu, genç kız ıçın tekrar şı tecav~zlerd~ bulundukları~a ~~ KOÇUK DEVLETLERiN .ç .. y § ğı ş mız Yunan hükiimotine verildikten BM vaziyette Yunan oflı:At' ;.~ 

Falcılar ne derse desin doğru Martinikte güneşi, gök yüzünü haber:erı suretı k~t'lyede t:kzip edıcı KARAR! muştur. sonra Atina gazetelerinin söyliyecek 1 yeei ne dlltünllyot. . P Yu~ 
. da Ai ,, ak .. • maddı deliller getırmektedır. LA HEY 20 (A A ) M Veni- J.apongadB 'ddi b' b 1 · · ıı bir 1·v~ olan bır şey varsa o me - görmek, oranın sıc ruzgarını . • . · · . - · cı ır şey _u amayı~ ıtı nas mu- behasına olursa olaun 

n in tahsil ve terbiyesi için bila- teneffüs etmek oldu. Esaretin Romanyada zelos ıle ~- Marınkovıtc_h mahdut galataya çevırdıklerlnı yuıruıtık . . ııl olmaAt Iattybrlar. Halk bil p 
F • .. d "im k . - k sanki Af "k menfaatlen olan devletlerın Young Zeplinin seyahatı Müzakerat inldtaa uğradıktan eonra zaruri oldufu ~atlndedif· -.. , 

hare ~~aya gon en e ıs- ~cı}ıg.ına a_rşı . . . n anın lnfı'J o-ı.k oldu planını, _pi.in_ har~ci?de teklif edllmit hadis olan vaziyet devam ediyoc._ ~im suata, hl lilr lıta farlıı: oJıll"ı 
tenmesıdır. ıklimı ona bır teselli gıbı olmuş- a olan tavızat ile bırlıkte kabul etmek- diye kadar bu vaziyette hır dofışık- bil .. ç b f'krll , ___ •• ıı' 

d ğ b. ti ki M eh b'Id' · Alman balonu buaün tiin haJ!Qn u 1 --17_76 se?e.sne o ru .ır g n, tu. . . BOK.REŞ, 20 (A.A.) -;-- D,?ınınes- te oldu arını . eron a -~ ırm_ı§ l!. lik ~asıl olmad~: Yunan_lı!arın ?teden- ~u bir hakilcattir. 
Aime Mannıkten uzun bır seya Cezaır Dayısı Şeh Baba Meh tı k.alesınde vukua gelen ınfilakta hıç lerdır. Alllkadar de..-letler mumessil- hareket ediyor ben hakeme muracaat ıçın daıma ay- . 

1 1 
kik .., 

h k k ·· bi · b"- · b ' O C • · ··- kimse telef olmamıştır. 7 vagon ha- feri bu müşterek karan M. Venizelo- ni maksadı takip ettilı:lori mal(lmdur. ~ Ş~d ıo~ _vaz yet tet fıJl" ~te çı ma u~re r gemıye ı 1 met ın sman •. . ezaın.?' ~?' ~ rut ile 30,000mermiyi ihtiva eden bir sun nezdinde aktetmiş oldukları bir TOKYO, 21 (A.A.) - Zıppolinin Bundan ılmdiye kadar defatla bah- «ahını, hanaıye nazırı tara r· ' 
nıyordu, <? ~az;~lerde ~r~da ı zel, muhteşem: ıçınd~ turlu tur- takım barakalar harap olmuştur. Ha- içtimada ittihaz etmişlerdir. levazım tebariki ve gazla doldurul- aattik. Bilhassa hariciye nazırı Mlha- rllınokte olan ınhatı, dlnIIYo -~ 
Nant şehnnın Dam do vızıtas- l!i çiçekler yetışen .~zel b~hçe- sarat mühimdir. lnfilakın sebebi, sı- TALIK MI EDiLECEK .. 7 ması huauslan memnuniretbslıt bir lalı:opulos hakkında alınan maltlmat Yunaniıtanda parlamento~ 
yon,, manastırı genç kızların 1 sinde oturarak o gun Cezaır sa- caklardır. PA~IS, 20. ÇA.A.) -~ Fransız ga- surette devam etmoktedır. H~va, ~- bu diplomatın Türk - Yunan müsa- dutu zaman icap ottllcçe ı!,fdıl· 
tahsil ve terbiyesi için en ziyade ! hiline getirilen esirlerin kendi- FRANSIZ TAYYARESi zetelen, İngilız .. mutehassıs~n lo?un yarın saat 4 _te hareketine mu- keratı~a zaten .t~raftsr ol~adığını nt ~dilen bir lı:omiııyon. !"!: 
h ı b" di Aim~ de kd' d'I kl · · bekli- BÜKREŞ 21 (A.A.) - Sarı kuş menfi hareketlerının, M. Snowden ın saıt derecede eyıdır. Meraklılardan gösterıyor. Harıcıye nuırı daıma me- komısyon harici mesall li"' ! ı!I· 
atıra ge en ır yer . ·, .. ne ta ım e 

1 
ece ennı tayyaresi ı.~anbuldan buraya gelmiş mu11rrane itihifgirizliğin, . Belçika mürekkep bir halk kütlesi, tayyare selenin hakeme havalesi fikrinde bu- to tıarafmdan intihap .&JıOlf .,1-

bu man~s~ıra yerleştırılme~. uz- yordu. ve saat 19,25 te karaya inmiştir. Fransa, İtalya blokunun haıı olduğ~ kararglihına toplanınıttır. Balonun Junmus ve hatta bu maksadını sene- bine bu Jı:omioyopu içtima• ıi'tf" ' 
re Martını kten Fransa ya gonde BİTMEDİ TA yy ARECI KADIN sa!Abetln, M. Streseman ın 6 devleti zabit ve tayfaları her taraftan davet Ierdenberi ızharetmektebulurunu.tur. dip ıtttıemek haldonc!a bir JıJ 
riliyordu. Manastırda bir çok !SKENDERİYE, 21 (A.A.)-Fran b~ _araya toplamak h_ususundaki tal• ve hüsnü ~uretle istikbal edilınekt~, Daha ileriye gidip ıunu, da söyleme- r•oekt!f. lılamelf hııftelyo ' 
kibar ailelerin kızları vardı. Ai- Al:lfga .. J~C;-!1-& aız kadın tayyareci Bemste?t, ~stres hının konfe~nam talik yoluna . git- Ja~on tak?ırklrlar !arafında.n kendı- Ii ki Yunan haric~ye nasırı Ankara lııııııı ilbıu1ı i~li .,.-.,.... 

, d b 1 a karışa Nadir Hanın ten buraya gelerek karaya ınmış ve mekte olduguna delllet eden bır ta- Iorıne hedıyeler verilmektedır. müzakeratınm lnkitaa uğramaaında Uınlİllllb'etı. illJ'ael tııa1ıafi!lıı 'f. 
me e un arın arasın - • , hafif tayyarelerle mesafe rekorunu kım araz olduğunu yasıyorlar. Tokyo,21 (A.A.) -Mikado, :ıep- amil olmu;tur. Bu ha)>erler almcb, yu~ W 11118~1111 taktı. , . .. muvafrakıyeh kırmı§tır. SiYASi ENCÜMENDE .. Un _K~mandam M. Eckneri kabul duyuldu. Her nedense harlçl7f naıırt dele ıı.undilk! bltatal"'~ 

Atme Fransaya gıtmek uzre A telerine yazıldığına AMERİKADA GOMROK Le Hey,21 (A.A.) -Sıyae! encu- etmiştir. bu haberleri tekılp ettirmek lllııumu- ~mlltfne !Jl(lraoaat ıuredl• f. 
gemiye binerken fedakar sütni- öre ~~::n~~=~daki dahili harp şid- TARiFESi °!en, öğled~n so.?ra toplanarak_ huku- E bi l l na kail oldu ki keQdl ga1etesl olan nıeelnl teklif edeoektlr. yaııııl~ 
nesini de beraber götürüyordu. ~etle devam etmektedir. Nadir han Nevyork, 20 (A.A.) _Ayan mec- kik k?mllnlntonın m".§k~ede . ~t• tleliklifibeyn Cne gaze e er Heıtla gasedetelns~e btr ıoy yudırdı. lalı:tııld meaa(J!n hakeme t~· 

k d M · "kl' b" · · f d G d · kii d Baha 11 . ]' . . . omıtes tensı ıne mu ea rapo- Mü h. d 1 l Bu gazot o tışar O(}on yası l'lYBJU rııftaio d "'ldlr ..J Bu a ın artını 1 ır zencı ı- tara ın an ar iZ mev .. n .. e . Si ma ıye encumenının cumhuriyet- h kk nda üzakeratta bulunmul- tte ıt ev et er d'kk . Oti h 'cıl 1 .... • Jı'v. 1 
di Sakinin kıtaatına karşı uçuncü bır perver azaaı, mümes•iller meclisi ta- rtu a 1 m Tıü kiattır. y ya 1arı ye nadsıklr "'11

11 
B11nunla )>eraber ,..,. !Yi '":J 

• h k ti yapılmıştır f d di a·ı · 1 .. ilk ur. r ye - unan atan araıın 1. rıı Mut pıah .. h...__ fÜcrin tuıı"i 
Martinikten ayrıldıktan son- ta~~~a ~~~\una mukabil. J,000 ki· ~:r:~ •• ~~d~ı;;;. te:~d':~ :'a~be~u;,r 60 ITALYA KABUL EDECEK M. Heriot nun beyanatı u~eratın inkitamda bic amil oldu4u Cemiyet~~'i:aına da 0:,Urace•t'/. 

ra yolculuk uzun olmakla bera- oilik bir kuvvet göndermiştir. Gelen nispetinde indirmiştir. Maamafl ta- Le Hoy,21 (A.A_.) -b1talya~. mu- S b k F B kil' M H . t dogru deAllml§. ..._ B ~kdl ~- . Türk: • 1.ı 
b f k l • d b' h d' e olma b ı .. K ' b'Id üh' t . . ' rahhası M Mesconı mat uat mumes- a ı ranaa aıve ı . eno . 

1 
ı. 

1 
Türki ""· u ... ruc ıee _.., ,., 

er ev ~ a e . ır a ıs . - ha _er er~ gore a. ı e m ımm~ rifenin seviyesi şimdikinden yilksek sillerine 1~ ilterenin İtalyayı Ameri- geçenlerde Yunanistana gitmişti. M. M. Mıha a opu oe un ye •• moaolealnin Cemiyeti akvlll"'" ~ ; 
dan geçtı Gemı Fransa sahılle- eksı~mıştır. Halbuki buna mukabıl olacaktır. kadan dahag zi ade müsait şerait hah- Heriot Selanikte Yunan gazetecileri- ~unanl~~an arasındaki mesaillıı _h~lll meııine ııiubilınesl için altı ·~ ~ 
rini bulalilldi. Yolcuları bıraktı. Nadır han kral Amanullahı~ Peşaver- FRANSIZ GEMiSi TUTUŞTU t . Id Y. beyan etm'ttir ne beyanatts bulunarak demiştir ki: ıl~ bir ıtillfa va.ad olmak için bilyiılı zaman ııoçmoai lbungel•'' /, 

• , 1 · 'ld' de bulunan memurundan lazım ge• PARtS 20 (A A ) - Paris tran- şe memış 0 ugun~ . 1
• • •. . . . hır arzu boalediğlni defatla söyledi . . bil l Aıme, manastıra yer eştın 1· 1 dd" rd mları temin etmekte- ti .•. • d bı · 1 Mumaıleyh, demiştır ki: Young planı, -Avrupa hukCımetlerı ıttihadıru •. örülmü tü LA!ı:in bir eyi iste Bır kısım Tlirklerln yanı ~ l 

Sütnine de orada kendisine ba- d~n maBu .~::tle ı Afganistanın =rkm- sabahlan~gınb. e vdu . a ge e~dyangınba !asa- İtalya ya Jeneral Daweıı planından teııiı etmek zamanı gelmiıtir. B~ iş ~ğfnı· söyle~•~ kifi de"IIJ:. Heati~ ile alAkadar olanlann böyle ~ 
ır. .- eyın ıre ogru yenı en ş - k d h 'k d b' t . litkill olacaksa da bunun ehemmıye di " tab..-kıyordu. Bu suretle dokuz sene- da Nadir hanın taraftarlan artıyor. ltllflır. Saat s de her türlü tehlikenin pe a dia. az1 mı tarya ır P8

1
;a emdın mt .. takdir tın k _,_,_ lık 

1 
- ~aseteai nedane desin ıuraeı nıaliim- sadlye bolılomel!e aabnn "' f'. 

. . . b' d . . " f 1 lilmata gö .. .. . . . . etmekte r. talya oung p dnına o- ını e emo ilAlllllZ o ur. ki y harf . iki h" TU mıdır ? Yunanlılann .-lik hır tahsıl ve ter ıye evresı Dı,.er tara tana ınan ma . . . onune geçilmiıtir. Gemı bır kaç ay 1 • ft im ki be M"•killia d " .. tilü ken İngiliı< im- ur unan cıye nuın .. - · · b~ ı 
• • · re Af aniıtanın en kuvvetli kabılesı 'ili · ktir kunu mamasına tara ar 0 a a - ..., uşun ' lrllket araamda dolrudan doltfun mllllı:WAt yti&ündon bunları ~ geçmıştır .. Bu dokuz sen~lik, z~- olen ıfazara kabilesi son zamanlar- ı Yİ';'~jÇ'kE,ü TA yy ARECI raber ~ört devletin ~uhtırası~ tev- uar~torluğunu herıeyden ~vvel na~a- müzakerats devam edilmeıinj [yi bir beı.1.mete ae mecburiyotl' 

man geçtıkten sonra Aıme nın da Baha Sakiıı;n kıtaatmı büyilk bir N k 20 (AA) -Atla ky _ fikan bır uzlaıma zemını buimaga ha- n dıkkste. almalıdır. !'111Ite_re, müs- nazarla görmlerden~o ildi. M. Mlha &ır,p ,I 
k d k t k · · evyor ' · · 1 0 a d temlekelerile beraber öyle bır tepk- ır t artık m~a.stırı .ter e ere e - he~ımete uğratmı,lardır. ~az_ra kab~- nosunu geçmeğe totebbils etmiş olan zı~~ORLARINI VERECEKLER killdilr iri bunu daha mühim bir te- lalı:opulo_ı un öteden ha~e mü- Anbr~ malllm ıurett1041 rar Martınıktekı akrabasının a- lesı bu muvaffakiyet netıcesınde bır İsviçreli tayyareci Kaoaer Grinviç sa H (AA ) M" ha k~""- . . 1 almak L•bll .ı racaat fıkdllde oldul!unu ı!I erken eeftr f.I. fıapa buraya avdeti •·"' 

• li d k i1Mı ane elde etmi•tlr ) ,,_ La ey,21 . . - ute SBIB- ıe ııruıun ıçıne nası aa .,.a- da il& tmell 1ıi bu "· t P/ rasma avdeti lazım ge yor u. ço • . ve cep . • · . atlle saat 8 de Terceura (Ohyo w:e- 1 b" "k d 1 ti murahh !ar cağı dütünülecek bir mes'eİedir Df- tunu ve e on..,. dip hariciye nazmnı ıiyat• .P..I 
Aime o zaman yirmi bir ya- niı;;~~~a:'a~~·!:::::ı!~~ ~~1;.- rind~thm~\.~AN BANKERİ r:~~~nı b:;;n :'erecekler:;. ~~ ğet bir mütkül de Ruayanın vozlyetln ~o~~o!"ı~J;~ı~~~=n :::d! ~u ıuretle kendinin tebd~:~ı 

şına basmış bulunuyordu. Fran- ralılar kaynar zeytin yağı içine eok- BERLİN, 20 (A.A.) _ Bir ban- rahhaslar da bunları tetkik iqin öğle- de? ileri J•liyor. ıt.ıayads de~r ~ ovel M. Mlhala"opuloe haJ.lye ne- olan hariciye nasırına 
11 
~-~ 

sadan aynlınak üzre sütninesile uşlardır k K ıl ğ lın b' talanı k den sonra toplanacaklardır. mlir ve diğer meadın ile zehaıre lhtt- nrotinl öagal ediyordu. 0 zaman da vını>lı oluY_or. Eğer Y~na ,rı 
. . . . . . m · I EDIR. ? er, arş 1 1 0 ıyan ır çe - yacını kendi kendine temin eden bir . . ... n._ın Türkiye - Yunanıst•11 .. 1 bırlıkte ufak bır gemıye bındı- SON YAZ YET N • !er kullanmıı olmak töhmetiyle tev- Rusyada d 1 ti 'ttih d kil di kendıoı doğrudan dofruyll müaalı:e- Iııl ,.__ L- bit ett• .-·.~ 

- PEŞAVER 21 (A A ) Afga- kif d'J · · ~ e er ı a ı tef e yor. t · 1 htar b 1 d l!lw148euatın ta ıur ~ıf' ler Yolculugun başlangıcı ıa- • · · - e ı mıttir. Bu suretle ortaya çıka- H lb iri R ile 1 il b A ra ıcrasına a ey u unuyor u. d . . iki Jıl< ,.. I 
. . • F ka k d nistandan gelen haberler, bu memle- nlan sahte çeklerin natık olduğu me- Y • harfle a ~ usya ng tore. u v- M. Mihalakopulos hakeme müracaat ovamını ııtıyoraa ay ııı"" 
~n geçtı. a t ~o . geçme en lı:ette ahval ve ıeraitin vahamet kes- baliğ 30 milyon dolara baliğ bulun- eni r r~pa muttohlt devletler heyetine da- edllıneıi için evelce ııorek M. Musso- yet verilınit _olan M. Papa 1>"'.J 
bır fırtına çık_tı, gıttıkçe de art- betmekte olduğunu gösterir mahiyet- maktadır. Moskova,20 (A.A.) -İcra komite- hı! olmadı~ça bu taaavvurun tabak- liniye ve gerek Tevfik RU§tü beye de det! bl~ııi~ dıy~ beklemede~• f" 
tı. Ufak geını fırtınanın ve de- tedir. Habibullah, ballı: arasındaki şö- • • uo • ı si riyaseti Türk-Tatar lisanının is- kuk_etme~ı lm1'."naıs~ır. teklif etmlftl. tıte 

0 
saman muvaffak Yll yenı bır aefır göndertn•.. ~ 

nizin elinde esir olarak oradan hret ve nüfuzunu tedrici surette kay- Fra-•ada timalinde devlet müeaseaelerini Hl.tin Zıraat ıtlbarile fakir olan memleket olamadığı makıadını timdi elde et- nıea. .Jll' 
ya çarpa çarpa parçalandL betmekte ve kıtaatı arasmda firar- C I k t hk'k t alfabesini kullanmağa icbar etmeğe !er diğer zengin olan memleketlere mek istiyor demektir. Hakem vası-

ora . .. .. I l . in .. .ır artmaktadır. KAbilin etrafına ıiç aSUS U a 1 8 1 karar vermiJtir. Yükıek mektepler ve nazaran bu itte zararlı çıkacaklannı taaile bu itleri halletmek Yunan ha- •l:'.ekte ll'ef 
~-e~ze do~ule_n yo cu ;ır ıç r:s~ sıra siper kazılmış olduğu bildirili- PARİS, 21 (A.A.) - Casuıluk ve ~üessesat gelec~k sened:~ itibare~ ~annediyorlar. Avr~p~yı, hiç ?l'?azs.a riciye naZin için 0 kadar kat'l bir za- LrJf. P 11 §1 
runuşte hıç hır kurtU UŞ ça yor. muhayyel gizli FranBLZ _ İngiliz bah- cihazlar.mı te~arık etmek uzre lı:redı- ı~aadt surette değıı~rmek ~ıkrı, b~ rurettir ki onun fikrince Türlriyc _ , Jt6 
yoktu. lMPERATORIÇANIN rl itilifının neıri meaolesiyle alaka- ~er ~erılmlt!ir. . '°'.'"P matbaalannm tun A:vrupamn bır gü_n g~Iıp te hır Yunan mosaillni bundan daha iyi hal- müsab8 

Bereket versin ki bu sırada ÇOCUKLARI dar olmak üzre Horan la teşriki me- ıthali menedilmııtır. Amer_ı~a müstemlekesı. halını alına- Iedecek bir vasıta mevcut değildir. 
b" ··k b" İ ol gemisi gö- Sabık Avusturya imperatoru mil- sai etmiş olmakla ittiham edilmiş o- KELLOG MiSAKININ ına~ı ıçın yega~e çare~ır; Av~upa müt Yunan hariciye nazırının iki memle-
~yu__ 1~. _spany . teveffa Şarlın zevcesi imperatoriça lan sabık bir Fransız gazetecisi ile TASDiKi tehı~ de;rl~tlerı. heretinı tesıı etmek ket arasında bir itilUa vasıl olmak 

rundu. ~u~un yolcuların ım~a: Zita ile oğulları Belçikaya gelmiıler- gene sabık bir Fransız diplomatı lo- Moskova,20 (A.A.) -Amerika hü- flkrı şu ıkı vazıyetı arzedyor: fikrinde olmadığı hakkındaki iddia-
dın~ yetıştı. İspany~I ge~sı 

1 

dir. En büyük oğlu Othon orada da- ~d~ men'i muhakeme karan veril- kQmetinin ricası üzerine Fransanın Ah_IAkt ve ıya~t vaziyo~. Yani a~~- !ar doğru değilmit . Hestia böyle söy-
Majorka adalarına gıdecektı. rülfünuna girecektir. Sabık impera- ıruştır. Moıkova ıefiri M. Erbotte, Lltvinofa H. ve ı~tısadi vaıııyetler ki bunlar hırı- itiyor. Evet .. . Yunan hariciye nazırı 

Lakin karşısına çıkan Ceza- 1 toriça ile diğer oğullan kış ve bahar SIRP MA Kallog misakını imzalıyan veya ona bırlerıne yaklatıyorlar. Türkiye ve Yunanistan arasında bir 
yir korsanla~ı geminin yoluna· ~evaimlerini Belçlkada geçirecek!er- CAR HUDUDU ittirak eden bütün memleketlerin Avru~a ~üt~ehit hilkftmetle~ teş- itil~f olmas~ i~t~r: fakat k.endi iste-
devaM edebilmesin • Idu- dır. Oğullan bir taraftan Belçıka Belgrad,20 (A.A.) -Yugoslavya tasdik vesikalarının birer muaaddak kili tlkrı hıçbır uman Amerıkaya diği tarzda bır ıtılaf,.,.,.ı Bır de Yu-

K l ~~an~ O d mekteplerine devam edecekler diğer Macaristan hududunda 17,8 gecesi ve kopyasını tevdi etmi9tir. karşı bir husumet demek değildir.> nan hariciye nazırı başkalarının yap-
lar •. ~rsan ar gemıyı ya ala ı- 1 taraftan da Avusturyalı, Macaristan- birkaç gün için Yugoslavya tarafın- TAYYARECiLER DÖNDO tığı şeylen; beğenmez. Kendisi ya-
lar, ıçınde ne var ne yoksa hep- it muallimlerinden hususi dersalma- dan kapandığına dair olmalı: üzere Moskova,20 (A. A.) -Sovyet Ankara imar mu""dü- parsa daima daha iyi yapacağı fikrin 
sini aldılar. ğa devam edeceklerdir. Verilen ma- Budapeşte matbuatınds intipr eden memleketi tayyaresi rakipleri Moe- dedir. Sabık hariciye nazırı lıll. Aq;i-
GENÇ KIZ ve KORSANLAR l !Cımata göre sabık imperatoriçanın haberleri tekzibe Avala ajansı sa!A- kovaya avdet etmiılerdir. Tayyareci • • d ropulos un Türk - Yunan mesai\ine 

• , . •. . . geçinmek için elinde bulunan para hiyettardır. Oeetakoef Moılı:ova-Nevyorlr seya- nyettn en: karışmasını, müzakereye girişmesini 
Aınıe ıle sutnıneye gelınce: azdır. Onun için çocuklarile beraber hadni ayni tipte ve ayni isimde bir . M. Miha1akopulos hiç istememiştir. 

İhtiyar zer · sütnine kendinden ve gayet kanaatle geçinmektedir. Sa- SIRP ŞiMENDiFERLERi tayyare ile yeniden yapaoağmı beyan Yangın yerinde inp edilecek ha- Halbuki ister Mihalakopulos, ister 
ziyade vauu daki genç ve güzel bık_ Avusturya imperatori_çası ve !\l[a- Beld,21 (A.A.) -;-~ral, münaka!At otmlotlr. Aygada orman yangınları- U~ ~ünakaaa11 26 ai~otoa.cumarteoi Argiropuloı olsun, ~unlann her iki~i 
1 - :ı. • • t·nden korkuyordu , carıstan krahçası olan Zıtanın ogul- nazırını kabul etmıştir. Nazır, Yu _. ı nın tem ortasına düştüğünü ve ais ve ııunu aaat on bette yeru tehırde havuz de Türkiye - Yunanıstan arasında bır 

' a .. · "eı 1 
• . d k. k;,_ i lan büyüd~kçe mevcut serveti de tü- lavya demiryo~Ia~ın yeniden tensi- al~k bulutla~ yüzünden istikameti ~tında. imar müdüriyetinde icra e- itiliif olmasını ~s~emeleri ancak bör.,I~ 

ınyo gemısın e 
1 

vo · ' kenmektedır. kını teklıf etmıştır. tayın edemedığini bovan etmistir. dilecekbr. her hangi bir ıtılafın onların dedı!'ı 
• 

16 ıncı hafta ~ıı 
ıııO 

16 ıncı haftanın en IJB~; 
haberi nedir ? 11111 511 

başlamıştır. pf 
Gelecek lijiflArtı5t~: t°~ 
cevapları!~ zıırte 

1 
,4~ 

akşamına kadar kabıl rııD~I 
ğlz. 16 ıncı haftanın en rıedc' 
haberi için alınacak fi~~ 

271 Ağustos salı ce"' 
ııanedllecektlr· IJB~1 - il'' larınızı Milliyet 111 ııı'" 

memurlu~una ırıınde' 



~konomı 

T··Maliyemizin tanzimi 
Urk tarııu· ı tarihi' 'di K 

Mahkemelerde: 

Namusuna dokunmuş ta ... 
•••••••• 

)·aşına başına bakma(lan kı'.llarııı 
peşine dii~iiyor .. 

i · asır aca süren bir hazin maliye ı • eşme-
Çınde ıin · ı · · Vllllgette 

Mütekaitler 
Pakat . ~ır eme uzanan bir maliye tarıhi. • • . 

şımdı, Türk cemiyeti ciddi esaslarla kurulmaga ba§· 
tır; alıp vereceğimizi tanzime doğru kat't adımlar atıyo-

Orduda 
' 

Zafer bayramı 
- Senin yaşın kaç oğlum? 

DüYU k b" t ••t H d ·· ıd .. K d t t · lerin - Nüfusumda 13 yazıyor. Ii n.u 
11muıniye ve barem, demir yollan ve gümrük, kuv- parla ır surette es 1 aVUZ a Ü ll 8 as roya ayın - - Daha mı fazlasın? 

a !::lıye ~hnyetile esaslı sistemlere bağlanıyor. Bundan son edilecek tanzim edi- de maaş alacaklar mı? -Hayır efendim, 12 yi doldurmadun. 
!iye d ~~lı~esi, kitapların söylediği merhamete liy~ toplu '. Diğer bir çocuk ta beş . . _Buraya niçin geldiğini biliyor musun? 

er alab·egıldı.r, fakat her hangi garp maliyesi yanında hicapsız len merasını programı .. Tahnr ve kadastro he.,tlerı kad· _ ! ! !. ... 
"u ıl~n hır teşekkü1' dür. metroluk kopruden roıundaki vazifelere tayin edilen mii- ık . . 1 
"' as 30 ağuıtoa Zafer bayramının pek d ., k d tekaitlere tekaüt maaşları verilip ve· - Kızlara sarkıntı} ctmışsın İııı ır_devlet hayatnnızın amudil fıkarisini teşkil edecek bu parlak bir surette tes'idi tekarrür et· uşere yaralan 1 rilmemesinde tereddüt hasıl olmut ve _ Hacere mi sarkıntılık yapmışun? Yoksa Sabihaya mı? 

a İ:vi e0.?1lı~§ sist.emler s_ayesinde, yalnız de.vlet vazifelerin~ d~- miş ve bu hususta yapılacak mera· BU Uk d d d y. me•ele Maliye Vekaletinden sorul- _ Onu sen daha iyi bileceksin. Bak burada üç tane isim var. 
g rınıye ıo: ha t da inkı .;~ proaramı da tanzun' olunmu•tur. l- Y a a a oturan Ma am ı tu kA 1 z b k 

ettir .. ce6.' z, aynı zamanda ekonomı ya ımız . , · ~ • • T k imd A ullah ka"" d bir mu~. · vil' 
1 

t h . Hemen hemen bütün mahalle senden şi ayetç • . • a ıt vara ası, ecegıı z k .. b • ı1 d 1 e nihayet 30ağustos zafer bayramı mtrasimi nara a 8 
• e pt . . 00 ,.m a Diln ayete ge en cevap a ta nr _ . . ~Tuyan b' • ıra, ötu ir malı ye nas 81:8 an ". hakkında Uçüncü kolordu kuman· ahpabını uyarete gıtmıı, yukarda ko- vo kadastro heyetleri kadrosundaki aşagı yukan şu maalde ıdı: . . _ 

leyen vır e.ko.nomiye götürürse, muntaz~ bı~ ~~~ye de ge- danlığı tarafından tanziın edilen pro· nuıur~en km Uç Y~tında Bebeka bah· vazifelere tayin edilen mütekaitlerin "Kuzguni Dede mahallesi sakinlennden Hallaç Hasan aganın 
Onun · ~ gıt!=tkçe usareleşen bir ekonomıye gottirur.. O'Tam bervc·"i atidir: çodeki havuz~. d~füp boğuJ_muş~ur. . tekaüt maaşlarının kesilme&i lazım çırağı Kani, sokaktan geçen kızlara fena yerlerini göstermek ve 

ıcın ş k • · d 1 d olun •·- ,... il ü 2-Bakırkoyünde bekçı Hüseym ld"'' b'ld' · ı · f . .. .. . . I" k hali d b l d ğ · istik!' • ır et ıstıptadından kurtulan ev et emır Y • 1-30-Ağu&toa- 929 cuma g n Ağanın 1 ya~ındaki ğl Recep ile ge ıı;• ı m mış ır. peşlerıne duşup koğalamak gıbı na "Y1 er e u un u u .. ~· 
. · 'ne aile sevkolunan tarife politikası, elbette millet ekono- Zafer bayramında saat 9,30 dan saat Zeki Efendinin oğlu ; y~şında Meh- YEN~ MEKTE~L_ER bi şehrihalin 15 ine~ ~rşembe günü ~şamı beraberinde h~vı-

adço~ daha uygun olabilir. Gümrükle toprak randmanı, fab 10,30 a kadar Kolordu karargllunda met Hikmet, ı..... metro yüksekliğin· Vail Vekilı ve Şehre.mını Muhl. ddin yeti anlaşılamıyan ıkı çocukla viranelikte saklanarak evlerıne Cdi e\b " 1 imh ·1 nbrtan ve mlilki hUkfunet memur· -ır B dün A d 1 H d k 
t dtvleti , .. ~~te artar. Borçların planlı tediye, pl .. n ı .•. ası e lannın tebrikatı kabııl edilecektir. deki köprü il.terinde oynarlarken oy, na o .u ısarma .g• ere dönmekte olan ( ... ) ve ( ..•• ) hannnlan tehdide kyıam ve elle 

Cde ) ttruten memur ordusunun münhasıran gelınru. . teş· 2-Bu bayramda yapılacak geçit Mehmet Hıkmet, Recebi iterek yere orada yapılacak il~ektep bınasmm · d ki rantalan gasp etmek isterken taarruza uğrayarılann fer-"~ n llıa 1 d düıürmllı Recep aıtır aur•tt• yara· yeri hakkında tetkikat yapmıştır. nn e.. ,. • ,, "<llloıni aş annm tanzimile, elbette masrafla irat tevzının en resmi ve merasiıne ittirak edecek kı· lanmııtır. Tetkikatta Villiyet daimi encümeni yadı uzenne. . . . 

~~liye:~~~aattı ç~rh. ,, k d d . te ı'r yapacak !';~~a~~ :U:~tş~!'.!;~~g~;;';•r:m7.e:Cdk';j ZEKi EF. 'yE OTOMOBiL azası da bulunmuştlr. Zabıt varakası okunurken kUçük maznun renkten renge giri· 
..;, beı . ~~I ayatrmız..,a o a ar erın. s. .. .. ÇARPMIŞ ŞiLEDE TORPiL yordu. .. 1

•

1"''"•·n kı devnnıızden bahseden müstakbel tarıhçıler, butun kr~kid;0fi~s~~illai~~;~a ve zabıtai Karagümrükte Nurettin tekkesi ıo- Şile aahilinde serseri bir torpil gö- - İşittin ya .. Hanımlann ISnune çıkmış, ellerinden çantala-İd arlltuzı hulasa ve karakterize etmek için zamanunıza (A· belediyeden merasime iştirak edecek Jıa~mda oturan 18 yaşında Zeki Efen· rillmüş ve imha edilmiştir. rmı kapmıs, fena 18flar ıöylemişsinl 
1 ~n kurtulmuş muntazam Tür kmaliyesi devri başlangıcı) kıt'alann İstanbul vilayeti ve şehre- diye otomobil ~arpmış, Zeki Efendi Emanette _Hayı; efendim, hepsi iftira .. O dedikleri kızların mahalle-

ereceklerdir. N. manctince ve sivil mekteplerin mik· mu~tellf_ y~rlerınden yaralanmıştır. ...... - - de adı çıkmıştır. Hepsinin ikişer tane dostları var. 
• • • tar ve teşkirntmm maarif eminliğince Şofor Hılmı yakalanmıştır. KARIŞIK GAZ SATANLARIN _ Dostları varsa sana ne? 

~GÜ~ÜN İKTJSADİ HABERLERİ 25 ağustos 929 a kadar kolorduya SEVGILlsl ZEHRAYI bTE.CZlkYEI Sl ğ k - Efendim, doğrusu namusuma dokundu. Bir akşam önle-
bildirilmesini rica ederim. VURDU Petrol ve enzıne o za ya ı anş- . 'h . y k 

1 
f18 a1m dım. 

U 4-Merasime iştirak edecek mek· .. .. tı k satanlar hakkında polisçe ve nne çıkıp nası at ettım. o sa çanta arını ı n a 
.,. .. dsyaya İhra" edilecek derilerin sevk tepler ve kıtaat 10,30 da taksim küKad dılıkosyaub~·,de Kuş~li~i·çazyınhnda tl"bı- aJ~~~ce kanuni takibat yapıldığı gi· - Nüfus tezkeren yanında mı? 
•ııu d t• 31 T 'idi d d h b 1 ki d ar • scvgı sı c rayı ı· h' k• 1 h kin d B b d " e 1 A~ t k dar temdı•t edı mey anın a azır u unaca ar ır. kla iki yerinden , al tı Ca- bi Emanet te bu ıle dr ar a n a, - a am a .. 
"UBJlaya . . gus osa a . . . . . . 5-Saat 11 de mektepler ve kıtaat ~ yakalanmı•tır. Yar amış r. etiket hi!Uında malsat~arla mal!· - Gelecek celsede nüfus kAğıdmı da getir, anladın mı? 

· l.fust0 ih;aç edılecek derilerin j cemiyetleri meclısı ıdarelennın ıntl· kolordu kumandanlıgı· tarafından mu- • ı ta fa erilen cezalan 
•· • tarıh' · · l ti - şuı ma sa n esna v .. Muhakeme haşka güne bırakıldı • . ""lurı •ne kadar ihraç edil hap müddeti n!hayetlenınıştir. n • ayene edilecek badehu birinci fırka· KARPUZ KABUC.UNA tatbik edecek, ayrıca mallarım musa * • * ttiıı ~ı·1ınaaı rrıeşrut idi. Bu müd- habat yakında tecdit edilecektir. dan bı'r zabı't tarafından düşmon·n BASAN AKTRiS d d kti' 

geirrıed'"' . . ereBelRecEeR MAAr.. ş fKRAMIYE ('.,U .. NÜN ADLİYE HABERLL'Rf , • ırı'!arı İkti ıgı Tic_aret odası * Radyo ıergiai - Bükreşteki ra· iınhasile neticelenen Ba~kumand<n ılık Esiri tiyatro aktri•lerinden Mın .1J 
· Akaletterı sa~ ve~Ietıne yazılmış dyo sergisi 15 Ağustosta açılacaktı. muharebesinin tarihçesi söylenecek· Akabı gece Byoğlu lstıkUll caddesin· Şehremaneti evrak müdürü Avni 
· . fustos ı:a ge ~n cevapta müdde- Bu serginin Eylfil iptidasına tehiri, tir. Müteakiben kısa bir nutuk irat den ı:_eçerl:cn kaldınm üzerine atıl- Beyle Hazinei evrak baş katibi ŞükrU Hacı Ömeri öldüre11 Karakaş Hüseynin t~ hildir;ı~·es~ne kadar temdit •· bazı istihzaratın ikmali noktasından edecegim. Nutuk kürsüsü krokide i· IDlş hır laırpuz kabuguna basını§ ve beye vazifelerinde görülen fevkalade • ,. 

1 Catyapa~:r. . • . faidcli görlilmüş ve talik edilmiştı· şaret edilmiştir. . . duş~uştur. Mm .. Aka~ı bu sukut ne- gayretten dolayı tahsisatile beraber muhakemesıne dun baş) ..... 1 ~ . ınuayene tacı~le~den 28 ının Sergiye iştirake davet olunduk. 6-Nutuklardan sonra geçıt resmı ticesınde ehemmıyetlı surette yara- birer maat nisbetindc ikramiy• veril· y ·ı· Ağı hk ;-ı. Buna mu~ber olan Hllseyin bir 
"11Uecek d edılrrııştır Rusyaya F brika M ı k · başhyarak geçit resmi yapan kıtaat lanmıftır. . tı' az tatı ı yapan r ceza ma e· ·....- o. . 

· ~Harı d erilerin ınikt~n Artu· • Şarap a ğın ~ık-:- f em e e~ Şişhane karakolu, Kara köy köprüsü, - - mış r. - 1 mesinc ait davalara nöbetci ceza malı gUn Akııarayda İhsana Ömer le bır-
. "llo lıaıı, a dahil olm k Uz 52 mizde şarapçılı ın ~şa ve te~ . • Beyuıt yolile Beyazıt meydanına ka- SARHOŞLUC.UN FENA lTF AlYE MÜTEHASSISI ili kemeleri bakacaktı. DUn mevkuflu n ilkte rast ııe~ir. Araların~& ağıı kav-

dcrid deri 29 40; kil r_e 1 kısı için Müskirat İnhısar İdaresının dar giderek oradan itibaren kışlala- AKIBETLERi . EYLO~~~ GELiYOR !binaenaleyh müstacel mevaddan ol· gası batlar, ıtt Ömer mudahel~ eder 
,' "t;cıı. ır. ' ' o ıı en- Fransadan celbettiği şarap mütah~a- . M k 1 Galatada feci netı·ce veren bı'r dü- Vıyana elrılığimızde.n Ema. nete ge ması ı"tı"barı"le Hacı Ömeri katletmek· Bunun üzerine .Karakaş H. Useyın_ ya-~'•t ...,t "' .,._, 'ıre bo d SIII Mosyö Bofar Bornovadaki bag- rma avdet edeceklerdır. e tep er k' d İ 1 d ki '·-- il Ö 81dU Ü 

•e Za1ı·....,. raaım a - . d tm' f ayni yold;ın Sirkeciye gidecekler ve tU§ vak:a•~-~lmut, Zeynel isminde bir len bir t~z ~re ~· t aıye mıit~assı· le maznun Karakaş Hüseyin m~ke nın -~ . aan.ıa • men. r r. 
•tonu dün~. borsası nizamname laröda tetkikatın~ eva~ .. e ış ır. Sirkeciden itibaren serbesttirler. lranlı ıçt'iiı rakının tes.irile Galata sı M. •Kovnık~ m memleket~ı.ze .g.el' mesine birinci ceza mahkemesınde Dunkü celeaede maktıllün annesi· 

• ~tır •ıcaret odasında top- . tedenberi mısket uzum. v~. şar~- 7-Kolordu kumandanlığı geçit caddesinde .ıüşüp bayılmış, kafa tası mek ü.ıre harcırah b~kledığı bildıril·ıdevam olundu. Ağırceza milddei u- nln gönderdiği lıtida okundu. Bunda 
ı. •ıı-.ı,_, bile m~şhu_r olan Bornova ilz~ml~n resmi esnasında Cümhuriyet abidesi patlamııtır. Zeynel Ağa hastaneye nıiştir. Emanet, harcırahı birkaç gU- mumilerinden Cemil B. iddia mevki· maruz kaldığı nrarlardan bahsedili-
1,/a~Yaya a flınııırtaı !hracatmıız şaraP. ımalıne fevka~a~e elve~ıtl.ıdır. karşısında krokide gösterilen yerde kaldınlını§tır. ne ka~r gönd~recektir. "!'f-. Kövnildıı inde bulunıyordu. Mahkemeye ~bılr yor. ve 5 bin lira ?"'ne~ tazminat i&-

lıııı,ırı, ı/uınurta_gônderen ta- M~t.ahassıs bunu ıtıraf. etmi§tır! O· bulunacaktır. IKl RA EyHlliln d5• .ınde şe~rımızde bulu- muıtantik Hikmet B. rıyaset ediyor· te?ilıyordu. Tahkikat bittifinde~ Ce-
S Pen lı.ıı.,r Parıya h~eti tara- nun ıçı? _de Bornovada b~ ~rap ıı_na 8-Gece mektepler ve kıtaat tara· NDEVU OTELl nacağı nnnedilmektedır. du. Davanın esaaı ıu idi: . Karakaı mil B. ınunuı;ıun mUcrlmlyet~ ta· 

ııı~ res:t;.dık ilze~den alınan llta.nesı ınşası muvafık görülmüş ıse fmdan fener alayı tertip edilecektir. KAPATILDI SOKAK LEVHALARI iÇiN HUaeyınln İhsan isminde hır metreal lep '!'e ~aammütallz kaaten katılden 
lilııın ıar 67

• Ye_ ıblağı yüzün de ınşaata batJ~c;aya kadar. bal 9-Saat 13 te Selimiye, Beyazıt Zabıtai ~l.akiye memur!arı,. Be- EMANETE VERiLEN varmıı. Bu kadın son. günlerde mak· I te~zıyeainl istedi. Mahkeme müdafa· ~~. Aıaı::lara duçar oldukları bozumunun gelecegı .naz~? dıkkate ve Yıldızdan (2l) rer pare top atı· ro~lun~a. gızli. randevu yen ha.lınde NÜMUNELER tıı1 Hacı Ömerle birlikte yapmakta a ıçın 11 Eylilla talik olundu. 
,.. ..ırrııı.' .... ltikata 11 dariardan yaptıfı· alınmış v~ ~undan tımdilik sarfına- lacaktır. ıı.lıye~ ıki otelı daha ka~atmıılar, sa· Şehremanetine sokak ve numara ___ _ 

lirı. ıntvı azararı böyle bir zarar zar edllmiştır. Geç.it reınıinde kıtaabn takip ed&- hıplerı hakkında kanunı muameleye levhalarının yeni harflerle ve yeni Bir cenaze S!'or 
.... ,..,___ -Uubabs olama.ı. ÇlinkU Cüz'i zaman zarfında Bornova ha- .. d • başlamışlardır. rakkamlarla tecdit ettı'nnek ilzre bı'r !:.. _,,,a!rı-'.""'la ta . 1 r . d k. .. ilini . d h 1 b cegı arra ıu ur. 

'ı lap tice; Yolt cır erinin İspanya va ısın. e 
1 

uz e~n er a pra a 1-Muzika, 2-Harbiye mektebi HUDUT HARIÇINE ATJLACAK çok yerlerden levha ve numara nU- Kayık yarışı 
~an 1ıt tur. Türk yumurta- ve .aynı zaınand~ ıoguk hava mahzen 3-Kuleli lisesi, 4-Halıcıoğlu lisesi, FAHfŞELER munelcri ile teklifler gelnıittir . Genç bir bahriye/imiz 

'~t ilaıtaaı ile a~ailyadaki mutavaa l~nnde u~un müddet muhafa~~ e?e- 5-Tıbbiye ve Baytar mektepleri, Gelen nümunelerden birkaç misal: Kmıadasına defnedildi Denizcilik federaayoDundanı 
it! 14't!°. !aparı gon~erilmektedir ki bılecek, bır halde şıraya tahvılı ıçln 6-Muhafız taburu, 7-Piyade alayı Zabıtai ahlakiye memurları, şehri- cPiyer Loti cadde>.İ>, <Türbe soka· ....... __.. Deniz :ektep:er:ı ve ;3ursları İd· 
<l;ı. düatın 1 .. Y.. gumrük tarifeıin· teşebbus olunmuştur. 8 -İstihkam bölüğü 9-Muhabere ınizdeki ecnebi fahişeleri hudutları- ğn, •Angura caddesi• .• Ankara cid- Ma makt 

1 
donanma m

92
a
9
nCyur u tar~ mH a~-" d dAğustoılı 'll;;a~ı Yok d~rk Yll.murta tacirleri * Torbalıda iıtihaalit - Aldığımız taburu, lO-Deniz li~esi, Deniz ge· rruz haricine çıkarmakta devam et· d · ntvra yap a o an • uma gunu ey"""a a a yap • 

'ıl ·~~ı. bir ':.rrı;ktır. malumata nazaran Torbalı kazasının dikli mektebi Depo efradr 11-Mü- mektedir. es~manetln nümunelerden birisini filomuzun ~~iral Ge';;l~l c:a;:ı:· mak üzre ,!eı;ipedilen büyük deniz 

lt ~!Utürı İ§l~~un tirkcti - Tür- 1~29 s~ne!İ ~stihsalatı şu suretle tab· rett<p süvari 'alayı, 12-Topçu alayı, ha~~:;:~ençı~~~~a!:~!~: hPU:s~tlp~~t:.~ intihh ap e~heceği tadbiid!r. Fakatd her ~:lji::~~:J~~~:: ;:::dl ~r ~aı- r:;ı:~:r1~·~:ke~~~~ta~z~l=· 
!irk e. tesis dinde muamele yap- mın edılmıştır. : 13-Jandarma, 14-Polis. 15-Zabı !ev anını tıva e ec_cgı ya7tyı a ay- talı'< neticesinde vefat etmittir. dı. aıu.~ı ticare't lell ~ksport Taba- Arpa 30,610,000, buğday (Sahi) taı belediye, 16-Sivil mektepler, 17 ihzar edilmektedir. n ayrı yazarak fabnkaya vermek ıa- d' fil İ · d 

1 
. . . .. 

-"11 rrıud I'" ~.. · = . h sı1 1 ktrr Ak · takd' d Raşıt efen ı: omuzun zmır en ttıfak nızamnamesı mueıbınce bi\-ron uştur. a u,r u,.unce tes· 3,270,000, afyon 10 bin pamuk 1,188, -Tayyare timsali, 18-Esnaf cemı- D'NIZE BiR ÇOCUK ruretı a o aca . sı ır e har k tt'" d - Ak · kili kiLI 
\:aıı'ltrliıı •e u ınu..,seıe 170, 000, çavdar 70 bin, bakla 1,443,000, yetleri. yazılar neşrettiğimiz nümunelcrde Kuşadasma e ~t e ıgı c_s~ a tun .~ e". spor tcş tı, teı tırru 

~ 1 'l'abalı:o fI?ayeli Biritiı - A- Susam 580 bin, Mısır 2,500,000, U- 30 ACUSTOS BAYRAMINDA . DÜŞTÜ . k ' 'b'' ülünç olacaktır yolda vefat eylemış ve cenaıesı U· zın muttefıki olduklanndan Federaa-
~~ u.b•Bin; t ş_ırketinin Türkiye- zilm 3,500,000, yün ve yapağı 30 bin, VERiLECEK MÜSAMERELER Beylerbe~ınde Çamlıca cadde_s~de 1 gı ı g · -- pdasmda muazzam merasimle defne- yonumwrun haberdar oldui{u bu mü-

bv.ll'lıi'Jy01ır~et, ın~bkil etmektedir. akdan 780 bin. incir 120 bin, tütün 30 ağustos Tayyare Bayrarrunda oturan C~~il Beyin 10 yatındakı oglu Memlekette dilmi§tir. sabakalara, davet edlldilderl taktirde, 
ı.. n ltilo 'l'ürkayaa .. etmek istediği 520 bin, ayçiçeği 400 bin. anason 30 muhtelif yerlerde Tayyare Cemiyeti Peyaın. dun .. rıht_ımda oynarken kaza- Bahriye müzıkaaı mcr ·me iştirak müttefik k!Upler!n bennucibl ni•am-
'<arı larfırı tutününü buradan bin kilodur. tarafından verilecek müsamerelerin en denıze duşmuşse de kurtarılmı,tır. C h , k} etmi§ ve Ratit efendinin cenueai ııamt ittirak edebilecekleri tamimen 

n 6 azar etm' ç· · B h . d B"lh e enneOll SlCa ar Kuıadaamda filonun kumanda hey' t<blll olunur. • .~ aı ltıilyorı ki ış_. ~. ~~Y~· u ta mınlere nazaran arpa yüz e prog~amı hazırlanmıştır. . ı ~ssa AiLE GEÇIMSIZLIClNDEN eti, kapdaıılan, gençleri tarafından --...._.. -
t_ltıtttır. lo Çın tutunü 3, afyon 60, pamuk 20 çavdar 1, Mı- Taksım ve Sarayburnundakı müsa- INTlHAR TEŞEBBÜSÜ Ada nada gölgede 42,: Mk parlak bir tekilde yapılan mera· DiLENCiLERLE MÜCADELE 
• "-! ••-'y . . . srr 1 O, üzüm 1 O, yıılaf, burr .. k, ylin merelere rok ehemmiyet verilmekte- .- Ötede beride vakit vakit keaafet 
• it -·• eti .- • S d' d z· Ef d' d 1 aiınle Kuşadası kabrlstanma defnolun d dil 'l ka E ' llndura erı ıntıhabatı - ve yapağı 5 fazla, tütün ise yüzde 80 dir. Programa nazaran Saraybumu ua ıye e oturan ıya en ı ev- dereceyi bul U peyda e en encı ere l'!ı man&-

cı, marangoz esnaf noksandır. gazinosunda ve Gülhane parkında velki gün .. aile~ile kavg~ ~tmiı ve muştur. tın açtıfı mücadele son günlerde şid· 
* • * ·· d"" k ama ve gece sabaha kadar bundan muteessır olarak ıntihara ka- Adanamız müthiş sıcaklar irinde Bir ıı•ncini kaybeden donanmamı- detlctmlttlr. Her gUn bunlar toplana 

"I? gun uz a ş a · b kl b • d k d. • za arzı taziyet ederiz. kedi! kt d. 1 .nalllbi B 211819 9 ·ı t'ler tertip edilmiştir Buralarda r r vermış, ıça a acagın an en ı- bunalıyor .. Bilhassa Cumartesi gü- rak DarUllceıeye stv me e ır. 
'
11
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takımı bando o~ta oyunu ni yaralamıştır. Yarası mühimce olup nU sıcak o kadar fazla idi ki insan te Dün de yirmiden fa.zla dilenci toplan 1 ~ '• :;ııı RA7.L\AR•s TAHViLAT ::dd:rh, hokk~baz, m;nolog, dans gi'. hastaneye yatınlmıştır. neffüsünü bile güçlükle yapabiliyor·ı iLAN mıştır. 
1~· •ıh•, c:abhı~, l9fl cıtso .Anadolu} ı, T. 40,- bi şeyler vardır. Takoiın bahçesinde du. Bir kaç seneden beri Adanada bu Beykoz onnan memurluinuca :aa· Hı.l"lı·ahmer hastaba-
,. \ ıııı, Y•·t• ~c 1 w i. T. •o.- de Darülbedayi müsamere verecektir. RiJsiJmatta kadar boğucu glinler gerirmemi•tir. a 

• s ' • ..,. ı bt ve müsadere olunan iki bağlı 19-f~ııl , ~ı,. ~l.N>:Tı.ı:R 6 a T. •o.- MAZERET IMTfHANLARI Bu memleketin en faal merkezleri de klCI mektebı·nden: 
' ~"q Tuoel ıırletl 4 hO oe O SU İ fSTJ" MAL rin bir sessizlik içinde idi. Hele .;ğle 1 ve Üç bağlı 30 ceman 49 demet mam-lı ' . DARÜLFÜNUNDA 5 EYL LDE ul çenberden iki ı.-,.haınrn beher de-l ~ ıı EtalUr1k ıtrktd 4 40,00 vakti esen rüzgir cenupta açılm bir """ Genç hanımlarunıza şerefli ve em· ı •ı, ' <ı 80 BAŞLIYOR meti' yu"z ve üç bağlmnın beher de-~ 'l '• · ıot, 11 Rıbıım ~lrhtı. ıo 7' fırın ağzından kaçan bir alevdi . .ö.aip niyetli bir istikbal hazırlayan m ktc-

11''/' l '~ 80 
H. PlfA llmaıı ıırltıl Darülfünun fakültelerinde maxe· R • • · ı k gertikre bir ateş çcnberi içinde)•mit metine 180 kurut bedeli muhamme- bimize a,ağıdaki •erait dairesinde 

_.. t '1 ctı .. 00 t • t'h 1 b" E !filden itiba esıms·ız ge"ırı me • ' ne! Ye 18 •m•ıtoı 929 tarihinden iti- ' ""'! l •k re ım 1 
ar arma ır Y • • T hissini veriyor. -- talebe kayit vt kabulüne batlanınıştır. 

'l'J <ıı. tq h,oo ÇP:KLP:lt ren başlanacak ve Ey!Cıl sonunda ni· 1"stenen 30 Sandık Hararet derecesi gölgede azami b3ren yirmi ııün müddetle miiıaye- 1- Türk tabası olmak' 
.• y, ,'llıııı,"· \ JB 00 hayet bulacaktır. Tedrisata Teşrini- Jeye çrkanlmııtır: Taliplerin Beykoa 
• • • Ş. ıo 40 Lnndn ktı 42,5 gece asgari 23 idi. orman memurluğuna müracaatları ;. 2- Yaşı (18) den kü'çük ve (30) ıl ~ ı ı,., 1016· ~~ 00 

!litwyort 0,47 .na7
so evvelin birinde başlanaca r. Rüıumat muhafa:ı:a mcmurlan bir Bütün sıcak en ziyade saat 6·6,5 a- dan büyük olmamak. 1 \ı~ '• ı 34.50 Parlt ıı ı. ~o Atlu 5o 86.00 • • ka lan olunur. 

l,ı "'
0 Ş. 6 os Ccnnra ı 4, ,su Roma ()') 11.50 KOPRÜ MERDiVENLERiNE çakçılık meydana çıkarmıılardır. rasında derin bir durgunluk içinde !il••••••••••••• 3- Sağlam olmak, tıbbı muayenesi '1

1

~• ı 28 25 BtilrCf 14 ~7.so .Ammrdam 1 ıo.oo iNiLECEK VE ÇIKILACAK Bu~dan bi_r hafta evvel Ha!epten kendini göstermiştir. Tecrübedide ' ı 1 mektepte yapılacaktır: 
1ı,, ..., l •~ Brtt .. ı 3 42.7, !otya os 87,50 LAVHARLAR KONULMALI transıt ıuretıle ·~· ~· mat'kah •80» zevatın verdikleri malumata göre bu Şehremaneti ilanları 4- tık tahsili ikmal etmiş olmak: ~h 4 SO Bcrt•ı E k'd K"" .. K d k" .. B sandık ecza ırelrruıtir. sıcaklar ufak tahalüflerle bir kaç ı:ün 5- Evli olmamak, evvelce evlenmi• 75 Praı 16 07,50 .. l0,75 s ı en, oprunun a 1 oyu, O• B cal in r d' H • 

litar 18 O<ı vıuna a ~~ ı~ ğaziçi ve Üsküdar iskelelerine inen 
1 

u ez dık~r :;net.; ırİd ~ep_tc:n devam edecektir. ise çocuğu bulunmamak : 
ı ll~tCa.y Pf ve Zahire Borsası 21181929 merdivenlerin başında, halka nereden fıe e~ san a~ ·~·~ı ~ ~-gu ı.tr UŞŞAKTA iNŞAAT A. Hisarı şubei idariyeainden: 6- Tahsili terk, mektepten ve ya 

l~'lt< I AZAMI ASGY.R Birinci mı ıi3o.oo ıoso,oo :!'!~u~~~'.1~~~n;e~~~=~~:d~~~~T,1:~ nJiti~~rp~~ '~~ru. un~ ." ım .e • za!~~fs~t::;!~:n g~~~aı%~~':t:o;oa~ sü!~~d~:r~:e~::l~edı~ft";5 ~:-~ ::~e!:.ec':ı~~;;;;r~f:d:tm:~i~~ !;:~~ 

• 

l-12 K. P. ~ .P btncl 1200,00 1200,00 halk, •çıkılacak> merdiveni takip e· Gumruk müfettıılerım tahki~ta liralık 10 mağaza, 5000 lira kıymetin inhidam hane sahibinin adresi bulu· tirde masarifi tahslliysini tediye ede· 
2 J 18.30 178 t Cçüncil 0000.00 0000,00 derken, o esnada vapura yetişecek o- sevkeden ve eczaların muaadere~.ıne de 1 han, 46500 liralık 3 otel, 20,300 namadığından ebniye kanununun 48 ceğlne dair katibi adilden mu•addak 
o-u l 7 .ıo 17'10 Rumol )anlarda hiç bir engele teaadüf etmi- ~~.P olan nokt:o, Haydarpqa gu?'· liralık 63 dükkan, 291000 liralık 168 inci maddeıi icabınca defi malızur bir kefaletname vermek. 
O-o 16.to 16.00 lcptlc yerek kolaylıkla inerdi. ru~und': sahte bir beyanname t~nzım ev, 8000 liralık bir tabak fabrikaaı, içirı tebli~atı tahririye icra edilme· Tahsil müddeti iki sene Uç aydır. 17

'
00 

l5,:!0 Paspal Her nedense, yazı inkıllbı üzerine edilmesı ve hu aı~retl~ ~Y~tlı. olan 12000 liralık bir un fabrika11, 5500 miştir. Bumüddet zarfında talebelerin iaşe -.- -.----
-c9 -.oo oo.oo 00.00 

Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Yutar 
Ktten toba1na 
Faniye 

lahlro kaldırılan bu tabelaların yerlerine ye- "'::za!~ın loy~etaız gıbı goster~erek liralık bir kereste fabrikaaı inşa edil· Tarihi ilandan itibaren on bet gün ve iskan, ilbası n Qilılmu.m o:ıaaral· 
nllerinin konulmasına lüzum görül· gum_r~k reımır.den kaçırılmak •sten· miştir. zarfında defi mahzur edilmediği tak· !arı hililiahmer cemiyeti tarafından 

. . N d . ·ı· kıl - meaıdır. . h .. . memıştır. ere en ını ıp t,'< acagını H .. .. • .. dirde dairece bedmile izalei tebliko temin edildiği gibı er ay munasıp 
bilmemek yüzünden halk, her zaman . aydarpafa ıı~ru~und~n alınan Gayri mübadiller kongresi olunacağı ilk ve son tebliğ makamı· mıktar harçlık dahi vrilir. 
merdivenlerde bir biriyle çarpışmak- bır kordon puslası ıle Sırkecı rıh~. l na kaim olmak üzere ilan olunur. Kayit muamelesi 15 eylül 929 tari-
ta ve biri işine, diğeri vapuruna ye- ~ ~.ı~rılan sandıklar lıtanbul I"?'· 29 ağvslosla top anıyor hine kadar devam edecektir. Mekte· 

13.U 13.10 
OQ,30 0980 
()()()() 00.00 
00.02 00.00 
!t,00 21 .oo 
oo.oo 00,00 tişmek için acele eden halk arasında ru~u~u~ 4 n~maralı ambarına teslım Türk ııayri mübadille" cemiyetin- be girmek, isteyen Hanımların her 

kargaşalık vuku bulmaktadır. Eski· edıl~ıttir. Bır sandığın nereye kaçı· den: Doktor gün ögleden- sonra Aksarayda Ha. 
den olduğu gibi •İnilecek> ve •çıkıla- nld'.gı anl~~~~ıttır. , .. 15 ağustosta toplanmış olan gayri seki caddesinde mektebe müracaat· 
cak .. merdivenlerin tespiti ve tabela- Söyl~ndıgıne K.?r~, bu mesele mu- mübadiller kongresi o gün nisabı ek- Gel~/ Rasim tarı. 
!ar ikamesi lazımgelir. Bu hususta a· nasebetile ~zı muhım memurlar hak- seriyet bulunmadığı için in'ikat ede· C"• 
lakadar makamatın ehemmiyetle na- kında tahkikata batlanmıttır. .. .... medi, nizamname mucibince 29 ağus- ildi --------------

Mercimek -,00 -,00 , ::.oo 1305,00 1 Nobaı ıa,ıo 12,10 l ""~ 13 .oo ı2so.oo Böroıce oo,oo oo,oo 
•'>llJ il bu · ss.oo ıı:ııı,oo Batta oo.oo uo.oo 
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zarı dikkatini celbederiz. Haydarpaıa Rilıumat Baımuduru tos perşembe günü saat on dörtte Bahriye hastane•/ c ye lstanbul beşinci icra dalrc<inden: 
Nazmi Beye bili müddet mezuniyet ··h I iltehassısı ıı· bo t · ı ı f Et ııatışlan -- --- Türk ocağında ikinci defa olarak içti· ve Zil reıı ye m ır rcun emın ~ti ısiçin roah· 

l(ilo ftatı SARIY AR • KIL YOS YOLU verilmştir. maı tekarrür etmiştir. Azayı kiramın cıız balunan Tıhtakalede küçük llfa-
AJgart .Azami Sarıyardan Kilyosa kadar olan yo- BORSADA INGTı.İzi.'iRAsı tc~rifleri rica olunur. -Kadın: Erkek- , yorkas hanında llçnncU katta k ·n 

K K. !un üç kilometrosu birer kilometro İ Ruzname; Cilt, lrenl(I, belıotukluğu maıbaadı \"il markalı bir adet hu,·u .. '· 
Si! 00 60 84 olmak üzre ayn ayn üç müteahhide ngiliz lirası dün 1018,50 de açılını~ !-Bir sene zarfında icraat ve bu • 

00 katranlı olarak yaptırılmıştı. Tecrü- 1019a kadar çıkını§, fakat İzmirden günkü vaziyet hakkında izahat. ve idrar yolu hastalıklarını matbaa çizgi makinesi 29 Aktı ıus 30 70 
84 bO ~ 18 be için yaptmlan bu yollardan San· b.azı bankalara ordino verilmeai üze- 2-Senelik hesap raporunun kıra· ea emniyetli aıuller ve ea 19\!9 ıarihine mü•ıdif Perşembe güt 

00 yardan itibaren üqüncil kilometrosu nne 1016,25 te kapanmıştır. eti. elverlfll tartllrla tedavi eder. s .. t 10 da alenen bilmU1.aytde satı· 
46 80 58 30 diğerlerinden daha muvafık görül- Salonda ya~ılan 5~ bin İngiliz lira- 3-Müddeti biten idare heyetinin Adres : Beyotlu, Mis ıokak lıcağından talip olonlann yevm ve 

00 müş ve Kilyosa kadar yolun aynı tarz !ık muamelenın yem Borıı_a Kanunu yeniden intihabı. N ıut muıyyende mahalli mezktırde 
31 98 sı 98 da temdidine karar verilmittir. Ame· ahkamı dairesinde hakiki ıhtlyaçlara 4-Bundan sonra vukubulacak tc· o 11 telefon Beyoklu 730 her 

liyata bu sene içinde ba§lanmaaı müstenit bulunduğu komiserlikçe an- ıebbüsat hakkında heyete ııalahiyet gün saat 8·10 14-iO hazır bulunacak memuruna mıiracaat 
mutasavverdir. lafılmııtır. verilmeııi. li•••••••••••••-• •ylemtleri ilin olunu~ 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün azami hararet 3J,'1 a;gart 21 
derece idL Bugün rilzgAr mütahıvvil 

ha\ a ekseriya açık olacak tir 

FELEK 

. 

KütliK 'Hi~lE 
Garip macera 

Dün gece, Monmartırda, şi- - Dalına bu kadarla kalıyor-
rin, sarışın bir kadınla tanııtnn. du. Buna pek memnun değildim 

Dedim ki: diyemem. Bu hal de hoşuma gi
- Matmazel, bana, başınız- diyordu. Fakat doğrusu şaşıyor 

MiLLiYETiN EGLENCELERI 

SERGİ VE MATBU ATI . dan geçen en garip macerayı an- dum. Erkek, ne olsa erkektir. Ba g-OnkQ yeni DOnkO bllmecemlıln 

J ıl'' 
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SiGORTA ŞiRKETi 
Türkiye it Bankası tarafından teşkil edUınlştlr· 

•gill 
Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobil • ınes 

mıllye Slgortalarını kabul eder. 
Adres: 4 Oncn Vakıf ban tstanbul 

§§ Telefon: lstanbul 531- Telgraf: lmt1yaı111 
•
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Liman şirketi münakasası 

1ki iiç &Wı cvcl Galaıuaraydaki, latrr mısınız? - Sonra. • · · bilmecemiz halledllmlf şekli 
"Yerli M~lları Sergisi"_ni gezmiş-ı Biraz düşündü: - Hayatı hususiyem hak- SOLDAN SAGA YUKARDAN AŞA~( yeni Dubalar inşası 
tı,,,. Sergıde Matbaacıhga hele ga- - Anlataynnl dedi kında bir çok şeyler soruyor- 2.-Vida sökmeğe mahsus alet(9) 2.-Marangozf9) 
z teciliğe dair bir şey görmedim, ~ ·. du. Düşüncelerime, zevklerime ç · ı d b. "(9) Şı"rketı·m1·z 1·çı·n ı'nşası mukarrer olan dub:ılif. merak ettim, sergi idaresinden bir Anlattıgı macera, dınlenme- 4.-Haya (2) Kızdırmak( 5) 4- ok konuşulan hsan ar an ırı 
za•· sordum: ğe değerdi. aliik:ı gö~teriyordu. Beni adeta 6 .-Derinliğine( 4 ) Koymak( 3

) ~:-~zamğ~t~~E[ra~?zası(9) pilan, tarifn,~me \'e şartnamelerı' yapılmıştır. J{ 
- Kuzum bizim gazeteleri neden B d . retkik edıyordu. 8.-En yaşlı adamımız(4) " 

t hir etmediniz? - aş~ ı1;n ge~e.n .en ganp - Anladıktan, 'emin olduk- deniz sahilinde lhrtın ve Alaplı iskelelerinde iıı; 
- Vallaha kardeşim, biz Matbu- ~:ıcera mı· Dınleyın~z • Bukndan tan sonra mı ilanı aşk etti? ''" 

at Cemiyetine yazdık. lakin iştirak ıki sene kadar eveldı. Tıp ı bu _Ben de bunu bekliyordum Çocuklarınızın Seveceği kitabın sına talip olanların şeraiti atiye dairesinde ıniiı· 
etmedı, hatta gazeteler için sergide g~c.eki gibi; sizinle tanıştığn:ı bunun için sabırsızlanıyordum. • " 1 
y.r bile hazırladıktı tıraş bıçakları gıbı onunla tanıştnn. Yolda gı- _ tıa·nı aşk ta mı etmedi? Resimleri renklı ve guze caat eylemeleri ilan olunur. ..1 
nın yanındaki kısımda. d k k M t · · ş· k f h a·ı ·ı• taı' Derhal bizim Matbuat Cemiyeti- er en, .Y~nna ~epe genç, ne _ Sizi seviyorum damı de- e Ol C8Zlp Ve 1- lr et en eyetince tanzim e 1 en pı ı:ın, 
nin girign azasır.dan birine ayni su- de pek ıhtıyar bır zat yaklaştı. d'' meraklı olmalıdır . f'k h elli· 
ali aordum: Yılışmadan, kabalık etmeden me ı.H name Ye şartnameye tev ı an ve er sene ~ 

- Neden iştirak etmediniz? Yer- söz ~öyledi.: • . . = p:~ı~e dedi? Babalar, Muallimler 1 Bu kitap parça teslim edilmek şartiyle her iki mahal 
li malı değil misiniz? Cevap verdi: Boyle nazık muamele edıhr, Jst~ 

- Yerli olmasına, yerliyiz, lii.kin - Matmazel, dedi, siz iyi bir YENİ İLK MEKTEP KIRAATİ dir. sene zarfında yüzer duba inşa edilecek ve . 
'1181 mıyız? Bunda tereddüt ettik! söz söyleyen de hoşuma giderse k d S' · nlamak için bu 
.iedi. HakhİteredıdilY.tEI MELİ 1 bazen cevap "'.eririm. . k:d:'.1:~n~:Uşt~~~ Artık içiın ra- Milliyet matbaasının rotatif makinesinde nefis bul limanında müteahhit tarafından şirkete teS 

KED ET Cevap vec~. ~onuştuk. Bır hat. 17 yaşındaki aşıkınla iste- olunacaktır. 
Beyoğlu taraflarının köpek ama- t h d k bir surette basılmıştır. Beş kı;ımdan ibaret olan bu mükemmel -~' 

törleri pek iyi tanır, bir Baytar San pas a aneye gır ı · diğin gibi görüşebllirsin. Ben o 2 M ·· k · · k d k } nJ b b" {İfP 
tur B. vardır. Bir iki gün evel inti- Tı;ttlı~ munis bir sesi var~ı. Ba nun babasıynn. kıraat kitabı Maarif VekAleti talim ve terbiye dairesinin ( 147) • una asaya ıştıra e ece O a ar eş ın 
§ar eden bir mülakatta bu zat bize n~ ~ıdd~. ş.~ylerden bal1;se~ti .. Bu Birdenbire şaşaladnn. Benim kararile bütün mekteplere kabul olunmuştur. bir banka teminat mektubunu veya nakti telll' 
kedi eti yemesini tavsiye ediyor. butun bu tun hoşuma gıttı. Çun-

1 

de 
0 

sıralarda bir metresim var- Merkezi: Tefeyyüz kltaphanesldir. 
Muallim köpeklerle fazla temas et- k" ·· k d h. k" b · natı teklif mektubuna raptedeceklerdir. 
tigi için olmalı ki bir kedi düşman- u 0 gune. a ar, ıç ımse .. em dı. ~t 
lığı hissi taşımağa başlamış. Bu tık adam yenne koyup ta, boyle Kadın devam etti: İşbu teminat münakasa üzerine ihale edildi ' 
ri vak,ile Rurlar pek güzel tatbik ciddi şeylerden bahsetmemişti. - Adam, oğlunun kiminle Maarif müdürlüğünden: sonra talip tarafından onbin lirava iblag· oluJV 
etmişler ve İstanbulda kedi bırak- Saatlerce beraber kaldık. Ak- düşiip kalktığını yakından öğ- Bestekar Bimen efendi; hakkı te-ı sahibinin sesi~ şirketine 
mamışlardı. Lakin sığır eti yiyebi- şam geç vakte kadar oturduk. renmek istemiş. lifine malik oldug" u ferahnaktan: bir dan harcı resmileri alınarak kayıtla- caktır. lecek kudr t maliye kesbedince bu 
ni'metten vaz geçtiler. Ortalık karardıktan sonra, .... İste başımdan geçen en t~tlı bakı§, ruzgarl~ başbaşa, rasta~.: ~ı!'a meşruhatı lazime 3 • Talip olanlar şirketin fen heyetinden pi!An, t~ 

Muhterem Doktor şimdi ayni ce- müsaade isteyip kalktı: . · Garip oldu- yme kaptırdı, kekhk, şehnazdan: so: ılan olunur. ı; 
ganp macera. . . . 1 ·· ili · kt . çe•mı • • • k l 1 ak 1'P 

ı tanbulda farelerin - Maalesef sı"zı"nle yemek m- · · f d · · • Ye o, gon m senı, uşşa an. • name \·e mu ave ename suret en·n1· atar te" reyanı açarsa s . . . . . r ğunu ıtıra e ersmız ya r .. gibi, eminem. milli yegah tan: ruhu- Rahmi bey baremi Fatma hanımın .. , 
burnumuzu yemesi ihtimali kuvvet- emıyeceğım dedı ve gıttı · bi d h kid'p !enir. Y .. · - Pekı, o zatı r a a gor- mda ateş, gel güzelim. hicazdan: gül hakkı telifine malik olduğu kürdili !erini kapalı zarf derununda Eylülün se ,,, 

Fiziyoloji ulemasından biri insa- Ben, -ona gene tesaduf etmek dünüz mü? gamzelerin, hastayım, gel eylenelim. IH: Sana ey canımın, ey mıtrıbı. Hü- ı . .. .. . 
nın etini veya gıdasını yediRl hay- için can atıyordum. _Hayır. Fakat görmediği- acemaşırandan: zehr~lsa bil~: Nihe.-ıseyniden: do~tluğum varsa, ~ce~. n~- Pazartesı gunu akşamına kadar şırket uıJI 

h 1 aldı"ını iddia edi Tesadu"f ettı"m k .. ·r.:~ Ö le ventten aşkın mı benım, benım yarı- zende. Bayatı arabandan: göynumu, "d" 1.. .. d " l . bul alıd l 
vanın uy arını " - . me ço mutı:ess~ ,u... . y m. beste nigirdan: cihan içre, mız- bana seyrani. suzinaktan: Sevdim se- mu ur Uğune teV l ey emış unm ır ar. 
Yor. Eg"er bu iddia doğru ise. Ba.yta.r O d ra sık sık buluQ ld ki b r daha oğlu 

k d n an son ~- meyus o um , ı - rabı bırak. şatarabandan :sermest edi- ni, bir sihri tarap, Muhayyerden: se- • • • .. '' 
~:~:~rit~~i~e=~~~;~~~ k:tl~r~~ ?:~ mağa başladık. Hep, tenha hır nu da görmek istemedim. Oğlu yor, bulmamıtken. muhayyerden: k- rapa hüsnü ansın, yetmezmi sana. se- ı De mır ve zıncır munakas8 .. 
mamalıy11. pastahaneye girip oturuyorduk. ile de mUnasebetimi kestiın. imlerin çeımine. hüseyniden: sevdi- gahtan: göynlimiln neı'esi, iltifatınla 

UÇMALIYIZ! _Her halde randevularınız Nale/eden ğim. klird~ H: yüzüm şen. hüzam- Şataraba~dan: nevbaharın. uşşa~ 1 • 3/4 llnya çapında 1800 kolaç ~ 
Üstadı hezarfen C. Nuri B. "İk- SELAMİ İZZET dan: neı'edir bagı nam ıarkılann ve ağyare nıgih. şevkefzadan: ey gülü 5/8 llnya çapında 1500 kolaç •••ı/ 

dam" refikimizde bu serlavha ile bir bu kadarla kalmıyo!:,du ya?· beatekar Artaki terziyan efendi hak- nevbahar. ıafıhandan: Etme beyhude I I I il 
120 

kll I k 
34 

d t fJ 1 
a azmı Bana sorarlarsa: HilAr h eri PARISTE MOSE OTELi kı te'liflne malik olduğu hüzzamdan: müsteardan; Geley saki: Hisar puse- z ne r • o u a • " 1 

y :'._ YHak ~elime~ venini derim. r••c: 18 m na•ı;ı Golenlrur caddesi (Kllş mevkii ) so~atıra, kirpiklerinin her teli: kll· ~kten: Bir nevclvaıuın: Tahir puse- klloluk 18 adet çapa ile 4 ve 5 kO 
Yalnız bu temennıyi aık sık yapma- • YAZLIK BALOSU • 03 bll!Un esbabı istirahat aunsör,tu· rdili Ht efidi:z mi ~~enme% mi, ar- likten. geçdl o gamlı namşar~rı- ırgat allnacakbr. ..1 
salar i i olur. Çapkının biri: 1 29 Ağuatoı pertembe akta· • \ 0 d tık n siyah gözlerin.iri: : Uff8ktan: na N. Şorve A. Keaeryan: Şirketine 111'' _ lf c; ı der ve arkaaı gelir. Hele mı BUyUlı:ada yat kulüpte : vı\et ktblneıl ve banyo u 7 0 1 geçti ~ gp~llnç a9k. nihaventten: ey bamukavelename sattığı anlagılmıı 2· MUnakaaa 1 8JIUI 1929 Pazar O 
A. N. B. biraderimi• Uatıdın tayya- = ' rllecektlr • Telefon, SO lll 60 frank. Telgraf ad· hayalJ:lIMızıl_an: adalarda gezer du- ve harcı resmisi olan mebıllğ alına- saat anb&fle yrpdacaldlr. Jj 
reye binmek istediğini anlamazda • En iyi c:Ze. Zengin kotlyoa- • resi rur .naım_ndaki prkılannı no~e~ •~ne- , rak k~ydı resmn;ri!'e meşruhatı it- 3 _ Şarlnamaler Sirkeci Liman hanıl'IP 
ueurmaya kalkarsa elim olut. • • Parl> 23 MUSOTEL tlerıle Dı Gramofon kompanı limıtet- ı zıma ıcra kılındıgı ılan olunur. I~ 

Gazetecilere böyle ıeyden lıahoedi •• o MUtkbelmmel ba,tet b = mubayaa komisyonu relallOlnde "ıı" 
lir mi' Kimisi balon, kimisi papae • Husu r vapur 

8 
an U· • Romanyada muvasalet nazınnın lslanlıul ı·ıseler ınu"lıayaal "oını'syonundıın• Oalata Haydar handa komisyon k• r 

• -ur,,,aya a1ışm11ıardır, pek zahmet • ıdan ve muhteııt semtıerden • bımayesı aıbnda U U l Uu , uaı d 6 01 blll 
çekmezlerl = ıt•lecek zevatı Adaya ıtlltll- = Radyo ve elektrik Ankara orta muallim mektebi için muktezi 500 Ton Ereyli ve n a U r 8 r.O f M0D0RL011 

FELEK • rece'" ve sabaha karaı avdet • ı ı t tbl'" tı bl ı ı b UM M "' ...,.,..,..,.....,,.,_,-..,,......,..~----- .. Y • ev fler ne a .. a r ne oy· 150 Ton kok kömürü Eyllllün sekizinci pazar günü saat 16 da ,_ __ 
Mek!epliler llÜHbBklll : edecektir • nelmllel sergisi ; ihalesi icra kılınmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya kon- DEFTERIDST ANABRULLJKYET JLANAtt-) 

1 
• i • Biletler; 2 klşlllk 5 Ura • Y•· • BUkre~te Radyo ve elektlrik ev ulmuttur. · J 

yerli ma 1 sergıs •• ln• 7 erkek ·, 3 • yıtnu: kadın •• 1 1 n· ıatblkatı beynelmilel sergı·. T .. 
• 

~ 2 lira • ş e ne aliplerin teraıtı anlamak ve tafsilat almak üzre komisyon 
15 inci haftanın 4 llncillültllnll Da si birinci defa olarak bir hUkt\metln ki be I 

rü• .. faka Jiıesinden 894 Fahrettln • Savare elbl<esl mecburidir • ta tine müracaat arı. 
,.,.. d •••••••••••••••••••• himaye! resmiyesl tahtında Bükreş· -:---:--':"--:;--.-:------:----------- Semti meşhuru . Mahalesi Soka~ 

B. kazanmıttır. Bu yazı fU ur: E 1 1 o ' ı ı k ' ~ 
"Bu haftanın en mühim haberleri TEVELLÜT te açılacak ve 1 lll 2G y U 929 de enız s!I ına ın!I oınısvonun an 

varlık ve faaliyetimizin delili olan İkdam refıkımızın muharrirlerinden vım edecektir, U U 'J 
Arap camii Emekyemez Şişhane 

Cinsi 
Apartımaıun beşincl katı 

Senevt bedell icarı sabıkı 
yerli mallarının teşhiri için vllcude Vahit Ramiz Bey arkadaşımızın evel- Beynelmilel ve umumi bir a1'ka 
getirilen yerli malları sergisinin açıl ki gün bir oğlu dünyaya gelmif ve yı mucip olan bu szi!l' te~ebbüs, 
masıdır. Mukaddema Osmanlı padi- Hüseyin Mükerrem tesmiye edilmiş- Romen ehalislni radyoya ve teshin, 
s.ahlarının diğer memleketler alifera tir. ı b k k h ı d 

25 kalem E!cktirik malzemesi kapalı 

Eyhil 1929 Per,cmbc ı:unü saat ( 4 te : 
8000 kilo kıılay kapalı zarfla ihulei 

:Ylüştcmllatı : .. ,.. 
Beıinci daireı 2 oda 1 mutbak 1 tarihinden 3 eylill 929 W:jblıif'. 

zarfla ihalei katlyesl l 2 

· 'f Nevzada uzun o··mu··rıerdiler ve ar- ıenv r. mut 1 · vı ama ava an ır· sına ve ecnebilere birer ıltı at aure· 
tinde ihsan ettikleri ve başta Büyük kadaşımızla ailesi efradını tebrik ede- mı sog-utma gibi elekıiriı!;in ev llm Cıını:ırtcsi l(<Plll saat 14 te: 

14 ~:yıol ( 929 ıofa 1 daraç,odan ibarettir. '?üzayedeye . ."a:ı edil~ttır~~ . 
Balada evsaf ve müıtemilô.tı ve mu lip olanlar yuzde yedı buç el, 

hammin bedeli icarı muharrer apar· akçelerile müddeti müzayed ı I 
tımarun betinci daireıi hükümetin di· olan Jeylül 929 aalı ıı:ün~ ;,I. 
lediği anda tahliye edilmek ıartiyle tıya kadar her gün Beyoıılu 

Gazi olmak üzre Türk milletinin rl.r. yacatına tatbiki işlerine aldkasını 
---~ 

[)cı1iz Fabrikalan ihtiyacı için ba!Adc muharrer malzeme hizala. 
rında yazılı ı:uıı ye ,;ıattc ihaleleri icra cdıleccktlr. kahhar bir darbe ne düşmanlarımızı A b" - ~ı u·; _ ı~vik ve ıezyıt maksadını isııhdar 

d ·ı Ci h v ıu 
mağlup ederek Lozan muah~ ~·· e etmektedir. 
kendimizi kurtardığımız kapıtulas- Esbak mutasarrıflardan Reşat Sergide teşhir edikcek mcvat ,.< 
yonlar, bizi senelerce yiyip bitiren ve Has!p pa<a zade f-:,,·rcf pa<,a· ı ·h l • ·r ı 

Şartnamelerini ı:örmc k bteycnlcrin her gün ve verm•:k iskyen
!erin yevmi il ılcdc tayin edilen saatte Kasımpaşada Deniz satına!· 
ma komisyonuna müracaatları 

ve bir ıene müddetle IS ağuıtoı 929 dürlüğüne müracaatları iJiP 

ve iktısadi terakkimize tamamile en ' evaıımat nı lyeı " eşrinievc 
gel olan bu esaret zincirleri artık !arın hafidi sefaret kAtiplerindcn 1929 tekrar mahrecine ihraç •>rtiy· Sınai müesseseler es~a~ına : . c bizdeıt ~oktan uzaklaşmış bu~nu- Hüseyin Hakkı beyin kili Aliye le bitubl gümrük resminden maaf 
yor. Her türlü hürriyetine sahip bir hanım müessif bir öliimle Alla- ıır. Sergiyi ziyaret edecek zevata 
millet iktısadiyatına da sahip olmak azim menafi ve sühulet temin cdıl
için elbette çalışır ve eğer bu millet hın rahmetine kavuşmu~tur. Aliye Ticaret o~asın~an nıü~inı ilan J.·t-anbul mıntakası Sanayi mudurivep~~ 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade eden Sınai müessese! 
zi edilecek Prime ait olup müesseselerce doldurulınUŞ ~ 
Ağusto~ 929 gayesine kadar Mal idarelerine tevdi edilıl1 
rut olan m;..!at beyannamelerini henüz almayan müesSes~~ 
!erinin derhal müdüriyetimize müracaatla beyannamele~ı1' 
durarak Mal idarelerine vermiyen Sınai müesseselere J'flg 
meyeceği bu baptaki talimatname ahkamından bulundıl 
ke fi et alakadarlarca malilm olmak üzre ilan olunur· 

bu hürriyetleri canı bahasına kazan- hanım iyi tah>il görmüş c!ddl 
mış bir Türk milleti olursa onun ik faziletli bir hanımdı . Ailesine 
tısadiyatına da hakim olacağı teza-
hür eder. Bu sergide gördüğümüz taziyet arzeyleri:ı:. 
eşya bize pekgüzel anlatıyor ki mcm ••••••••••••••••ı•ı•ıeıeıeu 
leketimizde Avrupa mallarına her suretile bu vazifenin kendimize ait 
cihetçe rakabet edebilecek Türk ma kısmını ifa edelim ve her ne baha
lı eşya ve emtia bulunuyor. O halde sına olursa olsun yerli mallarını ter
biz de erli mallarını istimal etmek cih edelim. 

",t illiyet,, in edebi tefrikası : 8 

ASKGÜNESI 
' ' 

Dolmabahçe camisinin önü. 
/, !~er l:o~eyi c\öndü ve bir ku
manda sesi yükseldi: 

- Bölük dur! 
İkinci emir: 

- Yerinde rahat! 
Piyade saflarında ileri geri 

bir kımıldama oldu. Tekrar 
emirler biri birini takip etti: 

- Hazır ol! .. 

Etem izzet 

dül 
Askerin gür sesıne Hamra 

uyandı. . . Beyni birden bire 
yıldırımlandı; 

- Gidiyorlar! ... 
Diye pencereye koştu. 

·Sabah oluyor. Hava kırçıl sa
çına ak düşen sırıtgan bir zenci 
başı gibi alacalı. Hamra ay ışı
ğında rengini bulan maviş göz
lerini heyecanla açtı, asker dizi-

- Mangalarla saga çark ile- sinin üzerinde gezdirdi. Merak 
ri marş! ve heyecan sanki bu deliren 
Bu iki kum'911daya da cevap: gözlere perde indiriyor, ve her 

- Rap r?p... şeyi ondan saklıyordu! 
Muntazam ayak sesleri oldu ve Baktı baktı ve . . hiç bir şey 

_Biz kahraman piyadeyi:ı:!.. - Allahım nerede? .•• 
Asker dizisi: J göremeyince: 

l'ı1araını söyleye söyleye bir.~~-ş ~i;:c çırpın?ı.! Koşmak, çılgın 
lıafifliılile caddede kayıp yuru- gtbı, deh gıbı koşmak, manga-

mektedir Eıcüınlc Ronıen ,-ize:;inın 

harlçtan muaf tutulacak ve llnmcn 
şimendüfer ve vapur vapur ücreıle· 

rinde yüzde 40 ill 4;; tenzılılt icra 
edilecektir. 

Daha fazln tafsil~r almak Ozre 
Romen umumi konsolatosuna mUra 
caat oltİnm:ı_·ı rfca olunur. 

1929 senesi oda kay ücretlerile kazanç üzerine mevzu %2 oda 
resminin cezasız tahsil müddeti. 30 Ağustos 1929 akşamı hitam 
bulacak ve bu ücn.ti tesviye etmemiş olanlar hakkında l eyli'ılden 
itibaren iki misli ceza tahakkuk ettirilerek tahsilat maa ceza ve 
icra vasıtasile yapılacaktır. Aliikadarların bu cezaya maruz kal
mamak üzre mıiddetin hitamından evvel oda veznesine ınüraca
atle bor larmı ödemeleri son defa olmak üzre iliin olunur. 

l 

j Iarın nızamını bozmak, onu bul-1 steplerinde hep o boruyu üfür-1 genç kız: 1 sokak taşları üzerinden kaldır-1 tak halile neriye gidilİf• 
mak istiyordu.Başını bir defa da dük, Ay yıldızı dolaştırdık 1 - Hasan! . mak, bir kuş hafifliğiyle kolla- sokağa çıkılır? ~ 
h~ pencerenin buz tutan camına Alay cephesi eve iyice yakın- diye bağırdı. Pencereye bütün rının arasına alıp sıcak yatağı- - Hiç olmazsa bir lJ8> 
iyice yasladı, baktı. Gözleri ya- !aşıyordu. Beş on adnn daha bütün dönen bu baş. . bu iri si- na getirmek istiyordu. Zannedi- sü alayım ... 
tağından sökU!üp bir ateş par- sonra geçip gidecek! İhtimal yah gözlerin koyu gölgeli me- yor ki Hasan içini dolduran ke- dedi, geriye döndü! 
çası halinde askerin üzerine bir hatıradan başka da görü- şalesi sanki ayni bakışların im- dertlen beygirinin adımlarını şa Şaşkınlık içinde baŞ ti~ 
düşmek ve Hasanın kalbine nürde hiç bir şey kalmıyacak. tidadı içinde Hamra'nın kalbine şırttı ve düştü! Zannediyor ki nü değil, fakat bir yas 
yangın vermek ister gibi büyü- - Yoksa Hasanın alayı bu kadar akfı; sonra orada savru- iki bakışın bir olup aşk meşalesi süflü bulup ~ ~ 
yüp. açılıy~~dul Y~~klan için- değil mi?... .. .. .. lan bir ateş yangını oldu, ale". nin kalpleri aydınla~tığı ve da-1 .- A~eba ne oldu? 13 t 
dekı ateşın alevını gene bu Genç kız böyle duşundu: ve kıvılcımlarını karşısındakı marları tutuşturdugu bu anda dıyen bır kararsızlık . 
camlara vuravura kızıllaşıyor; _ İnşallah!.... kalbe de sıçrattı. . ve güneş göz Hasan dün sabahı, zalim anne-: pencereye koştu. . ıl 
dudakları bu cama yapışık: n· .. _ ld 

1 0 
. !erden arzın gölgesine coşan yi, evden kovuluşunu göz önü- ı Bakıyor bakıyor tıı~jııi 1 

- Hasan! ... Hasan! .. 1~ goge, yı ~z. ara,. e~·ıte, aşk huzmesi üzerinde iki tatlı, ne getirdi ve öyle düştü! Onun göremiyor gibi gözl~ si 
Diye titriyordu. Ve ... bir ucu goz ududunun ıçıneb g~r~ ı en cana yakın bakış düğümlendi. içindir ki: 1 turuyor, hala demink1 

dalına gözden uzak kalan asker: her şeye yalvar;r a ış arını Vefa ve. . kaderin mührü bu - Ah anne bunu sen yaptın! 
1 
arıyordu! ,r ' 

-Akdeniz .. akdeniz ... sulan t~kr~r asker sa ar;:ıınd ~~na düğümün üzerine vuruldu. Fa- diyor, o anda gözleri önüne ge- ı Halbuki nerde? A~k ııl1 
berrak deniz 1 ~~ktı V: hnc~re~~ 3: an 

11 
b 1~': kat birdenbire ne oldu? len bu kara hayaleti mecnun 1 yor ve. . . genç rniildt ıı1 

Tu"rküsünü söyliye söyliye eve ırazl a a ben mı vkerse ek 1 Alay kumandanını taşıyan bir kararla boğmak istiyor. Kim 1 en ilerde alay kuman .~iç 
cam arla bera er te er me er b · d ·· ıA b·ı: b lki haki b lk" h k ' , · · d r> yakınlaşıyordu . l k - 1 k ı Bu eygır sıçra ~· genç mu aznnın '>t: e .. .. ~'. - .~ .1 . ~ ~rz. . kasından gıdı yor u., 

. . 0 up so ~ga _yuvar anı1;ca · hayvanı oldugu yerde tekerlen- İhtımal duşundugu gıbı, ıhtımal ·zabit yerde kalır rnJ· ~ 
Bu an ve bu sahneye dıkkat edı- kadar den~ hır me~ak, ıçten ba- eli, Hasan yere yuvarlandı ve atın kusuru! \ rmadan ·ııı 
niz: Asker sustu. Borazan baş- kış! · Sankı bu sanı yede baştan genç kız bir çığlık kopardı: ' Bir deli bir saralı gibi merdi- Gen~ kı; du ·den !Jıl 
ladı. Sesini göklere iriştirmek tırnağa vücut hassasiyetini. kay- - Ah anne bunu sen yaJ!!tın l ı venlerin y'arısına kadar koşan v_e çok ılen ere bgı itti .,.e:,;, ı 

d 1 - · · · b tm' b··c kuvvet ve dıkka · tın arkasından a ıır~J ve .. ()('a a var ıgının yemınını e ış, U un - Hemen yerinden fırladı genç kızın birden bire aklına .. 1 kılr ~· 
ettirmek için haykıran bir nağ- tini bir çift göz üzerinde topla- H • ' eldi. o meht~p goz ~r siıl";' 
me' Her Türkün kulağında bu mıştı! Bir an bu elektrikleşen - asancıgım. · · · g ·B hald . .d. landı, guneş yu~ dı" 
sesin yeri ve bu nağ~e':i!1 izi gözler en önde, alay kuman.d~- diye od.anın kap~sı!1a koştu. Git- -, u e nen ye gı ıyo- 1 ta.le dudaklar sız 3 

· 1' 
vardır. Avrupanın gobegı~de, runın arkasından gelen zabıtın mek, bır hızır gıbı yetışmek, o-ı nım. . . . 13! 
Afrika güneşi altında ve Şark sağa çevrilen başına ilifti ,. nıı yuvarlandığı karlı, çamurlu Öyle ya nenye gıdıyor? • Yl,a 



''B LEK~S 1 ren Dünyanın her tarafına 
letanb 

1 
" vapur en rahat, en eğlenceli 

- _u _ Ekeperes Tayyareyle ve asgari masrafla 

SE AT 
1 1 

lstanbul · a Borsa 
ofvarında Saoasar 

_.liililli H~l! NQ 46. B 

" BULl!:KS ,, 
letanbul Eks res 

SEYAHAT-- ---- -
acantalığına 

müracaa 
Telefon 

2157 

r~de. Barsak- Karaciğer- Jdrar ~olu Tuz ·a-· 
- ş - K._u1t1_ ~ !S"!rtlar Hastalıkları için meer ve deniz b 1 Her gUo KOprUdeo 7,05·77,55! 

daHaydarpaşaya giden vadurianu •• ~-a n y o arı_ balara ~dlp_gellrler Dokt()rlar ve bUf_elc:r vardir . --
'fA;~ıL.ZAl>E 'ITJSTAFA 

~l bırader!rri vapuru 
• untazam Bartın Ekspresi 

Tavil zade 
VAPURU 

22 A~ustos 
perşembe ak

•ıhtırnı -aını Sirkeci 
i k 1 1 

ndan hareketle mutat 
c e e · llaıtı rıne u~rad ktan >Onra 

1 
11 ve ('ide f·ke!elerine 

. r ~ t \'e avdet l'decektlr. 
S n1ı:zarn ı\\v ık Ek,presı 

Ier e anıet vapuru 
r'ıtı~er cmbc akşamı ~irkeci 
i kel 

1 
ndan harnketle mutat 

cun:ı: er~nc ıııı-•adıktan •onra 
lığa ~unu Ldrcmit ve Ayva
A rnuvasal~t ve pazar gu· nü 

) Vulıkta h . 
1 lanh , . n nrtkeıle pazartesı 
'<!·' UıJ avdet edecektir 

• ""alli rıı- • . 
~lrıd 

1 
uracaa~ l emış Taivlzıde 

" er er. Telefon lstonb'll 2210 

• 

Merkeı A 
q•ıınd Centa.ı~ Gıtm köprü 
1••nte~; Beyotlu 2362 Şube 
~\11 ıhmudiye Hını ıltıtda 

1 u 2740 

c~r~~~~ı ikı~ci ~ustası 
Per.,. 

1 
.\]vapuru 22 Ağustos 

"'ııı ıe ak 

1 

ll\ınctan ~amı Galata rıhn-
l?cboıu harehtle Zongu_ldak 
l·aısa (), ıno~. 'amsun Unye 
l{l?.e ı 1 · d~ C.ırcson Trabzon 
Olı\tc p

0_Paya gidecek v.: dö-
Sur,n . azar ishclcsile Rize Of 
·ı· en" T . irı:lıoıu rah1.011 Polathane 
Sanısun s· Gire,011 Ordu Fatsa 
l'araıc · 1nop lneboluya uğra· 
~ecektir 

l\nıı_r ~ü'aı post as~ 
ı\~tl\~ıccrna ) vapuru 23 
h ıı, c 
tını1 d urna ı .ı,Jo dn Galata 

t;si ab:~ h_arc.kctle_ Cumar-
' l •zar 14 

1 ll.mırc gıdrcek ve 
kette p

8
;
30 da hmlrden hare

Vapı attesı sabahı gelecektir. 
~tke,t '" 8 muke mm el bir 
~Ve cazbant mevcuttur. 

( ,,~rııaı1a P03~a>ı 
\ I\(} 'il\' ı\ 
1 1\ı. •tı;, p ) vapuru 2 5 
O da ( &l.ar gunu saat 

~a'ckeu: i' 8 ta rıhtımından 
8dos f' ~ ~rnır (,~lluk Bodrum 

'
"'d Ctbt''t: [" "k '' ecek ' ·ını e Antalyaya 
IS'· ve ı·· •tleı 1 

1 on U<tc mezkCır "ere c' 
"alkan ııirlikte Andifl 
r;elibolu ' Sakız, Çanakkal:i 
~\'\ U.JtraynrKk gelecektır 

(ı:eliı ~ozcaa~a posıası 
~ ırıiu) 
ıırnartcsı vapuru 24 Ağustos 
~10dan 17 de idare nhtı
.-Aııse kı ç hareketle Gelibolu 
~~~daya ~~akkale lınroz Boz
l~Pseki ~ ecek ve Çanakkale 
~electktır elıhrıluya uğrayarak -.. . 

'tefenci vpua~arı 
1 .ıııcs lzmır sür'al poslası 

~e İ 
V& Str) srnet paşa 

lluru 25 
gıınu tanı aP;ustos pazar 
' 1htını saat 1 5 te Galata 
ll ın. f 
e,~~do~ru Ztnlre hare-

tceıcr ket ,. "· ~ &fsil~t İ,. . 
enci ı ı çın Sırkecide Yel-
ın anınd kA" 8 llltıra a ın acanta-

1' caat 
Ve er lstanbul ısı 5 

tını "ılatad 
11 hanın<l ~ nıerkcr. rıh -
! 'Patı 8 a ~ clepidı ve Sata-'''! cantaJ 1 ~ • . ' '•n B. . ,,ıııa ınuracaac 

cı o lu 8~.ı 

BaJ~ar~asa ~enıirJollar nıa~aza nıll~ürlO· 
~on~en: 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlık ile alınacağından taliplerin 

26 Ağustos pazartesı günü (hırdavat ve perakende levazmı için 
saat 9 dan 12 ye kadar, ve elektrik, mefrutat, boya kırtasiye gi
bi aksamı saire için de saat 14 ten 17 ye adar) ispatı vücut etme 
!eri, ve müddeti mezkure haricindeki teklifatm kabul edilmeye
ceği il&n olunur . 

0,500 Kilo rlişi ham anahtar (küçük) 

\ 

28 Adet derecdi yassı cetvel ( 1 metrelik) 
75 Kilo filan§lı dökme boru rediksiyon (T) si 2oov100 
14 Arlet çekme demir gaz borusu mamelonu (iç manşon) 

muhtelif eb'at 
25 Kilo tinol (kaynak pastası) 
20 « pirinç çubuk 30 mim 

1000 t. neft yağı 
100 « deniz altı boyası birinci, ikinci kat 

50 « zift (sert) 
28 « yassı kıl maun firça 2 1/2 paımak 
56 « masa lambası pirinç Nümune 
25 « huşon füzlbl 6 amperlik 

186 müstatil madeni damga 
36 « el kampanası Nümune 
56 « para çantası (küçük) Nilmune 
72 « muhabere çantası (bezden) Nümune 
36 Adet sancak (orta boy) 

1 « lastik tarih damgası 
39 « tarihsiz madeni damga 

190 « dış yün fanila muhtelif numarada 
ı 90 « firenk gömleği muhtelif numarada 
50 Çift terlik muhtelif numarada 

S60 « futbol çorabı muhtelif numarada 
1 

72 « kısa fild!koz çorap muhtelif numarada 
110 Adet iç donu muhtelif numarada 

43 « diş firçası muhtelif numarada 
120 « fildlkoz fanila muhtelif numarada 
112 « su kovası (galvanize) N!imune 
56 « şef tren borusu N!imune 

108 « donanma bayrağı (orta) 
30 « porselen çiçek vazosu 

4 « büyük kavanoz (2 kg. lık) 
230 « matbaa hurufatı 
3 7 « tarihli madeni damga 
10 « 45 dereceli somun anahtarı muhtelif eb'at 

110 « demir testere laması (300 X 25) iki taraflı 
100 « demir testere laması (300m/ m) iki taraflı 

1000 Kg. alçı (adi) 
56 Adet ıstampa (mor küçük ve büyük) 
72 ~ cam hokka (hunili küçük) Nümune 
36 « üç hlkkalı ahşap yazı takımı 
56 « kurutma tamponu ahşap 
40 Ayak maroken deri 

800 metre mücellit bezi aU (nefti renkte) 
10 kutu kapsol (beher kutu 1000 adet) 

' 1 Adet manzumei şemsiye 
2 « ırkları gösteren lavha 
2 <' tahta gönye (büyük) 
2 « tahta ' mkala 

• 

' 12 « filama 

I 

, 

1 « muhalliyetülhava 
2 ı, toriçelli borusu · 
3 c üç nevi tulumba (camd· 

, 10 « boş teımometre borusu 
Z « orta boy fanoz 
1 « mukaar ayna 
1 « Muhaddep 
1 « mukaar adese 
1 « su cenderesi küçük 

50 " küçük kavanoz 500 gram ı\.: 
15 « üstüvane şişe (muhtelif boyda) 
30 « makas küçük (el işi için 
40 ı. el işleri piçağı 

3 « tebeşir pergeli tahta . . . 
1 ı· pipet cisimlerin hacmını tayın ıçın 

50 « tas tahta yazı için 
10 a el işi için singer makası 

3 « terzi mezürası 
2 « bıçkı makası orta boy 
1 « ( 48) beden manken 
2 « el ütüsü küçük 
2 « beş kıtanın haritası yeni harfle 

19 « köşe sinyal feneri Nümune .. 
32 « peron lambası hazinesi komple Numune 
50 « ahşap su fıçısı 

500 metre kanaviçe 
1 Aö.et ahçı ceketi 

100 metre transmisyon kayışı tek kat 120 m/m 
112 Adet hazaren sandalye 

5600 Kg. karpit 
390 Top muhtelif renkli kaat . 

5 Adet kaynak lambası memesi No. 7 (Bekı tanı) 
3100 Kg. göz taşı 

100 Top durak kaadı 75 X 82. Kg. 12 

5000 Adet Kaplık kaat 70 X 100 . . . . 

5 
" muhtelif markada yazı makinelerının tamıra!!._ 

Yeni tamirden çıkan IBelso~nkluğu freu ği 
ŞEFKAT VAPURU oıanlann nazarı dlkkatlae 

Aıustosun 22 ıncı Per~~;b~ Dr. Horhoronl 
gUnil akşamı saat 18 de ır ec Fennin en son usullle kat'ı 
nhnmından hareketle ( Zonğuldak. 
Ereyll, llartın, Kuruceşile, Amasra, olarak eıkl ve yrnl belsoıukluğu, 
Cide iskelelerine gidecek ve gele- frengi. idrar darlığı. bel gıvtıkllgt 
cekdr. Birinci ve ikinci kamarılm ve meune ve bUcUmle kadın ra-
vardır. Yolcu ve yük için müracaat auızlıklm tedavi olunur. Beyoglıı 
yerleri; Galatı ·Çinili rihtım han Tokatlıyanyınndı •mektep wk&k 
ii<lnci kat No 1 Telefon Beyog-lu 573 No 35 Telı 8. O. 315i , --, 
1 GiZ BEKiMi l!?!k~~~~~i~ 

Dr. NURi FEHMi 1 ııarıığı, prostat, aa1111tıktidar, , bel ~-
ıstanbul, Olvanyolunda UR! dtt ve fircngtyl •tr;ıı .;:::ı ~· 

• eıeto : lst 3212 KarakOyde 80relıGI tır 

DOŞKamyonunun her parçası, azami surette dayana
cak şe.Kilde imal edilmiştir. 

" En fena yollar, arızalı yokuşlar, DOÇ un mebzul ku-
vvet ve sağlamlığını isbat ettiği sahalardır. Frenlerde 
inkişaf eden beygir kuvveti 60 tır. Buna rağmen benzin 
sarfiyatı, hayret edilecek derecede cüz'idir. 

Sür'at bu boyda bir kamyondan ümit edilmiyecek 
derece fazladır. Akseleratö:re ayağınızın hafif bir teması, 
koca kamyonu tenezzüh otomobili hafifliğiyle ileri süre
cektir. Kamyonda sürat ne olacak demeyiniz: Fazla 
sür'at fazla sefer yapmak imkanı ve binnetice fazla kar 
demektir. 

Nakliyecilik yapmak istiyorsanız, bunun karlı bir 
şekil almasının yalnız DOÇ kamyoniyle mümkün olaca
ğını unutmayınız. 

Türkiye için umumi vekili: 
Kemal Halil, Mehmet Rifatve SilrekAsı 

idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No168 
Telefon Beyoğlu 742 - 743 'felgraf :Trıtko 

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

Tasra acanlalıkları • • 
Ankara Zabıtçı Zade ve şeriki 
İzmir Mahmut. Celal~ttin bey 
Kayseri : Muhaddis zade Alim bey 
Adana : Muharrem Hilmi bey 
Gaziayıntap: Güzel bey zade Hasan bey 

• Trabzon : Hacı Abbas ve mahtumları 
Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim 

ve Edip beyler. 

Bursa 

Samsun 

Gireson 
Isparta 
Malatya 

: Nasuhi Esat bey 

: Esat efendi zade Seyyit 
Bilal bey 

ı İsmail zade Vahit ve Şürekası 
: İntibah şirketi 
: Badılı zade Tahir bey 



ı 

KAPPEL 
Yazı maklnaları fabrikası 

CliE,\\NITZ (SAXE) - ALLEMAGNE 

rarlhı te~ı~ı 1860 

1929 da hiikiımrıten sipariş almak 

iste) en bir çok rakip!cri meyanında 

MUZAFFER OLMUŞ 
yegane makinadır. 

IGOO amele 

Mısır hükumeti 300 
makina-sipari! etmlŞtir. 

ı,te; 

''KAPPEL '' 
yazı maklnalarının 

faikiyeıine hüyük bir delll . 

Türkiye mOmesslll: Y. Şenurkyan lstanbulda Sadıluye han 

Numero 31·33 

~vtal ~ınunı nıü~ürlü~ün~en : 
Evkaf inşaat mudurlnıtü kadrosunda münhal bulunan lkbl seyyar olmak 

uzrc uç (\1u endi• lllimar ) , bir ressam ve iki seyyar sürveyanlık için 
( 27 6 929 ) ıarihınden beri gaz telerle vuku bulan illn Uzerlno şimdiye 

kadar mOrıcaaııa bulunanlann tarzı müracuılanndan maksadı ltyıklyle 
kavrayamamış olduklan anlaıılıyor. 

1 - ( \lühendl• \!imar ) inşaatçı ve bllh.,sı lnşaaa cesime lizerinde 
tecrübeli betonarmccl • ~lilhendls " , • şimdilik imtihana tabi değildirler 

eserlerine alt vesaikleri!e ve resmi vesaikle müracaatlan lazımdır .• 
2 - ( Re5S•m Evkafın yilk5ek lnşaaunın Mimari resimlerini va hatta 

kroki halinde veril cclı: her~anği bir projeyi dürüsı tebyiz C'debllecek kud
reııc, sırf hu gibi yilksek eserler üzerinde çalışmış ve yetişmiş ( ressam ) 
( ' ayl mektebi lnşa.ı ve yıhut lı:ondoktör mcktebindrn mezun ) 

3 - ' Silrveyan) , salihizzik!r inşaatın projelerini tatbik hu•usonda 
ale1usol resimleri, malzemeıot ve ıarzı inşayı liyıkivle anlayıp ve milıeah

hlt mırifeuyle tatbik olunanlan sürvcye edebilecek kabiliyette ve bu gibi 
l !erde )etiımış( Sanayı mcktohı inşaat k1'mından ve yahut kondolı:tör me
ktebinden ) mezun • Sün eyan ) 

aranmaktadır. lıbu tavzihe gôre Ressamlar için 25:8, 929 tarihinde ve 
ıürveyanlar için de 31 8/929 tarihinde Anlmada Evkaf inşaat müdılrlilgiln· 
de ve hıanbulda Evkaf inşaat \lüdUr mua\1nli~inde ,.e lzmırde Evkaf \lü
dıirlilğilnde vapılacak imtihana dahil olmak isıiyenlerin, memurin kanunun
daki evsafı hal:ı olanların ve bahus"s askerlikte al~kalan bulunmıyanlann 
ves.ıiki IA?.lmeleri ile • veni terhis varakas, şehadetname, veya sicil yarak as' 

bul nduklan işlerin mıi<clsel ve milıevali vesikaları, sıhhat ve ikası ve hüsnühal 
varakası • birlikte mezkilr günlerde saat ondortte Ankaradı Evkaf inşaat 

:\ludurliiğur.. lsıanbuldı Evkaf inşaat müdür muavinli~lne vo lzmirde 
E•kaf müdu.lttgiin• bera;-ı imtihan mürac31tlan 

'' '' 

BUJUK TAYYARE PiJANG~~D 
YEDiNCi TEll.TİP 

2. Nd KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Aynca : 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
Bu ke~ldcde çcm"an ~ 3,900 • numara kaz"anacakar. 

:\llL YET PER 

\ \l!ıı~· . 

• 

Otomobil Lllstiklerinln Şahıdır 
Merkez Deposu: fstanbul, Suffan Hamem,Mesadet Han 

Zonguldak Yüksek maden 
mühendisi Mektebi müdlriyetinden: 

Zonguldak Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna-
Mühendisi Mektebi, leyli, mec- mesi veya muvakkat tasdikna-
cani ve tahsil müddeti dört se- · f 

di B. . - . ..nh . mesı, 6 oto, sıhhat raporu ve 
ne r. ınncı senesıne mu ası- .. . 
ren lise mezunları kabul olunur. nüfus tezkeresı ve aşı şahadet· 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- namesini göndermeleri ':'.e adres 
lar. Girmek isteyen lise mezun- lerini bildirmelidirler.Kayt müd 
lan, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Teşrinievvele kadardir. 

Z"A~!!!!!n~~~i~iYE 
VE HEl<AHAT Hl\LINDf DlANlAAI\ 

,.. NORO·FORTIH · 
~--~ ....... ı. ...... ,. 

M'ıDE HAIIMBIWKIARI 
jt<l,ER... GAZ.LE~! . 

,şttl ~ "'ı.ı<ŞILİKve YANIWAJUltllA 
$ <SODO·OASTRINl 
MııstahzanPFK TE.SIRl/D/1' 

MUZMiN YARALAR 
\\"\\(\."'\.İNTl\NU Çl8ANLll!fo 

.,.Feyzi ati Lisesi müdürlüğünden~ ~;~~ .! _: · 

..-JUBOL 
Dalma sıhhat().. 
zere olmak lçTn 
her &kfam b1r 
lıomprlme (Jü
bol) alınız, 

Pa,ıa hastaneıeı'I 
m0teahh1tlerl 

JUBOLI 

Barsakları yeniden 
tamfr ve ihya e<ler 

lNKIBAZ 
ŞATELEl'ı 

MUESSESA-;ı 
BflCımum ec:aa· 
nelerde sablıc. 

iL TllfABI EMA 
USRETI HAZU4 

•JGAEI .. 
Ballırseklarııı nazımı olan t ..ıOBOL ) liııubazdan must;rlp 
atanlara muayyen bir saatte dett hacet etmelerlhl temin eder. 

eeee PEHLİVAN GÜREŞLERİ 
Çanakkale Türkocagı menfaatine 13 eylul Q29 

cuma gunu pehlivan güreşleri yapılacaktır. 
Başa . • • • 150 lira ı BUyülı ona . • . . . 30 lira 
Başaltı . . . 60 • KUçülı: ona . . . . . 20 • 

ve aalr lkramlyeler verllecektlr 
berabere kalacak pehlivanlara da ikramiye 

verllecektlr 

•••••••••••••••••••••••••• 
, i ~eialefio~P~: 

- Bu 'ene ma vek~leti hesabına tahsilde bulunmak ,·e 
~tierinJ" rnual i:n olmak üzere ecnebi memleketlere lise ıııeıu 
he gömlcrı'ccd.tir 

Tahsil gnıbları ~unlardık: 

ı Ri):tziyat 
2 - Fizik - Kimya 
3 - Tabii ilimler 
4 ~ Tarih cografya 
5 - Ticaret 

2 - Nafıa vektletl hesabına birlal su ve lklll 
disligt tahsil etmek Uzere bilmüsıbıka Avrup.ya 
edllecekot. 

köpı u müben· 

il9 telebe iııtP' 

Taliplerin mühendil mektebi veya DarWf!lnun mUdavlmlerindtn 
olması llzımdır. 

3 - .\1aden mUhcndlııllgl tahlili etmtık üzre Ereğli kömür şirJıed 
tarafından Fransada (Sentetlyen) Maadin mektebine bilmUsabık• 
bir talebe izam edilecektir. Taliplerin bir liseden mezun ve rıyııi· 
yata IAvtktle aşını olmakla beraber mektebin programlarını doğrll' 

dıın d0~nıya takip adehilecek derecede franı~a bilmesi ltzıındır 

4 - Harita umum müdürlüıtü namına ikisi Almanyada, biti 
Fransada fenni mesaha ( Jeode&i) Tahsil etmek Uııere bllınUsahık' 
!iç talebe izam edilecektir Taliplerin bir lise ve ya O.rül!On1'~ 
mezunu veyahut Darülfünunun müdavimi olmaları luımdır. 

5 - l\laarlf vek!letl hesabına gönderilecek talebenin ~eçilnıeıl 
için açılan müsabaka şeraiti lle sualler Maarif eminllklerl ile uıe 
mü<lilrlüklerine tebliğ olunmuştur. MllFabaka iO ve 22 Agusto! 
ı 92Q da yapılacaktır . 

6 - Diğer vekA.letler namına müsabakaya girecek talebeye sil 

kabul şeraiti ve sualnameleri lisderie Darülf!lnunıı tebll~ edllece~ 

Leyli ve nlhart 

~~ Feyziati liseleri Ana ~:·ıı ııı 
erkek tal! kıaımıar 

Dlvanyolu: Çifte saraylar 

Bütiln 11nıflan teıkil edllJD1' tam devreli lisedir. Kayıt ve ııabul 
işlerine 19 agııstos pazartesi gününden itibaren başlanmıştır. Müracaat 
zamanlan cumartui, pazarıes~ pertımbe günleri sut 10 dan 17 ye 
kadardır. 

Telefon: 1st. ı 9911. 8496 ~ 

· Nazari dikkata 
Ticarethanemizde müstahdem lkee çıkarmağa mecbur 

(tlduğumuı: YANI GRAMATll{A STAVRO PARASKEVA efeıt· 
dllerlo matmazel NATALI GAFYBRONUN tlcar .. thanemizl~ 
kat'iyen biç bir alakaları olmadığını görUlen lüzuma mebıtl 
muhterem mUşterllermtzln malQmu olmak üzre 119.n eylerlı 

efendim. Strongllo biraderler ticarethanesi 
~ 

Karacabeyden gelen 86 hayvan ve küçük Jokeylerin 

_ ·- ... iştirakiyle ~· ~ 
Nafia vekaletinden: 

Serbest nı~~en~is Ye nıekle~len mezun len ınonıurıarı~ 
Şose ve köpriller n Sular uınum miıdiirlüklerinin merkeZ 

1
, 

vilAyetler kadrolarında muhtelif maaş ve ucretlerle kulianılrı~ı.I 
üzre en yüksek der~ceden itibaren muhtelif kıdem ve Jlyak9 

mühendis ve fen memurlarına lhdya..:ımız vardır. ~ 
A~nstos nihayetine kadar müracaat edecekler tesblt otııı'~. 

mevcut şartnaınelerlmiz dairesinde kendilerine tekllfattıı buturı3~~· 
gız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun olduklan ııı ·r 
ceplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vckAieti ııı~iı 
teşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare ve~ikaların a>tl '' 
musaddak suretleri vekaletçe tetkik olunacaktır. 

1 
~ı 

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak miıracaaıJar ~. 
~arılarla kabul ve tetkik olunur. _/ Mezuniyet ikmal lmtlhanlan 1 Eyllll pazar günU bafla· BAl{TERIVOı..OG ~ 

yacaktır. Ali.kadar talebenin mezkOr gUnde saat 8 de mek- 1 Dr. IHSAN SAMI 

tepte bulunmalan ve bili.hara hiç bir mazeret kabul edllmlye- Bakteriyoloji laboratuv Zon~ul~ak Detter~arlı~ın~an ~ 
l~liJB ve~aleti levazım nıü~irivefin~en: ...... ~::a:e::~(J

0

y
1

:::e .... ~~se~!!"t:a:ül~f~~~:yvlt 1•1eznm0~~:!~.ı:~!~:~: ~~~:r~n~y~~5 ~!r~m~:0ns::~ıe\~5:ıu~,' ~ J r ~ ıadad,ı tifo ve ısıtma hutalıklan ' 'i ~ • . 1,"' 

:"dliye •.arayı kalfrüf.eri .. için yüzon dokuz ton ko~ kö'.1'ürü 10- 8·929 1 AMERİKAN KJZ KOLEJİ 

1 

tethis~ idrar, balgam, cerahat talı- muhtelif tarzda ta divar in~asi ve in,aat mahallindeki binanın nı,~ 
tarihınden ıtıbaren alem munakuayakonulm"'tur taliplerın ııartnameyi lilAıı, Ültra ııılkroıkopl il• frengı mı 29 .-\ğustos 929 tarihine müsadif Per~embe günü ihale 01tırı ~' 
ı:örmek ve almak için Anbratla mi bayaat komsiyonuna ve Iatanhulda Kayıt muamelatı her Cuma ve Salı günleri ıaat 9 taharrisi. •iıınine muayenesl üzre kapalı zarf usulile bugünden itibaren bir ay müdddtlı: rııLI ~,ı 
Adliye levazııruna müracaat edecek !eri ve ihalenin Ankarada Adliye v.. buçuktan 11 buçuğa kadar Kolejde icra olunmaktadır Oivanyolunda Sultan Mahmut e Jı' • kasaya konulmuştur keşif bedeli 48757 liradır. Taliplerin v 
kaleti mübayaat komisyonunda icra kılınacağı ilan olunur. • , türbesi karşı•ında Tlefoıı Is. 981 r ... ijiııı••••••-••••• I ·alacaldann Zonguldak Defterdarlığına müracaatları ilAn olunu 
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Geliyorı 

. '-·· ı· ' f)aha ,.....vveı ı . 

Yeul model Pordııon 110 1Mı1glr bttell ftllft. 
l'alıat bu kuvvet fılzlalığı - bu fazla meofııat • tnıktılrll 
idame bwıuııuoda lazla biç bir aıa..rı macılp obm
peaktar. 

Y eal Pordsoo 8 ııııatbk bir g11ıı llll'fmda 15 Da 111 
d&ılm çift silrer. laka hııauauoda ıo ~ bir 
Cahunbııl 09virlr. Tarla teıw&Jeııinde ._. l&lltlmelnllk. 
dlK lıam>w çekebilir. 

Birden aç çizgi açar ! 

Bül Pordsoo traldl!rllnlln lklll pnlhıkla -toledlAI 
prde Yeal Pordaoo kolaJl.ıklıı ~il pullnk "91cebWr. 

Daha oturaklı ' 

Art. tekerlekler bir mania dolaylalle yerinde 
mıhlanmış bir halde iken ve rııalışlı.lda motöre tam 
gaz da verilse traktlhilo Gn tarafı yerden kalkma. 
Çamorluldano arkaıuodald yataklar otomatik olaralı: 
60 t.elı.rrleklerio 1erdeo kallrımı~yo• manidir. 

Manyeto ile iştial ! 

Ayar edilecek ne bobin ne de bobin çekiçleri 
. vmdır. Yeni Pordııon tnı.kUlrllndeld maolyeto ııayeslode 

• 1111 elbet eo ııade ve en sqlam bir .oekllde yapı!m~. 

l'.enl ıııııa Jeloda Japılaa buaaaı, tertibat aafe• 
••nde en ıoğuk havalarda bile moUlrü ltletaı~ 

çok kolardır • 

cııl ıermek için, ıiuıı kırmak ·~in • lobum d:aıelr için • b~ 
mek için, harman J'•pmak için - mutör kav.eli kıillanınıı. 
\'eni fORDSON Traktörü bütüa bu itleri bU•aa kunellndf4 
daha çabuk daha kola;y 7apacaklır. 

Yen_i Fordso~da : Soğutma tertibatı için taı7ikli tulumba oto· 
mat~k Jağ dep~~u, tekemmül et mit karbüratör, yeol t•oj~111an 
y.enı frenler. ıııukenımel debreyaj vardır. Motlirll harekete se· 
tıroıek, ,.,~es detiştirmek çok kola7dır. 

Yıni gı/ıuk FORDSON Traktörlrri 11ro fit tış//m tdilteıkıtr, 
Binaenaleyh •İparişinizi derhal wriniı 

·Fordson.. 
· ıARI MASRAFLA iKi MiSLi FAZLA IS YAPAR 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

(,h - Rus ihlilAfı mllsellab lttr lıale &itmelı:tedlr, Rmm bıı ml
nıı•ebctle Harkofta yapılan bW nllmaylfl S(lıtermektedlr. 

-

ljNSiNE 
;Milliyet 

PERŞEMBE 

22 AGUSTOS 1929 

'· • \ 
1 • 

CHkH d-1 tlftrlade ylpllM lııeprtıalla vuı eeaa r"mi 
db icra e41mlfdr 

- .. -
Sıcaklar olanca flddetilo devam etmektedir. Sokaklardı celı.etlnl koluna almış, yakasını boyun bağını çıkarnıı adanılara sık sı 

tesadüf edilmektedir. Resim bir az serinlemek 1 in mermerler UıtUne oturanları llstermektedlr 
Bu eeneld 11caklar Plajlara otan rağ'betl artırmıttır. Resmimiz maruf plajlardaD 

iki manzara llstermektedlr, 

••••• ... Leyli ve Nehari Avustur·a •••• •••• ı 

t S~~Nc u~n?,~!azar~~=~ıaı~I~yru~ş~:EBİ Yüksek orman mektebine ı 
Kaydü kabul şeraiti ~ 1 lariçtcn aı zu edenler ticaret derslerile daktilografi ve steno-

• J?;rafi duslcrini muayyen saatlerde mektep talebesllc 

~···..... birlikte alırlar ......... . 

Devle! ~emir JDlları ve limanları umumi i~aresin~en 
Kücahyada Devlet demiryoUarı ldarei umumiyesine alt olup Os

manlı banka;ının tHhtJ istlcarında iken mukavele müddeti hitam 
nulaıı arziycnın hir sene müddetle ic~rı için kapalı zartla yapılan 
muzavcdc nctkc,indc verilen fiat haddi itidalde görülmedil(inden 
mczktir arziyc ymidrn müzayedeye vazolnnmuştur. 

Talip olanların yiiz lira teminat akçc>ini müstashabcn 5 C) 929 
tarihinde s.ı:ıı Ilı ya kadar 1 laydarpa~a işletme müfettişliğine lüzu
mu ınllrnea ıt. ·ırı ilan olunur 

lsta11oul ~üôırütleri ~a~ınüoürlü~ünoen: 
İstanbul gümrükleri baş müdürlüğündeki Kalorifer için müna 

kasasi aleniye sııretile 150 ton Lavamarin kömürü mübayaa olu
nacaktır. Taliplerin başmüdürlükte mevcut şartnameyi görmek
le beraber 10 c-yllıl 929 salı günü saat 16 da icrası mukarrer müna
kasaya iştirak edebilmeleri için mezkfir başmüdürlükteki komis
yona miiracaa:ları. 

• • • 
Istanbı>i gümrükleri için münakasai aleniye suretile 28,400 kilo 

mangal kömürü mübayaa olunacaktır. Taliplerin Istanbul güm
rükleri ba~ miidürltiğünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 
10 eylfıl 929 salı günü saat 15 te icrası mukarrer münakasaya iş
tirak edcbilr."'deri için mezkfir başmüdürlükteki komisyona mü
racaatları. 

• • • 
İstanbul gümrükleri için münakasaı aleniye suretile 806 çeki 

odun mübayaa olunacaktır. Taliplerin Istanbul gümrükleri baş-
• nüdürlüğündc mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 eylfil 929 
~alı gün,. <at 14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak edebil-
meleri ; ınezkfir başmüdürlükteki komisyona müracaatları. 

-Devle! ınatoaası ıııüoürJü~ünoen; 
500 

1000 
1000 

tura ~ıyah yerli me~in 
ayak vişne rengi koyun marüken 

., .,., ,, yarma " 
500 • nefti • koyun • 
SOO ., siyah ., ., ,. 

l 000 .., nt[ti ,. yarma ,. 
Mıkdar ve ecnası la Ada muharrer meşin ve maruken numuneleri veçh· 

uzre mübayaa olunacaktır. 

Taliplerin 12 Eyliıl 929 tarihine mti,.dif Perşembe gtinü saat 16 da 
matbaada mtit(·~ekkil mübayıat komi-.yonunı , e şartnameli görmek isttren

1- Tilrklye cumhuriyeti tabaaın- ye ve lisaniyeai tam ve nevakm ıai- üç kıta vesika fotoırrafı ile sıhhat ra-
dan olrnok. reden beri meıi ve harekete ve rüku- poru, aıı tahadetnameai, hüsnühal 

2-- Müddeti tahıiliyeai üç ıeneden ba ve nüzille mütehammil olduğunu mazbatası, ve en ıon bulunduğu ma-
ibaret olup leyli ve meccanidir. arif vekaletinden müıaddak lise ıa-

müıir tabip raporunu ibraz etmek. hadetnameai ile nufus teskeresi ya-
2-- Sinni on sekizden a•a"ı ve yi- T d l" il 1 • " S- am evre ı se mezunu o - nında bulunmak. 

rmi betten yukarı olmamalıdır. ak ah t derece tah "ld b m ve Y u o " e U· 9-- Taıradan gelecek bikea tale-
4- Hüsnü ahlak eahabından ol- lunduğu maarif vekaletinden musad- kenin masarifi rahiyesi mektepçe te

duiu ve hiç bir cezai miiıtelzem e- dak liıe ıehadetnameıini hamil bulu- min edilecek. ve derslere ba§lanınca
fal ve harakatta bulunmadığını mü- nmak. ya kadar mektepçe iate ve ibate edi
beyyin mahali zabitasınca musaddak 7- Mektebe kayt olunduktan ao- lecektir. 
heyeti ihtiyariye mazbatasını hamil nra mektebe dahil olmak için olbap- 10-- Taliplerin bir tetrini evvel 
olmak. taki şeraite tevfikan katibi adilden 929 tarihine kadar Büyükderede Bah-

5-- Her türlü ileli emrazdan salim muaaddak kefalet senedi İta etmek. çe köyünde ki.in mektep Rektorlu
ve bilhassa kuvvei sem'iye, basari- 8-- Mektebe kabul edilmek için ğuna müracaat etmeleri liızımdrr. 

Adliye vekaletinden: 
1 - Gıyap kararı • rnlh • 1 'iOOOO varaka 

2 - Tebliğ ,·arakası 
" 

ı :ıoooo " 
3 - ihbarname • " 

2000()() 
" 

4 - Teskere defteri 500 ddtcr adet beheri yilz nrakah 

5 - Zimmet defteri umum 1500 - .. " • 
6 - E<as defteri hukuk 1000 ., n • 
7 - Tedbiri ihtiyat! D. ~()() - " • " " 
8 - lıiraz "e temyiz kayd 

defteri umum 800 • " • • 
9 - Taalluk muhakemat DL 1500 • • " • 
1 1 - l lasılAt defteri 750 . Beheri yüz varakalı 

12 - Emanet tşyayı cürmiye 750 • • 
Ceza 

13 - Müddei umumilik esas defteri müddei l·m. 750 • 
14 - flAnat defteri • 750 • 
ı 5 - Muhabere defteri - umum 1500 .. 
ı 6 - Ceza esas defteri ceza 1500 • 
17 - ikrar defteri umum 1200 " 
!8 - Temyiz sevk defterı • • 750 .. 
Mehakim ve devairi Adliye için kağıt ve malzemesi levazım anbarınaan verilmek nzre berveçhlball evrak 'e 

delıeri matbuanın tab'iyesi 12·9-929 tarıhine müsadif Perşembe günü saat onbeşte ihale.i icra edilmek üzre 20·8· 
929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarlia münakasaya vazedildiği cihetle şartnameyi görmek ve 
daha ziyade tafsilAt almak üzre lstanbul Adliye lcrnzımına ve Ankarada Adliye muba\'aat komisyonuna müracaat 
etmeleri ihalenin vekAlet mübayaat komisyonunda icra kılınacacağı llAn olunur. 

Evkaf uınuın uıü~ürlütün~en: 1 !!~:.::gn:.::~~r;;ç~t~~~~~.~00) 
.. .. .. • . .. .. . • • . aded takvim tab ettirileceğinden 

. Dor~uncu Vakır h~ kalo~~ferle- tesı .~unu ıaat. 15 te ıhaleaı •cı:a. edı- taba talip olacakların pey akçeleri ile 
rınde ihrak olunmak uzere lu~:U~,U lecegın~en talıp o~~nlann ıer?ıti a~- birlikte 22 Agostos perşenbe günü 
o~_an 400 Ton yıka~ıı ma~en komu- lam~k uzeı:~ h.er g;un levazun .. ıdar~ıı- saat 15 tc piyango müdürlüğünde 
ru kapalı zarf .. ".~ulıle .. mu_~akaıayft ne__ ıhale gunude ıdare Encumenıne müteşekkil teyyarc mübayaat komis-
vazedılerek Eylulun 14 uncu Cumar- muracaatları. yonuna müracaatları : 

!:rin her ~ün muh~~cbeve müracaatları. 

1 l h<ekı 'c Ccrrahpn~a ha,caneleri >ınir hastalıkları müteha>sm 

SL 1H HEKİMİ ŞÜKRU HAZIM 
Jstanbul Sultan Mahmut türbesi. Telefon: 2622 l .~~m~~~g~~~~~~I:~~! ~~~~'.t~~~.~•~:: • . . pazarlıkla ihaleıine karar verilmiştir. 

l t-:1_~raf naklıyatına tahp zuhur etme- Talip olanların pazarlık müddeti ~ar-

Balikeair Vilayetinin Havran 
Nahiyesi Belediye Riy aetine: 
Yirmi iki Ağustos ihalesi ilan edi
len Havran kasabası elektrik tesisa
tının ihale günü tehir edildiğinden 
Proje ve şartnamesi yakında irae 
ve ilin edilecektir. .. · nra fanda müracaatları ilin olunur. 

a~alı zarf usulile ıııunakasa . b 

Ankara Nafia su işleri müdurluğunde0· 
Bedeli keşfi ( 16190) lira ( 40 ) kuruş olan An kara ov•.'

1 

bendinin takvlye•ı ve yeniden 4 kapak ve manavre 
inşası ve derenin tathiri 12, 8 1929 tarihinden itibaren 

cercı 

yıroıl 
müddetle kapalı zarf usullle mıinakasaya vaz edilmi~tir. 1 

Müteahhit evvel emirde ( 19111 ) lira teın1nat akçeBlııl ~ 
Hilkfirnet bankası Ue sermayesi Mllll olan bankalardan blrtnlO 
mektubunu lraeye mecburdur. ~ 

Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bu gibi su ini'' 
mış olduğuna dair idareyi tatın1n edebilecek vesalk Jbr.ı 1, !Azımdır. ihale 1 Eyli.il Pıızar günü saat 16 te Ankarada ~1ı 
VllAyette icra edlleceğinden Proje ve evrakı keşfiyeyi görOl~r 
yenlerin Nafia su işleri miidUrhiğüne müracaatları i!An olııfl 

Emlak ve E~anı ~antası lstan~ul su~e~f 
~üriJetin~en 

Kiralık EmlAk 
Esas Nosu 1Vlevkll Bedeli 

78 Kandilli Vaniköy caddesinde 17 Nolu 
ma oda dükkAn 

icarı 

ı..ır• 
g6 

92 Büyükadada topuz sokağında 8 Nolu hane 240 cJ 
Ba!Ade muharrer emlak bilmüzayede icar edileceğindeO ııl 

ihalenin muayyen oldugu 5j9/929 tarihine müsadil Perşefll 
saat on altıda şubemize müracaatlarL 

J\\ÜZAYEDE 
Ağustosun 23 ncü cuma günü 

sabah saat 10 da Karuköy :\ltihür
darda Yaverağa ookağında 4 numa
ralı hanede bulunan ve muteber bir 
aileye alt bilcümle eşyalar müzayede 
suretiyle satılacaktır. Son model 
gayet yeni halde pomye usulü 
kanape koltuk ve sandalyeler, Viyena 
mamulatı kolon ve masalar, tül 
perde ve ısıorlar, vazo, barometro, 
iki kişilik kare bronz karyola. çocuk 
karyolası, çocuk arabası, Singer 
dikiş makinası, nefis bir Goden 
sobas~ etajer, mutbah eşyaları, ıonet 
sandalyeler vesair eşyalar. Anadolu 
ve Acem kilim ve seccadeleri klin~
mın markalı nefis Alman Piyanosu 
Pey sürenlerden 100 de 25 teminat 
alınır. 

BASKÜL SATIŞI 
En meşhur labrikıların muhtelif 

çeşit ve boylarda baskülleri gant 

ehven flatlarla Zindan kapısında Nal· 
burlard:· No 356 Foti KalçOl"etinin 
1>11gız11ındı satılır. 

iLAN 01 ~ 
Hazine namına m•Z~ ,ı • 

salebin beher kilosu 21 çci 
meşe odununun behef .ı 

·ı!" . 
kuru' ve 3450 adet k•' ~~rıı: 
_A'unun beher adedi .bl~ ",# 
para ve 6 adet kDlı ~t 
beheri 2~1 ve 194 l<l1°,, ,ı: 
nun beher kilosu 11 kil' 
meşe kömürünün beher . ~ 

·oıO 35 kilo ıhlamur çiçegı ·e (. 
!osu 12 ve 15 çeki "'"r.• r· 
beher çekisi 205 ,e k< ~~ 
meşe odununun beher~·~< " 
kuruş bedelAu mubaı:ııı i~ı ··o O 
den 25 8, 929 pazar gıı çıi , . 
mek üzre müzayedeye ı '''J 
Talipleri kercstccikrd•. 1 ıo ' 
ldar<'ine müracaaıI•rı 1 

Plasyeıer~er 
• t ·ı~' 

Galatada Bourl3 ,t r11 

ıire0 ıt 
Şurek:hı iyi kAr ge 1 

· ·or· 
de için p!A,i ye ara} ı~r 

j(S' 
sant 14 ten 1 8 e 
caat olunması. 


