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Müzakere ilerliJor 
Tab~i~i.leslibat i~i 

Balkanlarda 

Sırp-Bulgar 
Muallak işler 

miizakere edilece.k 

ismet Paşa Hazretıerı 
yakında şehrimize dönüyof·· 

Eğer buyuk babamın sag 
olduğunu isbat ederseniz 

sizi asacağım! 
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Hariçteki borçları 
ödeyerek mali 

vazıyet/ diizeltecek ,, b' b ~ SOFY A, 30. A. A.- Gazetelerin PARİS, 31. A. A.- Kabinenin be- ınn"saı ır sa a a istihbarına nazaran Yugoslavyanın 

............ 'ci• 
ANKARA 1 (Milliyet) - Başvekil İsmet Paşa Hz., Hart ıı!l 

ye vekili Tevfik Rüştü Beyde misafirdir. Bir kaç gün sonra tst 
bula dönmesi muhtemeldir. 

Tak, tu. . . Havaya kubur bo
şaltmağa başladılar. Artık hep
si selamete çıkıp erişmiş sayılır 
lardr. 

İsmail bey dış kale kapısına 
indi. Köse Mehmet Paşayı köp
rüden geçirip içeri,ve aldılar. 
Doğru iç kaleye gittiler. Beş on 
gün evci Mehmet Paşa ile ihti
yar Tepedelenlinin görüşüp uz
laştık! ın odaya girdiler. 

Mehmet Paşa İsmail beyin 
ardında duruyordu, Paşanın be
raberinde getirdiği çavuşla iki 
neferi İsmail bey mahzene sok
mamıştı. Kapı dışında kendi a
damlarına teslim etmi ti. 

yannamesinde M. Poincare hakkın- • Sofya sefiri Bulgar hükOmetine ver 
da hürmetkarane bir lisan kullanıl- diği notada Pirotta halledilmiyen 
makta ve sür'atle iadei afiyet et- LONDRA, 31 (A .A .) - Başvekil meselelerin hallini istihdaf eden, 
mesi temenniıi izhar olunmaktadı.. M . Mac Donald, mevkii iktidara geç- hassaten iki mülkiyetli arazi ile bita
Beyannamcde yeni hükOmetin M. tiği ve yeni Amerika sefiri. ı;-<>ndr.aya raf mıntakanın ihdasına mütedair bu
Poincare nin icraatına devam ve bun geldiği günden beri tahdıdı .teslih~t lunmaktadır. 
lan itmama gayret edeceği beyan hakkındaki müzakeratın pek ilerledı- SIRPLARIN NOTASI 
edilmektedir. Yapılacak iş biltçenin ği salahiyettar mahafilde beyan olun- SOFYA 

30 
A A v 

1 'ğe f 1931 de , . . .- -ııgos.avya muvazenesini, paranın istikrarını maktadır. Dı r tara tan hükfımetinin notasına dair olan ne-

Cevabımızı bir lıaç güne 
kadar vereceğiz 

"(~' 
ANKARA, 1 (A.A.) - Aldığımız malfunata nazaran 1'tı sı· 

Yunan mesailine dair Yunan hükfunetinin Ankara sefiri vasıta~, 
le yapmış olduğu tebligata hükfunetimizin cevabı bir kaç gUııe ·r. 
dar Atina elçiliğimiz vasitasile Yunan hükfunetine bildirilecelttl 

Sofyada 1 ağustos sükun iÇinde geçf1 
Mahzenin iç kemerlerinden 

Selimin kalın sesi gürüldedi: 
te l·n e h · • b 1 t · t mukarrer olan tahdidi teslihat konfe-m v arıçı orç arı esvıye e - şriyatında matbuat Yugoslavya hü-mek .uretı'yle malı· ah alı' ı' 1 • h et ransının tarihı" inikadını yaklaştır-

v s a - kfımetinin bu teşebbüsünün Pirot mektı·r Bund lk' 'k' kab' mak ı·mka"nını taharri için başlıca 
SOFY A, 1. A. A.- Polio taraf!n dan alınan tedbirler sayesinde 1 ili' 

ğustos günü her tarafta siikun içinde geçmiştir. Hiç bir nümayiş teşebb 
olmamıştır. , 

Mehmet Paşanın yanında ge
tirdiği çavu~la Baltacı neferi ka 
pı içinde el bağlayıp divan dur
dular. 

Mehmet Paşa: 
- Benim beyim, Ali Paşa e

fendimiz affedildi. Hemen İs
tanbula hareket edecek. Sen 
Şehbazınu istiyor. 

- Ben kaleyi 
Nereye giderim? 

bekliyorum. 

Hem senin söylediklerine na
.ııl inanayım ki büyük babam 
bana böyle bir şey söylememiş
ti. 

- İşte onun için şu tesbihi 
benimle gönderdi. Kaleyi boşal
tıp teslim etsin. Bana gelsin 
dedi. 

İsmail bey Mehmet paşanın 
uzattığı tesbihi aldı. Her tara
fına dikkatle baktı. Çok şey 
tesbih büyük babasının tesbi
hi idi. 

Genç çocuk birdenbire Meh
met paşanın yakasına yapıştı. 
onu sarsaladı. 

-Ah kahpeler. Ona kıydınız 
tesbihini bana getirdiniz. Eğer 
büyük babamın sağ olduğunii 

ispat edemezseniz sizi burada 
parçaladıp parçalarınızı Kale 
bedeninden aşağıya asacağım 

Bre durmayın. Kim var ora
da ? 

Dısandan sekiz on silahşör 
gu;üidiyerekten içeriye daldı
lar. 

Mehmet paşanın ödü patlıı.
mıştı. Ağlar gibi yayrk ve tit
rek bir sesle: 
- Aslanım, niye şüpheye ka

pılıyorsun? Paşa babanız (el
hamdülillah) sihhattedir. Olabi 
lir sen aslanıma bir şey söyle
memiştir. 

Bitmedi 
-~~ .... ,e.-.•~ı+ı• ..... •>-+-• 

Aksayı şarkta 
Rus bankasının vazıyetl 
MOSKOVA, 30 (A.A) - Devlet 

bankası reiıi M. Piatkof, verdiği 
mül!katta devlet bankası ile sıkı te
mas halinde olan Sovyet hissedarları 
tarafından uzak şark bankasının re
isine mezkur banka fealiyetini tas
fiye etmek ve bankanın müşterile
rinin alacaklılarının ve hissedarları
nın menafiine elden geldiği kadar 
korumaaı lüzfımunu telgrafla bildir
mekle tavzif edildiğini beyan etmiş
tir. M. Piatkof uzak şark bankasının 
Çinin dahili ve harici ticaretine bü
yük sermayeler tahsis ettiğini ilave 
etmiştir. Yaptığı işlerin yekOnu 3,5 
milyar altın rubleye baliğ olan uzak 
şark banka11 en sağlam kredi müee
seselerinden madut idi. Çin ile Sov
yet Rusya arasında hadis olan ihti
laflar esnasında banka hesabatın da 
yapılan tevkifat muamelitınr vefk
alade dürüst ve Çin menafiine mu
tabık olduğunu göstermiştir. Uzak 
şark banka11 hissedarları ecnebi ol
duğu balde hariç ezmemleket huku
kundan istifadeyi ilk reddeden ban
lca olmuıtur 

BANKA MÜRAKABEDE 
MOSKOVA 30, (A.A)- Harbin 

makamatı uzak şark bankasının fe
aliyetini mürakaba altına almışlar 
ve banka memurları ile müşterilerini 
tevkife memur bir çok polis memur
ları göndermişlerdir. Çin makamatı 
aynı zamanda bankanın kasa anah
tarlarını ve mühim antrepolarmm 
anahtarlarını teslim etme•ini talep 
etmişlerdir. Bu emirlere tehditler 
karıştırılmaktadır. Çin makamatı
nın hareketi bankanın mesaisine de
vam etmek imkanını selbetmişler
drL 

KANTON VALİSİ BIRAKILDI 
NAN KİN, 31 (A.A) - Umumi ıi

ya~ l]Jeclis, cenubi Çinde lnııiliz -
Çin mukarenetinin baılıca amili ol
muş olan Kanton valisi mareşal Li
chai sumun tahliyeıini emretmiştir. 

SEFERBERLtK VAR 
MOSKOVA, .l (A.A) - Tas A

janoı bildiriyor: Hükmet Aksayi ııa
r)ı:ta mukim ihtiyat zabitlerile, Vila
divostok, Khabarov~sk, stemek, amo 
ur ve tchita mıntakalarındaki ihti
yat efradının seferberliğini ilan et
miştir. 

ÇİN-RUS MÜZAKERAT! 

. Ve lakin baruthanende bir 
Selim vardır. Tesbihi ona gös
terin cephaneyi de o teslim
eder. Dedi. İnanmazsanız be
raber Selime gidelim. Eğer Ali 
paşa ona tesbih parulası ver
memişse ben her şeye razıyım. 

PEKlN, 1 (A.A) - Matbuat mü
messillerine beyanatta bulunan Çin 
milli hükmetinin şimendifer nazırı 
M. Sunf, Çinin şu esas üzerine Sovw 
yellerle müzakerata girişmek niye
tinde olduğunu söylemştir. 

Şarki Çin şimendiferlerinin bütün 
hukuk ve meafii Çin ile Rusyanın 
müşterek mali olacak, şimendiferle
rin idares Çn tara{ındn temn edle
cektr. 

ÇİNDE SÜKUN 

· an eve ı ı ı ıne mukarreratını temamiyle ;uya düşür-Fransa n · t. 'h bahr'ı devletlerin bu sene sonunda ve nı emnıye ı ve onun cı an- düğünü ve ayni meselelerin şimdi yc-
daki maddi ve manevi menfaatleri- ya gelecek sene iptidasında Londra- niden müzakere edilme i lü.zumu or
nin müdafaası için sarfolunan me- da toplanması Amerikaca arzu edilen taya atığını yazmaktadır. Amanullah taraftarların galebesı 

LONDRA, 1. A.A.- Bombaydan Reuter ajansına bildirildiğine ~ 
henüz teeyyüt etmiyen bir ha'ıere na zaran kıra! Amanullahın taraftı! JJI' 

rı Beçe Sakanın kuvvetlerine kar~ı mühim bir mllzafferiyet kazanırt1! 
dır. 

saiyi tetviç etmek gibi neticeler ver- kilçük konferansa iştl"rake davet edil- YENİDEN TEVKİF AT 
· ı· · 1 La H k f meleri imkanından bahs olunmakta-mesı azım ge en aye on eran- SOFY A, 30. A. A.- Bir çok ıah-

8 · tı' d et' · " k · k I dır. Matbuatın istihbanna göre şim-ının ıç maa av mı mun, un ı - rikriler ahaliye beyannameler dag-ı-t B e bö. 1 b. · diki müzakerat İngiliz - Amerikan • mış ır. eyannam Y e ır vazı- tırken ve amele arasında propaganda 
yet müvacehesinde itilafın mümkün itilafına esas olacak prensiplere taal- yaparken yakayı ele vermişlerdir. 

1 bil ,. h"'k. t · t' k luk etmektedir. Bu müzakerat, gerek o a ecegı ve u ume e ış ıra etme- Rusyadan gelen 3 tahrikri yakalan-
kten ım' tı'na eylemı'ş olanlar n rey Amerika, gerek İngiltere donanınala- • 

Bir Amerf kan gazete muhabiri .. 
ANKARA, 1 (Milliyet) - Şikago Tribun gazetesinin tayyareci aıuV' 1 

- mıştır. Üzerlerinde bir çok i!ıtilfilkar lerı' ı'le hu"ku" tı'n be n ı ·ı ı nnda mevc ... t olan muhtelif gemi sı- biri şehrimizdedir. 
me Y e mı e me- vesikalar bulunmuştur. 

sa isini teshil edecekleri ümidi izhar nıfiarı ve tipleri arasında bir muka- HIRVAT MEMLEKETİNDE ----cıı----olunuyor. Meclis hükumete 136 re- yese yapılmasına imkan bırakacak Dahiliye vekili ye karşı, 324 rey ile itimat beyan surette tevsi edilmiştir. Daily Mail, BELGRA 'l', 31. A. A.- Zagrep-
etmişti. M. Mac Donaldın Amerikaya gidece- ten bildirildiğine nazaran bir amele- Ş .. k •• K B 

SULHÜ SÜKÜN SİYASETİ ği birinci Teşrin ayından eve! müza- nin evinde yapılan tabarriyat esna- U ru aya ey 
PARİS, 31. A. A.- M. Briand keratm İngiliz - Amerikan itil.lfı- sında bir çok dinamit fişekleri mey- Elazizde 

mebusan meclisinde istizahta bulu- nrn bilkuvve tahakkuk etmiş addolu- dana çıkmıştır. Son günlerde tevkif 1 ) D k 
kt 1 im edilen eşhastan bazılarının tethiş u- ELAZ Z, 31 (A.A. - Ün a • nanlara verdig' i cevaplarda Lokarno nabileceği bir no aya vası o uş dahilı' vekiliJ,ükrü Kaya beyın' 

• · h k' b sullerini ög-relen bir Rus mektebine fam ye siyasetinin fiil sahasına çıkarılma- olacağı ümidim ız ar ediyor ı u ta- -"- tebrimiz ürk~•'"nda 80 
· k b' uzun müddet devam ettkleri ve ge- termme .._. sı hususunda kabine azası arasında kdirde reis Hoovcr ın büyü ır sa- kitilik bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

tam bir itilaf mevcut olduğuna dik- hırsızlıkla beklediği tahdidi teslihat çen sene irtikap olunan bazı esrar- Tqrifleriyle Elaziz ocağını tereflen
kati celbetmiş, hükOmetin deruhte konferansının içtimaı temin edilmiş engiz cinayetlerde zllııethal olı;!uk-

b ı k !arı tebeyyün eylemiştir. diren vekil beyefendiye ocaklılar ta-ettiği işin ehliyet ve nezaketini kı.y- u unaca tır . ------- rafından beyaııı bo§amedl edilmiıtir. 
derek demiştir ki: AMERİKANIN MAKSADI M. POINCAREYE AMELiYAT Samimi muııalıabelerden sonra irado-

"Fransa meclislerle hükumetin e- LONDRA, 31 (A .A .) - Vaahing-
YAPILDI lunan bir nutka cevap veren Vekil ve! beevvel yeni bir harbe mani ol- tondan bidirildiğine göre, barbı umu- PARİS, ı. A. A. _ Doktor Marion bey, gösterdikleri samimi muhabbet 

mak için mümkün olan iıer şeyi ya- miye iştirak etmiş olan Amerikan ile professör Gosset saat 9 da M. ve iltifata teJekkür etmit ve ezciimle 
pmalarını istemektedir." askerlerinden mürekkep Amerikan Poincareye ameliyat yapmışlardır. A- demiıtir kiı 

M. Briand Avrupa milletlerinin Lejion namındaki teşkilatın reisine meliyat 25 dakika devam etmiş, her _ Şimdiye kadar bizde millicilik 
iktisadı vaziyet sahasında birleşmek reis Hooverin yazdığı bir mektupta şey pek tabu surette cereyan eylemiş- ve Tlikçüllik bir fikirdi. Onu bareke
lüzumuna işaret etmiş ve sr;z!erine Amerikan ve İngiliz bahriyeleri ara- tir. Bu ameliyat yakında yapılacak da te inkılap ettiren cümlıuriyetimizdir. 
şu suretle devam etmiştir. "Avrupa- sın da yakında mutlak bir müsavatın h dah · 'ki · b' ı· 

a uzun ve a giıç ı ncı ır ame ı- Bir fikir dimğlarda ve vicdanlarda ne 
da yeni teşkilat yapmak elzemdir. tesia olunacağı tebşir edildikten son- yata hazırlık teşkil ediyor. Hastanın kadar kuvvetli ne kadar esaıb olur-
Ancak bu yolda sarfedilecek mesai ra, Amerikan bahriye mütehassısları- sıhhi vaziyeti memnuniyeti müeiptir. aa olsun hareket haline geçmedikçe 
diğer bir memleket aleyhine mlite- nın fikrince Amerikanın şimdiki hal- BAŞKA BiR iŞTiAL mücerred bir :nefbum halinde kat'i 
vecclh olmamalıdı.r." de her türlü ihtimalata ka<Jı koyabi- PARİS A A L h 

. ı. . .- il şe rinden ve bayatta rapac:ağı tesirlerin izi deM. Briand yakında toplanacak lecek bir mevkide olduğu ve müttehi- Matin gazetesine bildirildiğine göre rin olmaz. Tlirk iıtildAI ve inkilibı-
konferansa iştirak edecek, her hü- dei Amerikanın istediği yagane ıey grizu iştiali neticesnde 8 maden' ame- nın ulu banisi Gad Muıtafa Kemal 
kilıneti iıtikamet ve hüsnü niyetle hariçten gelecek '1erhangı' bir taarru- ı · "im" tü 

esı o uşn r. b ti • · ·n1o1• h •-- 1mak -mütelıas11s olduğunu, hem kendi za karşı kendini müdafaaya kadir ol- BOYOK BiR YANGIN azre. erıru.n ı . ap ~aaıı 0 uz. 
menfaatlerini müdrik bulundufunu, maktan ibaret bulunduğu beyan o- re tes-is ettiltl climhunyet halk fırka. 

EVKAFTA ISLAHAT ,1 
ANKARA, 1 - Evkaf umUill.;t° 

dürlüitünce celbedilmit olan it V 
li kanunu medeni profesörü M. ~ 
man Ankarayı eelmiıtir. M. dl 
Evkaf umum müdürlüğü ile 1-J.ıı 
etmektedir. Bu zat eıki evkaf~ 
yeni kanunu medeninin ihtifali 
_.ureti ile kartılattıracaktır. ...J 

811 suretle Türkiye evkafçılıf~ 
y..,ı. bir cephe verilmlt olacaktıl'~,ıı 

Evkaf idaruinin yaptırmakı- J1 
iu en son tertibat ve konforU ~ 
yeni büyük otelin lnıaatı bitin~..; l 
redir. Otelin bu ıene, kiııunu;ii 
tidaıına kadar bitmesi mubte i;ııf; 

Evkaf idar .. inin Ahi Mesut " .. ti" 
ne köyünde baılatmıt olduğu m~;,; 
cilt inıaatın bir an evel ikmal 'ıır 
aine çabtılmaktadır. Bu inf81'1~,,ıı 
tamuıda Ahi Mesut köyü ro6.':f' 
bal, otel ve baıtabaneıl ile T~ t 
nln en mütek&mil ve asri bir kor 
lacaktır. 

Kadriye H. geli~ 
Kadriye Hanım, uıneai, b ~ 

Mahmut Şevket pap .......,..ı. ~~ 
ket ettiler. Dilterl ... Pazara .,_,... 
edecekler. ti 

konferansın pek eyi bir ~u:ette ne- lunmaktadır. of • • TOU1;-0N, 3 1. ~· A.-: Pyroteeh- sına mi!Uoi olmak kaıbnı da illin et-
ticeleneceg· ini •öyliyerek beyanatına KOMÜNİST1..ı&'RfN TUHAFLIÖI nıe bahrıye?'e~~~ınde.~ır. y~~g'!' çık mit ve millet ve cıihan munçeh.,.lnde İLAN 

_- -r;;.;, mış ve yedı buyuk obus ınfılak ede- Tikk .. ld ,. ·ıaıı b · ti R .. K d ıı: 
nihayet vermiştir. Hükumete itimat LONDRA. ·•ı (A. A .) - Erkek rek büyük hasarata ve panik zuhuru- fırk:ın ~i:'!.:~: ele• nıT,t~ ~~~~ onya icra memurluğun 8 
reyi verildikten ve verği tenzi!J.tı ve kadı.n bir .t•Joıxı. komünistler iki eeb b' t 'şt' İki ki . ve o ~u ur ,... u- Ttt k ti b ... ı.e1'1' 
kabul edildikten sonra irtimaa hi- .,,.... na e ıye vermı ır. §l me- yük Millet Meclisinde ait oldı.'°'• iti r caret an.asının a .. ı • katlı bir otobüaW> üst katına çıkarak cruh olmuştur. . ,_e,• - Ol' 
tam verilmiştir. oturmuşlar ve arkadaşlarına kendile- mat aayesınde. kanun\lll verdıgı nu- dan dolayı tahtı bıc1e alınmıf rıJI 
KUVVETLİ BİR EKSERİYET rini oturdukları yerlere bağlatmışlar- RUS SEFiRi GlTII fuz ve salib.iyetleri Tllrklüfün yük- l\onyı Menıuclt ve emtea Y" cf 
PARİS, 1 A.A.- Gazeteler, Bri- dır. Otobi.is Scoltland Yarda götürül P.ARİ~, 1 .A ... A.- M. Dovgaleski selmesi utrunda · oarfetmektedtr. tllrk anonim şirketinin konya ıs_ .i 

and kabinesinin kazandığı kuvvetli müş ve komünistler ancak bir çok Parıse donmuİtur. Türkçülük biıiın için hem bir m .. net d kA' 
1 

flat1 Y. 
eksen'yetı'n La Haye konferansına ı'- k' · OTOMOB LLER ÇOCALDI hem de bir gayedir. Bunun irin Cüm .yonun 1 ın .ııığ ve so tara ',f müş ılatten sonra bu vazıyetten kur- T ne.yt maliye arkası ö ka tfP' 
cap eden nüfuz ve salahiyetle gidil- tanlmışlardır. . • LONDRA, 31. A. A.--'-- Münakalat buriyet halk fırkası Türk ocaklarını n ve ar 

1 
Iıl 

mesini mümkün kıldığını yazmakta- AMELE iLE PATRONLAR nezaretinİin .bir istatistiğine nazaran keneli te§kilatt araıma almıı ve ona lan tarik ~~ bmila~~ut tahb1ıııııkl!f dır. ARASINDA elyevm ngılterede dolaşmakta olan k k d . . Millicilik motor ve yu• ve r ıP~ 
KOMÜNİSTLERE KARŞI · otomobillerin adedi 2 milyon 270 bi- u~et ve u ı.:i:~:;ı;:'ıtır. tatblldn iki mak:inı dalre- v• fıbrl~ 

PARİS, 1 A.A.- 40 komünist tev- MANCHESTER, 31. A. A.- İp- ne baliğ olmaktadır ki bu miktar ge- ptogramıtarunL_, __ tır ,.,,v!_._._ kard e cenısp çihedııde ve kebir ııı ·,; 
likhaneler ;ımelesi teşkilatı mı.:rah- T · . · · b d onu va11 1U111Uf • ...,.,...,.. at· d . ,._ . dd"' 

kif edilmiştir. Bunların başında bu- lan f h kk çen eşrınısamye nıe eten 512 ra - 1 b' · · · da fikir aıresl 11>tünde va ı1tuyon o• ·~ 
1 1 d b. - 1 A- · · has pamuk ih.tila ı a ı~da icra desinde bir fazlalık göstermektedir. er L·~~'."kıçtm aynı ~-da 

1 
,dga- na-· fıvkanl b ... oda bir to~·..ı unan ar an ır çogu gustos ıçın ettikleri müzakereden sonra ıncs<le- iNFiLAK TAHKiKATI ye, """' e ve mesaı ar... tarı ır- ~~ -. .Jt11' 

hazırlık yapmakla maznundur. Ayni • · · _ . lar. Ocaklann' muhiti--'-' ·""·sek fı'- bir mutbah bir hamam v• ",ı nin heyeti u~anırycsinın ıcra komite· 0 A A B h annı ,.~ ,ıtv 
sebepten dolayı 48 ecnebi hudut ha- sine tevdi e\Jihncsine karar vermiş- L . NDRA, 31. : .- . a rıye .na- kir ve gayelerle tenvir vazifesine bu cep~e,incle kUçtık mU!ııa ~ 
rieine çıkarılmıştır. 10 ecnebi daha !erdir. zaretı tarafından bır tahkıkat netice- havalide temsil vazifesi de inzimam Uzerinae bahQeye veşılı 11di ~ 
aran!ftaktadır. Bir otel dehlizinde 31 M. Mac Donald, hali hazırdaki şe- sinde Devonshire kruvazöriindeki a- etmektedir. Damarlarında dolatan caddeılne naıotr fevlı:anl ili oda •' 
kapsul ile 19 paket chettite bulun- i .. · ğır top kazası ayni bir ku!eye mensup ib !ti 

Ü . . d ra ti ve pamuk sanayıınm müstakbel- topların bir salvosundan sonr• boşan- kan temiz Türk kam olduğu halde ' - mablyen ve arka tarafında .• ı muştur. manite gazetesı miısa ere d k' · 't" · tkika b ' mal ·· ·· d dili ri ban dili ı ki ı ı bl r~·. e ı vazıy< ıru te ınemur ir dı.ğı zannedilen bir topa vakitsiz ola- yuzun en e ya cı er e reınlt e lirü milş r kuyıı ~' edilen nuıhalarm yerine çıkardıg-ı tahk'k k · · t kil et · ti B kar efil) T" ki k dl ı k: lk:d bah d n~ j ı omıeyonu eş mıs r.. u rak ikinci bir merminin ithalir.den i- ııan çetr eten ur ere en ev e m an çe ve e['ll ol (enternasyonal) gazetesinin rnatbu tahk'k k · • • · dili · • ""- ek E'-~- Tlirk • f 
d .. d 1 ı omısyonunun .,zası ıncyanın- leri gelıni•tir. Bu hatanın farkına va- erını o •• etm ..._ oeagı- on iki beygir kuvvedndo ı" nusbaları a musa ere o unmuştur. d 1· t · · ·ı bah · b' · · • b" ilk refll ·f 'd' r I"' 

FRANSA iLE ALMANYA a ıcare ~azmtı e rıye ırıncı rıldı.ğı zaman artık iş işten geçmişi- nın en uy ve en ıe vazı esı ır. model i9803 numaralı at sok• I 
ARASINDA lordu bulunmaktadır. di. İkinci merminin birinci mermi ü- Bu vaz!fe~n _ifaı'?a Elırziz ocakl."? marka bir motor ve Almanr' 11': 

PARİS 31 A A M · IZCIL(l'ilN YIL DÖNOMO zerine yaptıg' ı tazyik bunu pat!atmı•- merkez:ı hükumet~ herzaman kendill- jojef arbcn menıucat fabrik•11 .ı , . · .- atam gaze- İ • zah bul caktır dl ' 
tesi M. Arnold Recbberg ın Fransa LONDRA, l A. A.- zçilik teş... tır. Topun kaması parça parça olmuj ne ır ve muavın a • mulatındaıı bir tır1k bir il ,1. 
ile Almanya arasında askert bir iti- kilitmın 21 inci yıl dönümü münase- ve yayılan yakıcı gazlaı· yığılmı~ lıu- Romanyada halıç ve bir lngiliz mamulıD ~ıf 
laf lehinde olark bir ır-ızetede inti- betiyle akdolunan büyük meclis lord lunan diğer mermileri infilar ettir- _ ve kaylf tertibatlı vargel ve bit • 

11 

İsmail bey Selimin adını işi
dince Mehmet paşanın yalan 
söylemediğine inanır gibi ol
muştu. Selimin cephaneyi ata
cagını büyük babasından istemş 
işti. Y:ı.lnız tesbih parolasından 
haberi yoktu· 

- Peki. Gidelim. Selim cep
hanelikte bekliyor. Eğer doğru 
.öylüyorsaruz mesele yoktur. O 
zaman düşnürüz. 

ŞANGHA Y, 1 (A.A) - 1 Ağue
toata vukuuna intizar olunan ciddi 
kargaplıklar olmamıştır. Vazi~et 
tabii te!J.kki edilebilir. Beynelmılel 
mıntakada yapılan bir nümayiş sür
atle bastırılmıştır. 

şar eden makalesini mevzuubahs et- BBir~e~ea~ tarafınd:nk açılmıştır. mittir. Komünistlere karşı kırmağa ve bir iplik bttkaı•Ye,1 
tiği sırada diyor ki: "Fransa meha- u ıçtıma a 40 mem e ete mensup ZEPLiN UÇUYOR b ki k bit 1~ 
fili bu makale nin sırf muharririnin 50 bin izçi hazır bulunmuştur. BAL, 1 A. A.- Saat 3,30 da Fre- BÜKREŞ, 1 A. A.- Komünistle- ir es eçe ve palaz ve d 
"ki "ta"-' k ld • RUSYA iLE MÜZAKERE drikshafen. den hareket eden seplin rin herhangi biı: harekette bulunduğu ditmeye mahsus makinalatı f1l ııf 11 

r ve mu """arına ma es 
0 

ugu d na dair hiçbir haber yoktur. Bununla yatak müsıe itleri v k ~• ~· ..ı 

Buyurun. Gidelim cephaneli
ğe! 

Dedi. Köse Mehmet Paşanın 
önüne düştü. Barut varillerinin 
bulunrluğtt büyük mahzene gir
diler. 

İsmail bey karanlık kemerler 
altından seslendi: 

- Selim.. Selimi •• 

RUSLAR ARASINDA HARP 
LONDRA, 31 (A.A) - Röyter 

AjansmaTokyodan bildi~diğine !töre 
Viladivostok un 250 mı! şımalınde 
kain İman şehri civarında beyaz ve 
kızıl Ruslar arasında ciddi bir mü
sademenin vukuuna dair teki ye bazı 
malmat gelmiştir . Bu çarpışmada 
tarafeyinden 100 kişi telef ve mec
ru olmuştur. 

kanaatındadır. LONDRA, 31. A. A.- Rus murah- saat 6 a Bal üzerinde uçmuştur. be be 'ki k .. . ial dahil 
1 

n e •ı.., ıf'' 
TEBRİK TELGRAFLARI hassr M. Divgateski. İngiltere harici- PARİS, 1 A. A.- Zeplin saat 7,30 r_a r ı om~ı:ıst, r~ . ~ - nıklınnı muhtevi lplllı fabrlk ,ı 

PARİS, 31 A. A.- M. Briand bir ye nazırı M. Henderson ile yaptığı da Valtiğni üzerinde 1200 metre irti- d':'gu halde 4.0 kişı tevkif .edllmiıtır. zemin ve ebnlye ve moıo;i 
tebrik telgrafları almıştır. Bu mey- mü!akat hakkında hüklımeti matbua- fada 80 kilometre sür'atle uçm~ştur. Bır ç~k tehirlerde ttdabır ahnlDI§- maklna teferruatlan tarih fi l 
anda ceneral Primo dö Rivera, M. sına vaki tebliğinin cevabım heniiz Zeplin 11 •. 1? da Bordo havaliıindeki ~~MANYA NAIBl HOKOMETI otuI gün hitamında karar .ı.&el / 
Henderson ve M. Macdonald ın tel- almadı.ğı cihetle M. Henderson ile hava. tera~u ~akkmda mllıtacel ma!O BÜKREŞ 

30 
A A- N 'b'-hil- vakkate1i keıide ve ikinci ı1'P11, grafları vardı.r. tekrar göriilşmemiştir. mat ıstemıştır • · · aı 1 •ıl '"J 

~ O O 1 /~••••ıiııı•~~·-••••/ · kCimet M. Bozdoğan, tebdilhava et- hinden itibaren on beş g\ln ··~,111" 
1 A USTOS S K N LE GEÇTi HINDISTANDA YACMUR mek üzre Çekoslovakyaya gltınlttlr. da da ihalei kat'iyesi icr& . ..r-l PARİS, 31. A.f>..- M.Briand bir cok ki manzarasını muhafaza ediyor. Hll- LONDRA, 31. A. A.- Hindistan- eô yalnız "«gıs' inden madı 1ııl•·.,r, 
vükun ile başlamıştır. Postalarda 'is- manite gazetesinde gece istihzarat ın Sint havalisindeld feyezan, yağ- NISTE YANGIN I ~ 
tasyonlarda münakalit tabii bir suret yapıldığı sırada 6 komünist tevkif e- murlann arkası kesilmediğinden dola NİS, ı. A. A.- Civardaki köyler- masanfatı müşteriye raci o ııı lrflıı: 
te yapılmakta ve fabrikalarda çaII§ıl- dilmiştir. Ameleyi işlerini bırakmağa yi el'an devanı etmektedir. Jadpura den birinde bir yangın çılmnt, 100 kıt tıyla movkU m!izayedeye kon~ l 
maktadir. Yalnız bir kaç kişi işlerini teşvik eden Saint Deniı belediye rei- giden demiryolu 6 mil uzunluğunda dar ev yanmıştır. 500 kiti açıkta kal- tur. Talip olanların Konyı ıc 1~/ ~kmışlardır. Payıtaht her zaman- si de tevkif edilmiştir. bir kısmı temamen harap olmustur. mıztır. murlufuna mur>caatian Utıı 0 (.: - 3 müzakereden sonra mesele bu netice- efkarı umumiyesi ise, harbı umumi- tanınmıştır. Esasen Poincare Kabi- daima teeni tavıiye ederciı. Bir çok un beyanatından sonra bUJJıı:' ,~ 

A F T A L l ı l CM l L ye müncer olacaktır. den beri Alrtıanya'ya karıı çok de- neye iltihak etmezden eve! miilayi- defalar Chamberlain ile Lord Lloyd bir tarafı kalmamıştır. Fal<' ~· 
Politika H .. il ıf. *' *' • • • ğişmiştir. Amerika hilkOmeti lcraa- mi bir siyaaet takip etmekte idi. Şiın- arasında ihtilaf tebarüz etmiştir. Me amele bükiımeti ne derec•>''ı.ıor, 

Poincare'nin istifaeı, insana ipek tında bu hil8iyata makes oluyordu. diki nazik vaziyeti de kendisine mah- sela hükOmet Zağ!Ol Paşanın bqve- ileri gidebilecektir? Lord ·ııi~ 
WWWWWWWWvWWW - böceğinin mukadderatını hatırlatır. İngiliz konSilrvatör hükOmetiiae, her sus dirayet ile idare edeceğine tüphe kiilete geçmesinde bir mahzur olma- azU bile İngili.ı: emperyalistl•J~ ~ Ma~,;;;;;·§:;.,-:dif;J.;'rint;';"i;;ıi fı halletmek istediklerini bildir~ekte- İpek böceği, kozasını ve ipeğini yap- hangi bahaya olursa olsun, Fransa yoktur. dığına kani iken, Lord Lloyd israr e- !andırdı. Her iki meclisten ' 

üzerine hasıl olan buhran. •iındilık dir. En eslem ~rık. te bu olsa gcrok- tıktan ve vazifesini bitirdikten sonra ile iyi geçinmek siyasetini takip etti- • • • dere!<, intihabatta kazandığı kaJUr mete karŞı ateı puskürdUl<"sti 
zail olmuş addedilebilir. Vukuatın tir. Esasen hadise ilk buh~an d:;;ne- intihar edermiş. Poineare de pek feci ğinden idarei masllihat etmekte idi. Hafta arası lngiltere'de çok dedi e~riyete r~ğmen, Ziğlill'un hi.ıkiı- H.enderson, Lord Lloyd il• 3'~i ; 
geçen haftaki tecellisi gösteriyor ki, sini atlattı~~n son~~ a~tı lmsu ktve bir şekilde bulduğu Fransa'nın mali Amele fırkası iktidar mevkiine gel kodu yapan bir hadise olmuştur. Ye- metine marn olmuıtur. hafazakir hükOmet arasınd fi V 
Rusyanın Avrupa devletlerinin tavas- müsalemet ıçın tehlukelı 0 a an vaziyetini yoluna koyduktan, Fran- mezden eve! ·Pııincare'tıin siyasetine ni İngiliz hlikUmeti İngiltere'nin Henderaon'un izahatına göre, !Mı ifşa etti. Bu ifşaataiı ..,~Jt',., 
teklifini reddetmesi, meseleyi musli- çıkmıştır. Çinliler, Rus memurlar~nı sız hazinesini doldurduktan Franlah ·kaJ'§I sarih bir vaziyet alııııştı. Yeni Mıoırdaki fevkalade komiseri Lord 'Londra ile Lord Lloyd araımda bir yette sükilnet hasıl oldu. l'~·~cll"
hane bir surette halletmeğe razı olma- tevkil ve idareye vaz'ıyet etmekte nat kıymetinde istikrar temin ettikten ve hükOmetlteşkil edildikten sonra da Lloyd'i azletmiştir. Bu azil meselesi çok ,defalar ihtilaf çıkmıştır. Her de- dilerine sormadan, müstenı ~iJIJ_ı 
ması degildir. Tavassut teklifinin tı müsadere et"?ek niyetinde o~~~ık- borçlar meselesini bitirdikten sonra Maedonald ve aair İngiliz ricali her avam kamarasına aksetmiş. Mecliste fasında da Lord Lloyd tiddete taraf- istizan etmeden, Mısır hal< ,,,ıJ'f 
reddi, Şark miUetlerinin dostu tanın- . !arını, bu tedbıre anca.k komunıst çekilmiştir. Mali işlerin hallinde bu vesile ile .. bu husustaki kanaatlerini hükiımete hücum edilmiş. Sonra. da tar olmuş. O kadar ki Mr. Hender- karar vermiyeeeğine Macc!0~., • ıl' 
mak istiyen komünist hükumetinin !>ropağ~ndasına ~qı .bı.r ç_are olmak kadar muvaffakiyet gösteren bir hU- ifade etmekten çekinmemişlerdir. bir iztizah takriri verilmiş. H!ikilıne- son'un nutkunu okuduktan sonra min billfilı ettirdikten son'. ~~ 
böyle bir ihtilafta Avrupa devletleri- u~re muracaat ~ttıkle~nı soyl~mekt~ kflmet adamının, borçlar hakkındaki Macdonald'm başvekfilete gelmezden tin bu istizah takririne verdiği cevap karşımızda adeta müatebit, mağrur, rlnci Macdonald hülı:Oın•tı &•'' 
!'İn hakemliğine müracaat mecburi- dırler. Hattın ıdaresıne ~uı lan bır noktai nazarının kabul edildiği günün eve! yazılan, fakat geldikten sonra çok şayanı dikkattir. Çünkü burada m_üte)cebbir ve zaliın bir Lord LJoyd karoı takip ettiği siyasette 3

8 

• f. 
yetinde kaldığı hi55inin hasıl olma- d~fa daha. karıştırm~ ıstemeseler ferdasında istifası .bayii garip görü- çıkan bir nia'-aleıi Poincare'nin Al- son beş senelik Mıaıra kartı takip edi- tecessüm ediyor. Hariciye :ıazm bu sörvatör hllkfunet ile yarı.~,rı'~ elj 
ması mülahazasından ileri gelmiştir. bıle, tazmınat vermege hazır old~~a- nebilir. Fakat Poincare'nin istifası sace siyasetini bile tenkit etmekte len son beş senelik lngiliz ıiyaseti- adamla görü~tüiünii, amele hükfune- vaziyette idi Bu, ilk kab.'.,-0Pıı'·ııı-, 
Gelen bazı haberlere göre, Çin hülı:U- n an1'2,rlma~ıl<lkrr .. Eaat J' st~n komunı~t esbabını Fransa'nın dahilinden ziya- i~i. B~ ~aziyette Poincare Fransa i- nin iç yüzü ôiitlin çıplaklığı ile gö- tinin Mısır hakkında eski hükOmetten yatında bir leke olaral< go

3
JÔ• t r 

meti meselenin Cemiyeti Akvam ta- bir .hü.rnmetın, ~pı ~ıs ve empen_- de, Franıa'nın haricinde aramak ld- çın müfıt o14miyacaF. anlamıt ve rünmektedir. Bizzat hariciye nasın daııa az mül.iyim olamiyacağını sö- idi. Görünüyor ki Macd~'',ıe ~ 
r.ıfmdan tedkikini istemektedir. Rus- yalist devlet vazıyetın~e, e::nebi .bır znndı.r. Fransız başvekilinin istifası çekilıneği tercih etmiştir. Mtr.Hendenıon tarafından verilen 1- ylemiş ve Lloyd de vaziyeti anliyarak ikinci memuriyet devre••0 ıco~.ı 
ya'nın Avrupa devletlerinin müdaha- memlekette bulunan bır şımendifer İngiliz amele hükOmeti iktidar m..:- Poincare çekilmi! olmakle beraber, zahata göre, eski konaörvatör bükQ- İstifa etmİf. Lord Lloyd'in istilası, keyi çıkarmağa çalışacak· rt'U' 
: i gibi bunu da kabul etmiyeceği hattını istismar etmesi gayri tabu ol- kiine gelir gelmez mukadder idi. kabine yine eski kabinedir. Yalnız ın bir ıiyaset takip etmekte idi. Şim- daha doiruıu arli -yeni İngiliz hükO- tör fırka ve İngiliz em~ ıcsıf 
siıphesizdir. Moskova'dan gelen ha- duğ~.u geçen haftaki.yazımızda izah Poincare'nin Almanya'ya karşı §id- Briand, hariciyeye baııvelclileti de ila- arasında ihtilaf vardı. Fevka!J.de ko- metinin Mmra kar'ı takip edeceği kuvvetli mukavemetle~ r ,,~·:-

rl<T Rusların dogrudan doğruya etmıştık. Rusltt tazmınat alarak bu öetli bir ıiyaeet takibine taraftar ol- ve etıni1ti!'. Briand, zemine ve zama- miser Mısııta karşı şiddetli bir siya- ıiyasette milhltn bir dlln!lm noktası bakalım ne dereceye ka a J.· 
"'-'riaüiriı.u M•- - · · ·• " "•{il'iJ'. -h ehı irler. Belki dufu ınalumdur. fngi14 ve Ametika na uyan bir hiikilmet adamı olarak s~t takibine taraftar iken hükilmet oldu~una §iiphe yoktur. Henderson' olacaktır. • heyin c~ya- da on ,. : .... • ı 11 ! a r• , .. - -
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- MiLLiYET CUMA ACUSTOS, 1929 
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Ekonomi Mahkemelerde 
Varna: ölümden kurtulan ( MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERİ ) - işin yoksa şahit ol! 

• bir şehir ... 
'I 

ra arn~dan - 7700 kilometre murabbaı tutan zengin Dobruça Romanya-

Kongreler 

Muallim mezunları ::.ı.ı';:çtıkten sonra, Vama hinterlandını kaybetti, ticareti şu süratla a
gından ölüne mabkümdu : 

l924 de ihraca~ ıs milyon türk lirası Dün senelik kongrelerini 

İh 1928 de ihracat ıo milyon türk lirası, akdettiler 
bu. racatla yaşayan bu şehrin, dört senede yüzde otuz süratle Muallim mektepleri mezunları ce· 
lal g:Iopan sukutu önünde yapacak iki şey vardı: tevekkülle miyeti İstanbul şilbesinin senelik 

._avuştunnak, akıl melekelerini toplayıp örümü yenmek kongresi dUn muallimler birliği bi
uı.odern "h · eli · "k" · 1 · · N nasında toplanmıştır. Gelenbevi or· 

&ıP V zı nıyetli Varna bele yesı ı ıncı yo u seçmıştır. a ta melhebi muallimi Rifki Bey kon-
re~ek arnayı şarki Avrupanm banyo şehri yapak idasını öne sü- gre riyasetine, Vehbi ve Kemal Bey
sene ve bu idayı tahakkuk ettirmek isteyerek. Ettirmişrni? Üç ler katipliğe intihap edilmi,ıerdir. 
~ti eveı, plaj açıldığı vakit yüz ecnebiye ziyaret yeri olan bu Eski heyeti idare;ıin raporu okunup 
liz v n geçen sene birdenbire 8 bin, bu senede Alman, Çek, İngi- tasvip edildikten sonra hesabatın 
taı.- ekkAmerik_alı 12 bin ecnebiye ziyaret yeri olduğuna bakılırsa, teftişi için Tevfik ve Recai beyler· 

"il uk den mürekkep bir encümen teşkil e· 
V ettırecek gibi. dilmiştir. Bunu müteakip heyeti ida-

ÇCki arnanm ihtirası büyüktür. Gelecek seneler yüz bin ecnebi re intihabı yapılmıştır. Heyeti ida-
~ şa:kın Biarritzi olmak istiyor! r~!e yüks_e~ muallim mek:ebi mü-

a· anyolar, Avnıpavı baştan basa dolaşan şimdiki Varna bele- dur muavını Haydar Nıyazı. Erkek 
~~reisi Popoffun Almanyadan getirdiği planlarla yapılmıştır. ~ua!lif mekteb~ mu~~;~:. İhı:an İl-

atabınd k "dd" . b ak b .. 1 . . h l amı. zzet, ve eyzı 4 ı ısesı mua-
llıiid f a ço cı ı tesır ır an u gu mez rcısın araret e )!imlerinden Cafer Ihsan Şaziye 
dern~:a e~ğine göre, planlar şarki Avrupada misli olmayan mo Zehra Behçet hanı;,, ve B~yler inti'. 

v~ t~dır. . . . . . - . bap edilmişlerdir. . .. . 
nıaı; Yıne Reısın bıze şahsen ıfade ettıgıne nazaren banyonun Bundan sonra cumartcsı gunu to-

l 
rafı B J h lk b k .. .. b" ' .. . 1 planacak umumi kongreye muahhas 

ılc. isfk u gar a an asından yapılan uç yuz ın turk lira- intihap edilrni§tİr Mürahhaslar An-
Cdiıın 1 razla temin edilmiştir. İki senelik hasılatla bundan itfa kara musiki mualİim mektebi mual

ll e:ven, bugün y lmz kırk bin lira kalmıştır. limlcrinden Muhtar, Galatasaray li
'lııcudayret edilecek şey, iş bilen belediyenin bu ucuz tesisi nasıl sesinden İzzet, Recai, Hilmi, Rıfık, 

e getirdiğidir! İhsan, İzzet, Adem, Kemal beyler 

oıa:ao bin türk lirasi adi, 400 bin türk lirası fevkalade bütcesi intihap edilmiştir: Cümartesi. günü 
ı 60 bin n .. f 

1 
.. .. .. . h . hi d k .. . f toplanacak umumı kongreye ıştırak 

<ı, tnuhakk u ~s -~ -~uçucuk bır şe nn, ç .. ~.nece cuzı. ':?asra edecek diğer vilayet murahhaslar! 
&"arbin ak bır olumden kurtulma teşebbusu, ve buna ılaveten şehrimize gelmişlerdir. Bu umumı 
tııiyetli S~yYah şehirlerinden müşteri kapmağa kalkışması, ehe ~~~grede .bazı. ş_üb~ler~n küşadı, bi.~
lll<ıde hır ekonomik hadisedir, ve (şehir işletmesi fenni) nin lıgın. faal~y~tının ınk~şafı, bazı. ş_u-
1 . rn Bulgar d · · 1 ld - hl .. . - "b . belenın lagvı. merkezı umumının 
e ıntibah . Y3. a ,'Y'. an a~ı ıgmı vuzu a gostermesı ıtı an Ank.ıraya nakli mevzubahsolacaktır. 

vencıdır fıknndeyız. Dünkü içtimada nizamnamede ya-
N. pılacak tadil.it için teklifler yapıl-

.. * * * mıştır. Şimdiye kadar muallim mek-

G lJN tJN İKTiSADI HABERLERl tebi mczunlan cemiyeti ile muallim-ler cemiyeti arasındaki noktai nazar 
i:ıtilafıda halledilmiştir. Bu itbarla 
mezunlar ccmyctinin nizamnamesin
deki bir madde tayyedilmiştir.Ayniza 
manda eski heyeti idare zamanında
ki sandık bisabatının teftis ve tasfi-

Antrepo buhranı : Limanda 480 mavna 
l.fev arziye işi görüyor 

tc b cut anf ; la ulınağa ırepo buhranına bir ça- Almanyada portakal sarfiyatının git-
' l'~na deva çalışan komisyon içtima- tikce arttığından bahsedilmektedir. 
, riıtareti aa::' .etınektedir. Komisyon Berlin mümessilimiz yaş meyva i•i-
1 hı••etj altın~ye ıtıüdürü Zeki beyin le meşgul tacirlerimizin Almanyaya 

1• ~~n •"'1e)ka ?u!' de toplanmış ve ihracat yapmalarını tavsiye etmekte-
1 ı: •çını.1 etınl ı~tımalardaki mesai- dir. 
ı b lı: toplan ştı~. Müzakeratm gc- * Boroada renkli fiıler - Bugünden 
• le~~u~ ilııa?t~ ~ıtama ermeıi ve bu itibaren, yeni kanun mucibince Bor-

1{ "diııu 1 ecek raporun veki- sada renkli fişlerle muamele icrasına 
ı na 0 "'i•yon ınukarrerdir. baglanmqtır. Bu usul Fransız borsa-
. rr/•rı kara.r11~ bu ınescledeki noktai sında da tatbik edilmektedir. 

f olınasın 1 klınde tespit ediline- ı 
atı tebeUür ~~~ıtıen azaların kana- * Borsada nıiliz lira11 - İngiliz 

8Uf{n ~ :"."'! gibid" lirası dün Borsada 1021 de açılmıı. 
• ~i_tndiy';"°N P.fEvcrnuR bir aralık 1022 kurup kadar çıktık-
h •rtdığj netjlıadar yapılan tetkikatın tan sonra 1020,25 te kapanmııtrr. 

1 
lllıranı Old •:_e şehirde bir antirepo Evvelki gün görülen ani yükaelifin 
<ıı araz; Ugu merkezindedir. Eaa- eababını dünkü nushamızda bildirmiş 

itanın "1 kuvveth hiuedilen bu buh· tik. Hililfı mutat lzmirden kanbiyo 
~ 4So evcudiyeti limanda içi yük do gelmemesi, hatta İatanbul piyasasın
tilrıııck:"•vunanın antirepo vazifesi dan İzmir için kambiyo çekilmesi .bu 
~- e buiunmasile de anlqılmış- yiibelişi intaç etmi§ti. Bu vuiyet de-
' tNı vam etmediği ve ay baıı münuebe-

P.fAHSUL BUCDAYLAR tile kambiyo mctalibatının kısmı a-
lttı iÇiN HAZIRLIK nmı tetmin edildiği cihetle dün in-

' tıı.lfıına~t. Vckiletinden ıelen reaml gili.zde 2 puvan lı:adar bir tenezzül vu 
~ıı tel üzerine bu sene Anadolu- kua ıclmiftir. 
•olayı eceı. mahsulün tabliye iJini .. Ağ':'ıt~ nihayetine. kadar bu tcnez 
~~~ için bazı tedbirler a- •fil1;en? zıyadelcş~e81 ve vasi7etln 
"ıılctol ır. Bu tedbirlerle en nyadc eaki nıapete avdetı muhakkak adde-
01-tor u demir yolları idaresi mqgul dilmcktcdlr . 

Clc · Borsa komiserliği ftziyeti her ak-
ltlıiti~b hafta ilk defa ota.ak Eaki- ~-muntazaman telgrafla Vckilcte 
ttlıı,it . u seneki mahsulü şehrimize bildırmektedir. 
lı İ<lar ti~. ~arptan evci Anadolu bat • Ruayaya ihracat mueleıü - Rus 
~lılUıı ~11 gıi?den güne 'çoğalan mab- yaya ihracat yapa;ı t~cirlerimizin ma 
''tYdar onabıiınesi için Derince ve ruz kaldıkları müşkilit maHlmdur. 
~!lede ~a§a _anbarlanndan başka Mal Bu hususta Rus Ticareti hariciye mü-
~ltcpe:c ~ır anbar inşa ettirmif ve messilliği ile >'.apdan müzakerat de

Çohltıı, kı tren hatlarını ona göre vam ctmektcdır. 
'ı._ t.faıt.'ltır. • Buraadaki ipek fabrika11 - Bur-

.t, yu:ı•ye gel:cek hububat vapur- sada ~undan iki ~ne kadar eve! Ko~r 
( ~· b •necektı. Fakat araya harp Otanı namında bır Japan zengıru bır 
t bıı Pten u teıebbüs akim lı:almqtı. ipek fabrikası yaptırmağa baflamıı-

Cday ev~ı tenede 17-18 bin vagon tı. 

yesi de kararlaştı. , 
Dünkü kongre heyeti idareye fev

kalade selahiyet verilmesini kararlaş
tırdı. Heyeti idare aidatını vermeyen 
azaların tasfiyesi için seJabiyet al
mı!ltır. 

~~~-.. ..... -..~~~ 
Mllte/errlk H. 

Vapurcular 
ihtilafın halli için yeni 

bir içtima 
Seyrisefain idare meclisi dün topla

narak idareye ait bazı işler hakkında 
görü9müştür. • 

Dünkü içtin1ada millt vapur kum
panyalarile idare arasınllakl ihtili.f 
görilşülmemiştir. 

lhtilUın halli için pazartesi günü 
bir içtima yapılacaktır. 

ez_ =ı:: 

ŞEHiTLiKLERi ZI Y ARET 
Her sene Ağustosta Çanakkalede 

sehitlikleri ziyaret için yapılan seya
hat bu sene Retit paşa vapuril~ ya
pılacaktır. 

İhtifal heyetine Geliboln ınnallım
lerl de bir ziyafet verecektir 

™ 
HALiÇ TARiFESi iNECEK 

Liman ta~ifc k_om'.s.l'.onu dün top
lanarak Halıç tarıfesını tetkik etmiş
tir. Komisyon yarın da toplanacak
t(r. 

Haliç bilet fiatlarının bir kuruş ka
dar tenzil edileceği zannolunmakta
dır. 

~ 

YALOVAYA GiDECEKLER iÇiN 
Seyriaefain idaresi bu sene Yalova 

kaplıcalarına gösterilen ra~beti naza
rı dikkate alarak Cuma ve Pazar 
günleri Yalovaya iki vapur yollaya
caktır. 

Bu seferlere gelecek Cuma başlana
caktır. 

j llu ae teli~dı. İbrahim ııata zadelerle müştereken 

1 
~Yet :~kı ?>ahaul da şayanı mem- yaptı.rıl~n bu fabrikanın Pazar g;ünü 
~.14r1 id du!l"undan Anadolu demir rcımı küııadı yapılacak ve Kocaelı va-

1 ~den a •re~ı Maltepedeki anhan ye- puru davetlileri götürecektir. 
1 g ~ '•ıı~k:ı:a k~ra.r vermiştir. Ge- .* Nakliyat Ye kaza •iso~ta11 - Nak GAZETECiLERiN TEŞEKKORO 
ll IQ bi §ehrımıze ancak senede liyat ve kaza aıgorta tarıfelerini tes- Matbuat Cemiyeti geçeni d 1• '•d~ ~ikta n va~on buğday gelmiştir. pit uğraşan komisyon mesaisine de- dettiği kongrede hev<ti J er e .a •· 

~ı tın bır . r ğ t h . kt d" N ki B . . . m..ımıye, .. Yor. mıs ı artaca ı a mın vam etme c ır. a eyın rıyasc· Cerrahpaşa hastanesi heyetı slhh" ~ 
ll A,lına tinde toplanan komisyon dün ve evel si ile bilhassa sertabıp Fi'<t"' ıye 
•rı nyan .h k" .. . . b" kad .. u, opera->oı. ın tic meyva ı racabnız - ı gun gece saat yırmı ıre ar tör Burhaneddin bevlere' tb t 
:"<lt •ret müm u· . il k d t . t" . ma ua b..i.t ltllıı h ess ımız yaı mey- m za ereye evam e mış ır. müntesiplerinin tedavilerind .. 

'ap0 • .~kkında ticaret odasına Naki Bey karar suretini hamilen rilen ihtimamdan do lavı t e ~~ste-
' gondermiştir Bu raporda yarın Ankaraya dönecektir. karar vermişti Ko:ıgrem.: ht~~\eş~~~ 

* • • kür kararı dün MatbU2t C.emiveti tü
rafından bir tezkere ile Cerraı.paşa 
hastanesi sertababeti!IJ' ibliiğ olun-Kamblo Borsaaı 1181929 
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1 •Lı 1 ~ttlll 

TAH\'ILAT 

ıı. ""• n 1 n' ''• 1 ·\l"•hhldc I'•" . )ti( ,, 
tkmır yolu o 

lı bı 0L >!:Nt:TLP.: "" ... , ı doı 1 d il 9> i 't t.rın'W' tnıtr 1011 i! 40 
ı· s •y. Ş. 77 00 

Aoıdol•} ~ ~: 
D. Y. J. T. 

TOocl ıtrhtl 
f.:lettlrtt ıırtetl 
Rıhtım Şlrtltl. 

H. P ... llaıu tlrt .. 

40,-
40,-
46,-

•,.50,00 
455,00 
li 15 

l < •• • Sltteu tt.oo 
"t '1" ~lr~•U 

. l J~ 75 ÇEIU.!:11. 
l lıt ttıo A. 'I. ıo 65 
Ş. 1 ,,tıınıta ~. Loıdrı 
". llrnıto ~ Jli.~5 Pııı. 
l. ?"'···· :ı. 7 05 c. •• ,,. 
l tlttııu ~ ıı 80 Ba.t.reş 
it t.ı. ~,.,". l~ 50 Brtıt11l 
*'ıc • 4 75 Praı J\t fli <11 Vlyaa.ı 

10\!0.2< °" 
12 1.),50 
t 47,00 

IS -,00 
• 41.:5 
16 02,!IO 
3 ;17, -

Ne .. yort 0,41 6~.,;o 

AHoı 16 7>.00 
P.oıaa t -,50 
Amnerd•• ı 18,SO 
Solyı 65 62,50 

8erUa 1 <19,50 

~lETTI - · ~arsil N B.IN CENAZESi,-- KAVGA iLE BIÇAK 
'~ lterı{'~da _vefat eden Boraa komi- Şehremininde Saraymeydanındd 
~ttsi g·~ ı:ttın beyin cenayesi Pa- Saraç Salahcddin ve komi•yoncu Hak 
~ ıı vap~nu .. Pake kumpanyaıınııı kı efendiler arasında CYellıi ı;ece kav
~ doğru ru ıle şehrimiıe getirilecek ga çıkmış Hakkı efcndı bıçakla Sala-

muştur. . 
Sertabip Rüştü Bey, ı•azctecilcrin 

tctckkürünü heyeti s•hlıiycye bildir
mi,tir. 

KAMERE SEYAHAT 
Osman isminde biri kamere seya

hat etmek için bir alet icat ettiğini 
iddia ve viUl7ete bir istida ile mü
racaat etmittir .. 

Viliyet bu istidayı alelüsul Sana
yi müdüriyetine 11 öndermi~tir. 

Bu alet ne tayyareye, ne de balo
na benzemi yen bir şoydir. Kendi 
iddiasına göre içine bir I; işi !ımecck 
ve saatta 300 kilometro bir süratle 
uçacaktır. 

~Jeti .!apan zat aletin. neyle uça
cagmı soylemıyor. Sanayı müdüriye
ti bu garip alet için ihtira beratı ve
rilemiyeccğini istida sahibine bildir
miştir. 

YENİ BİR HUTUKÇU HANIM 

---~ Emanette 
11-~==-"~~~mJ Taksim meydanı 

Herkese seyir lazım, bedava 
seyri kim istemez? 

Evet, sokaktan geçerken bir gürültü işittiniz, sonra ? ... 

Kardeşini boğazladı 
Sonrada kendisi intihara 

kalkışu 
Beşiktaşta Asmali sokakta 17. nunıa 

ralı ev~e oturan 16 yasında Alieddin 
kardeıı Salıiheddin ile kavgaya tu
tuımuştur. 

Alieddin, kardeıini yere yatırdık
tan sonra bıçağını boğazına batırmış 
ve_ kanlar fışkırmağa başlayınca yap 
tıgı harekete nadını olarak sağ kolu
nu kesmek suretile intihara teşebbüs 
etmiştir.Saliheddinin boğazındaki ya 
rası çok derin olduğu cihetle doktor
lar yaşayamryacağını söyliyorlar. 

Bu kanlı kardeş kavgasının sebebi 
meçhuldür. 

iKi AHL.\K'.sız YAKALANDI 
. Zabıta Faik isminde bir gençle 

Raıfe namında bir kadını dcrdetıt et· 
~tir. Faik ile Raife sekiz dokuz ki
şinin şikayeti üzerine yakalanmışlar
d_ır ... Bunlar bir ka, genç kadını fuhşa 
suruklemekle maznundurlar. Raife 
dört gün eve) bir genç kadını: 

. - Sana bir iş bulacağım. . Diye 
b~r. rande_vu evine götürmüş ve ken
dısıne münasebetsiz tekliflerde bulun 
~~ştu~. Genç kadının polise şikaye
ti üzerıne esasen ötedenberi aranılan 
bu. ka'!'n derdest edilmiştir. Faik de 
Ra~f". ıle çalıştığı için yakalanmıştır. 
Faıkın ve Raifenin müteaddit sabı
kalan vard(r. 

KAÇAK RAKI YAPANLAR 
Edirnekapı civarında Tekir sara

yında oturan manav Zaharya ile kun 
d_uracı Albertin, Balatta odun iskele
sınde kahveci Alinin evlerinde kaçak 
rakı yapıldığı haber alınmış, kazan, 
rakı. cibre ve saire bulunarak müsadc 
re edilmiştir. 

BiR KADIN iNTiHARA 
KALKIŞTI 

Ayasofyada oturan Kadastro me
murlarından Tahir B. in zevcesi R3.na 
H:. koca~ının işteıı çıkarılmasından 
muteessır olarak intihar için loknıan 
ruhu içmişse de hastaneye kaldırıl
mıştır. 

KARI KOCA KIRACILARINA 
HÜCUM ETMiŞLER 

Ayaoofyada Cankurtaran mahalle
sinde oturan Hafiz Ahmet ef. ile zev
cesi ev kirasını vcrmiyen kiracıları 
Aliye H. ın odasına hücum etmişler 
ve fena halde dölüşlerdir. 

CiNAYET MI NTIHAR MI? 
Rumeli hisarında Şeytan akıntısın 

da babçcvan Abdullahın ayağına bil
yük bir taş parçası bulwıan cesedi 
bulunarak denize.len cıkarılmıştır. Ab 
dullahın intihar mı yoksa bir cinaye
te mi kurban gittiği henüz meçhul
dür. .. ___,, 

TAHTAKALEDE YANGIN 
Tahtakalede Gazcılar caddesinde 

11 numaralı burdavatçı Sebatay ve 
İsak efendilerin dükklnından yangın 
çıkmıı, dükkan kısmen yanmıştır. 
Yangının esbabı zuhuru hakkında 
tahkikat yapıhnaktadır. ,.........., 

OTOMOBI LDE Y ANKESICI LIK 
Yankesici Salih dün Galatada Fe

lemenk bankası önifade duran otomo 
bilden Çekoslovak konsolosu doktor 
Hayık beyin zevcesine ait çantayı çal
mışsa da yakalanmıştır. 

--'- ·--
HiZMETi DEVLETTE 

iSTiHDAM 
Cebeliberelı:et merlı:ez tapu memu

ru bulunduğu ıırada Fransızlara kar
tı açdan cidali milli üzerine Osmani
yeyi terkle heyeti hükumetle birlik
te .. Bağçc kazasına gittiği halde bir 
muddet sonra Fransız iıgali albnda 
bulunan Osmaniyeye avdetle memu
riy~t kabul eylem_csindeıı dolayı he
yctı mahsuaaca hıdematı devlette a
demi istihdamına karar vcrilmit olan 
Dörtyol kazası sabık tapu memuru 
Mehmet Ferit efendi. Karaburunun 
yunanlılar tarafından işgalinde bele
diye katibi iken işgali müteakıp isti
faen çekildiği halde bilahare yunan
lı~ar ta.rafından ayni vazifeye tayin e
d~lmesınden dolayı heyeti mahsusaca 
bıdematı devlette ademi iıtihdamına 
karar verilmiş olan Karaburun kazası 
sabık mahkeme ba1katibi Giritli Mus 
tafa Alaettin efendi. 

Balikcserin işgali esnasında polis 
komiser muavini iken yunan kuman
dan_lığ~ı~ ~ekl!fi ürerinc Sarıç nahi
ycsı mudırıyctıne tayin kılınmasın
dan dolayı heyeti mahsusa"ea hidema
tt devlette ademi iatihdamına karar 
verilmiş olan Çanakkale sabık ikinci 
komiseri Mustafa Remzi efendi. 

~ozanın Fransızlar tarafından iı
~alı esnasında Franııdar tarafından 
Jandarma zabit vekilliıfine tayin kı
lı?"'asmdan dolayı heyeti mahıusaca 
hıdematı devlette ademi iatibdamına 
karar verilmiş olan Merain Maliye 
tahsil §Übesi memurlarından Ahmet 
Zuhtü efendi, usulüne . tevfikan 
Kozan poliı memurlufuna tayin kı
lındığı ve Fransızlar tarafından me
m~r~yct~ tayin esnasında hisıiyatı 
milliyeyı rencide edecek cCali ve a
mali milliyeye muhalif harekitı gö
rülmediği ve kendisine zan ve şüphe 

Yaz nihayetine kadar 
iş bitecek 

Taksim meydanında yap· !r:ıai<ta 
olan ameliyata devam edilmektedir . 
Meydanda seviyenin Liı aL a!çaltıl
mas~ lüzum görüldüğ"tln 1en ~İ?ıdi 
bu ış yapılmaktadır. Bu yaz niha
yetine kadar meydanda yapılması i
cap eden her i1 bitmi§ olacaktır. 

TERKOS MESELESi UZADI 
Terkos Kumpanyası lc•mbulda ye

niden bazı tesisat ve tadilat yapmak 
için Nafia vekaletine müracaat et
mi§ti. Yapılan müteadrlit tetkikat ne
ticesinde hali hazır tesisatın iJıtivaca 
kafi olmadığı gibi mevcut borçl~rın
da çok dar olduğu tah3kkuk etnıişlir. 
Binaanaleyh şirket bu htıftS• vrki
letten cevap alır almaz şebekeyi tev
si ve mevcut borulan tebdil ile ge· 
nit borular koymak suretile yollan 
tecdit edecektir. 

'"'="""'=...., 
EMANET MEMURLARINA 

AYLIK 
Şehremaneti memuri.arına dünden 

itibaren Ağustos maaşının tcvziıne 
başlanmıştır. 

Emanette müsabaka -- $chrem•ne 
tinde çalışan il hanım arasında diin 
bir daktilo müsabakası yapılmıştır 

TAKSİM - HARBİE 
Tramvay şirketi Harbiye-Taksim 

arasında betonaj ameliyesine başh
yacağını ve bu mıntakada arabala
rın muvakaten tek hattan işliyeceği
ni Emanete bildirmiş, fakat Emanet 
bunu kabul etmemiştir. Betonaj ya
pılırken üçüncü bir muvakkat hat 
tesis edilecek ve tramvaylar gene 
çift hat üzerin~~-n iş].iyeceklerdir. 

LOKANTALARDA 
FRANCALA FIAT! 

Bazı yerlerde narhtan fazlaya fran 
cala satıldığından. Emanet, takibata 
devam ediyor. İktisat müdürü Ke
mal Ömer bey : 

- Francalanın fiati 22,5 kuruştur, 
yarısı 11 kuruş 10 para, bunun da ya
rısı 5 kuruş 25 paradır. Hallıu ki 
bir çok yerlerde 22,5 kuruşa satılan 
francalanın dörtte biri için 6, 5 - 7 
kuruş kadar alıyorlar. Bu suretle bu 
fiat narhi tecavüz ediyor. Lokanta
lar, birahaneler ve sair yerler de 
narhten fazla satamazlar. Lokanta 
francelaci değildir. Fırından tenzi
latla alamıyorsa bundan kar dü~ü
nmemelidir. Halk, buna dikkat etme
lidir." demiştir. ··--HiZMETÇi BORl)SU 

Evelki günkü cemiyet belediye iç
timaında azadan Hikmet paşa bir ta
krir vererek belediye dairrlerinde bi
rer hizmetç> bürösu tesisini ve bir de 
aşçı mektebi açılmasını teklif etmiş 
ve bu takrir makamı Enl3nelc havale 
edilmişti. Dün bir muharcıritniz Ema· 
netin bu husustaki fikrini oğl"enm~k 
üzre muavin Hamit beye miıracaat et 
miş ve mumaileyh de şunları söyle
miştir: 

- Bu bapta henüz hiç .,ir şey d'i
şünmedik. Takrir gelsin bakalım. O 
vakıt bir şey düşünürüz. ---... -1••• •. 

Villigette 

Eski borçlar 

- Sonra gürültüyü işidince koştum. sesler köşenin başından 
yordu. 

geli-

- Yanlarına sokuldunuz mu? 

r -Hay'.r, ~~deniz kavgadan pek çekinirim. Bir defa iki kavgacının a· 
asına gırmıştım de az kaldı bir gözden oluyordum . 

- Demek kavga edenleri görmediniz. 
-Görmedim, yalnız gürültülerini işittim. 

- Biribirlerine küfür mü ediyorlardı? 
- Eveti 
- Ne gibi sözler söylüyorlardı? 
- Efendim kalü kaleme gelir sözler değil ki. 
- İddia .. 

bağırmış. 
ya gore, şu zata komşusu Ahmet efendi chayvan herif> diye 

- Evet arada bir (hayvan lafı) oldu ama kim ki ·· ı d" farkında 
d 

··ı· me soye ı 
egı ım. 

- Başka neler işittiniz? Döğüş filin da oldumu? 
- Galiba oldu. Birisi •çal tokatı!• diye bağırıyordu. 
- Demek arayı kızıştıranlar da vardı? 
- Efendim herkese seyir lazım, bedava seyir kim istemez. 
- Şimdi demek oluyor ki o dediğiniz laflan kimin kime söylccligini 

bulup çıkaramıyacakaınız. 

- .. Bel~i ikisi de buraya gelip konuşsalar ayırt ederim. 
Muddeı araya girdi: 

- ~ana aöğen adamın sesi kalın mı imiş. ince mi? 
Reıs suali şahide tekrarlayınca şu cevabı aldı: 

.-:- 1'.le inceydi ne kalındı, öyle çatlak bir sesti, Herhalde efendinin aesi 
degıldı. 

- Orada sizden başka kimse var mı idi? 
- Arzettim ya bendeniz pek sokulmadım. 

ıvı:abk~menin öteki şahitlerin celbi ve milddeaalcyhln fhzan içt11 baş-
ka bır gunc k_aldı. Şahit, dışan çıkarken mübqire aoruyordu: 

- Acaba bır daha çağracaklar mı? 
Sonra cevabı beklemeden ilbe etti. 
- İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol-

/ * • * 
GÜNlJN ADLİYE HABERLERİ 

Kadriye Hanımın müdafaası 
Kadriye H. müstantik Hikmet beye şiddetle hücum etti 

ve '"Aziz Gaziye degil fiske uzatmak, çatık kaşla bile 

bakılamaz. Onun harimi bizim hayatımız, kanımız, 
her şeyimizdir.,, dedi 

Kadriyt! Hanrmın müdafaası 

Kadriye H. ile arkadaşlannnın 
müda_faalarından kısaca bahsetmiştik. 
Kadrıye hanımın müdafaasından şa
yanı dikkat bazı kısnnlarını İzmirli 
refiklerimizden naklediyoruz:. 

c Adliye vekili beyefendi buyurdu
lar ki: "İki elimiz Cumhuriyetin şe
refile oynayanların yakasındadrr. Te
miz olanlar neticeden korkmasınlar. 
Binaen aleyh biz temiziz, neticeden 
korkmadık ve korkmıyacağız. Yalnız 
Cumhuriyetin temiz vatandaşının na
mua ve iffetile bizzat İstanbul müs
tantiği Hikmet bey oynamııtır. Cum 
huriyet kanunu cumhuriyetin tcrcfli 
adllycıi onun yakasına yapış11n. MU
saede buyurunuz izah edeyim: 

~· n_ıUstesna olmak tlzerc, nzifci lç
timaıye ve vataniycıini sui istimal e
den İstanbul müstantığı Hikmet bey· 
den çıkını§ bulunsun. .. 

Bu öyle bir aui istimaldir ki Cumhu 
riyet kanunu, Cumhuriyet adliyesi 
bunu affedemez ve etmiyecektir. 

Müstantık, kararnamesinde dava
ya fU sure.de bi~ hususiyet veriyor 
".e dıyor ki: ıekd ve tesavvur itlba
rıle büsbütün başka bir profram ile 
bar~~t edilerek Gazi hazretlerinin 
hanmınc kadar sokulup icrayı mel'a
net etmek için kararlaıtırılmıt bir 
teıebbüstür. 

Reis lıeyefendi, mel'anet ve ulu. 
suna kartı isyan düşüncesi halis Türk 
kanunu tafıyanlarda yoktur. Namtt
su, ıcrofi, adaleti fazileti ıaelialeket 
sevgisini yani bayat denilen manzu 
menin için de cinbirlc seçilebilecek 
en yilkaelı: ve ince meziyetleri ibda 
ettiği Cumhuriyete temel tatı ' diye 
atan aziz Gaziye defi! fiake u:zatmali, 
çatılı: katla bile bakılamaz. 

Reis beyefendi, heyeti muhtercme
nizle beraber mahkemei alilerini meı
gul eden dava Tilrk tarihi adllainin 
şimdiye kadar kaydetmediği, ve bel
ki bundan ıonra da lı:aydedemiyeccği 
öyle bir davadır ki buna çok ehemmi
yet verilerek mebdeinde mel'anet, fe
caat, nankörlük isnat edildiği halde 
nihayetinde maıumiyet ve nezaheti 
bundan daha sarih, bundan daha a

N ası I verileceği Maliye çık, surette tespite imldn yoktur. 

Onun bariıni bizim hayatımız bı
zim kanımız, biıim her ıcylmlzdir. O 
bizut Türkiye Cumhuriyetidir, İn 
san kendine kendi hayatına bUcrck, 
anlayarak kıyar mı reia beyefendi r 
İ~te yan~·'' bir zih~lycte kapılarak ye 
dı ay suren tahkıkatm neticesinde 
kaleme alınan kararnamenin mahiye 
ti kanuniyeti anlatıldıktan sonra ma 
ıumiyctimi_z _bütün manasilc şerefli 
m~kemenızın huzurunda ispat edil 
D11f oluyor.• 

vekiUetinden bildirild" Mevzu iıc basitliği kadar, büyük 
I bir hakkın meşru ve nezih düşünce-

Eski borçlar hakkında dün Mali- nin muhassalası ... O da vatandat ve 
ye Vekaletinden Defterdarlığa mil- Türk iımi verilen ve hakikat ta her 
him bir emir gelmittlr. Emre göre TUrk kadar temiz olan bir kadının 
338 seneainden 927 senesine kadar kendinde gördüğü bir hakla, dütün
milli hükumet bütçelerinden mattu- ccsinden doğan bir imanla babasına, 
bu olanlann gerek milll ve gerek sa- ulusuna müracaatı. 
kit hükumete bütçe cmanatı ve adi Reisbeyfendi, bu müracaat ve ilti
emanat hesaplarında alacağı bulunan ça öyle tefsirlere uğratılmıştır ki ev
lar 930 senesi nihayetine kadar arzu velıl me~fur b~ sui kaıt cümlesile baş 
hal ile en büyük malmüdürüne mü- lamq, nıbayetınde de namusun, iffe
racaat edecek ve ellerindeki matlu- tin baş döndilrücü hezeyanlariylc bi
sini ikmal etmiştir. Mü?.akcratın ge- .. 1 mukalıil de vesika alacaklardır. tırı miş, heyeti umuıniyesi itibarile 

Defterdarlıkta bir komisyon teş- bizimle beraber dinleyenlerin de hay
ret ve teessürünü nefret ve istikrah•· 

kil olunacaktır. Komisyon matlubat 

ESKi HARFLERLE DERS ... ! 
Fatih camiinde 35 talebeye eski 

harfler ile ders verirken yakalanan 
üç hoca hakkındaki tahkikata Mü.J 
dei umumililı: vaz'ıyct etmistir. Hoca 
!arın yeni harfler kanununa muhalif 
harekatta bulunup bulunmadıklan 
tespit edilecektir. Tahkikat istintak 
hakimliğine hav_'.'le edilmi~ti• < 

d 
nı mucip o1mu~tur. 

vesikalarını tetkik c ecck ve tesviye· 
si lilzım gelen matlubatı Maliye Ve- Evet, reis bcyfcndi hazretleri, bu KARIŞIK GAZ SATANLAR 
kaletine bildirecektir. mel'un suikast teşebbüsü isnadatına Muhtelif semtlerde ın1fsııs gaz 

, bizzat biz de hayret ettik. Gönül bir sattıkları anlatılan Kazmanuf; ·y aıu 
A~VADA MEKTEP türlü razı olmak istemiyor ki bu İsna- Koço, Bodos, Ali. Fuat, Hüseyin 

Ağvada >yapılacak ilk mektep bina- dat ve iftira mukadderatları, vicdan Fahri, Mehmet, Ahmet Remzi ,.,. Yu 
sının temel atma merasimi dün ya- ~e kanaatla~.ına tevdi edilen masum nus isminde ı ı esnaf hakii:lcınrla t~kı 
pılmıştır. Vali Vekili Muhiddin Bey ınsanlarıı: h_urmet ve. ~rimatta bulun bat yapılmak üzre Müddei '1ınJmi•i 
de bulunmuştur. dukları hakim oınıft ıçınde, her nasıl-! ğc verilmişlerdir, 

METRUK EMLAK 
Şimdiye kadar lstanbulda tespit o

lunan ve vaziyet edilen metruk em· 
lik miktan 7 bini mütecavizdir. 

~--SEYYAHLAR TROÇKİYİ 
VAPURLARINA DAVET 

ETTİLER 
Bundan bir iki gün evel şehrimi

ze gelen Amerikalı seyyahlar Tro
çkiyi vapurlarına davet etmişlerdir 

Bu davetin mahzuru olup olmadı
ğı seyahat acantası tarafından vila
yetten sorulmuştur. Viliyet mahzur 
olmadığını bildlrmi~tir. 

Fakat Troçki bu davete icabet e
demiycccğini bildirmiştir. 

DEFTERDARLIK:TIILANA !!.J 
Defterdarlık merkezi ile şuabatı maliyesine !uzumu olan 66n 

ita 800 çeki odun ile elli iHi seksen ton kok kömürü aleni mün! 
kasaya vaz edilmiştir. ':' 

Talip olanlar 21 - 8 - ?~9 ça_rşaınba günü saat on bl!şte te· 
minatr muvakkate mukabılı teslım eyleyecekleri 300 liralık 
makbuzle beraber defterdarlıkta müteşekkil münakasa ve "h ı 
k 

. . . .. ı a e 
omıs)'.on~~a ve şa'._tııamesını gormek arzu edenler her gün mu: 

lıasebeı vılayete muracaatları lüzumu ilan olunur. 

* * * 
Müddeti müzayedesi 29 Temuz 929 Pazartesi günü hit 

bulan Feriköyündeki Rus tebasından papas Azakile ait ı ~ 
t "b" . . d" ve 1an 
a mucı ınce yırmı ye ı parçaya müfrez arsalara taıı·p h 

d . • - ·h 1 A" zu uı 
~tme 1~1 Cı et e. l . gustos 929 tarihinden muteber olmak e iııe ca ;'erhumun Bostancıdaki haddin efendiyi yaralamıttır. 

j ltt~raa .,,.:a .101u~a~ır. DON GELEN SEYYAHLAR l ~.,,li_n lı•yinıtııserlıgı merhum Kema- Fran11z bandıralı Lotüs vapurile 
C•anı b cenaze merasimi için bir dün 50 kadar Fransız seyyahı ıelmiş 

a'-ırlamalcta -er tir. 

Bu •ene, Hukuk fakültesinden di
ploma alan Mükrime hanım, Ankara · 
Zıraat bankası, hukuk müpvlrliği 
bürosuna tavin cdilmiıtir. 

üzerine _isnadatta b_ulunduğu tahki- CUMA TENE~ZÜH TRE'.NLERI 
kat v~ ışaratı reımıyc ile tebeyyün Anadolu demı~ yo~ları ıdaresile 
eylemıt olmakla haklarındaki kararın yataklıvagonlar ıdareıı cuma günle
rcf'inc Ali karar heyetince müttefi- rine mahsuı olmak üzre tenczzühler 
kan karar vcrilmittir. tertip edeceklerdir. Tenezzüh bura

dan Sabanca gölü kenarına kadar de 
vam edecektir. Göl kenarında ö~le 
ve akşam yemekleri yenecek, tekrar 
İıtanbula avdet edilecektir. 

ıız.'.e muzayederun hır hafta daha temdit edildiği ve tali !erin b 
mud~et zarfında Beyoğlu -~~I ~~-dürlüğünde müteşetkil satıu 
koırusyonuna veya Mal Mudurlugune müracaat eylemeleri ·ı· 
olunur. ı an 
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1 , un uzzgAr a!. pouaz 

I csece '' hau 1~1k olacakur. 

ITELEK 
Şermende Ahu, Mazhar Lut-ı Bir gün, sanki Şermendenin ; 

fiye, bir kuyumcu dükkanında odada olduğunu görmemiş gibi t I 
etsadüf etti. Mazhar Lutfi, bin telefonu açtı, şöyle konuştu: 
beş yüz liralık bir tek taş yüzük -Berabat bir haldeyim azizim q 

KOMONISTLERI alınca Şermende Ahunun gözle Son defa İngilizin çıkması beni' Bu gOnkO yeni Dilnka bllmecemlzln 
Bu komünistlik bir ;;arip muaın- ri karardı. mahvetti .. Eğer yükselmekte d- bilmecemiz halledllmlf tekli 

ınadır. Dünyayı rahat ettireceklerin- «Kimdi bu bey?» diye sordu. evam ederse iflis edeceğim mu- SOi.DAN SA~: YUKARDAN AŞA(;I: 
den bahsederler, sulhu sükündan «Zengin bankerlerimizden biri» hakkaktır... ~ = ~oatc"ı g(~mı) .nrloetarı'n(ln2 ) oturdu'"-• 2 - Yemeği ~ifneyen (3) Altın(3) 
dom vururlar fakat ilk fırsatta olduk- V b' k .. ·1 ' r;" 3 Y k (2) N'dat (2) dediler. e ır ar gun, sıra ı e aynı fe)' (3) vermek ( 3) - cm• ı 
arı memleketin rahatını bozarlar. On ~ 4 H b h b' · (4) D · (4) 

onilri senedir dinlenen bu masallara Şermende Ahuya, Mazhar tarzda telefon muhaberesi yaptı. 4 - Serı>ut (5) - u " attan ırı erın 
inan;ın kaİmadı&ma kaniim. Göze çar- Lutfiye bir balo gecesi, bakara Parası yokmuş gibi, surat etti. 6- Saçi düzelten şty 15) 6 .- Ka~ını~eçilen yeri (4) A-
'"''" Komünistlere gelince onlarınki masasının başında takdim etti- Hafta sonunda bir aün Şer- 7 -Arttırmak (3) Konıı•tu~umı•?. ynı ısımde ınta r <4) 
r- · b aza (3) 7 - Nid<ı. (2) Rabıt edatı (2) bir sıyaai akide mahsulu değil bır 1 d 
-uanaau tır. Onunla pa•a k3'acı: 'e er. men e: 5 - Nota (2) Zaman (2) 8 - Orteı (3) Si>z (3) 

Mazhar Lutfi, kesesine güve- - Mazhar. dedi, paraca sı- ııı-••••Iİı•ı•mıiıılİııııı••llİı•m•lııııılill~-------·I ya kazanacağını umarlar. 

1 tc bu mubarekler Ağu tosun bi- nen bir adam tavru ile: kıntıda olduğunu anlıyorum. ~lB~K GE~EN TlTl'ttERl'NIZDE rinde bütün Avrupada bir umumi nü- - · Beni dinleyin, dedi, sizin Bana belli etmek istemiyorsun. 
mayiş yapacaklarını haber verdiler. huşunuza gidiyorum. Siz de be- fakat masrafıma da yetişemi-
13ütün bükümetler de bu iti yapması 'd' F Ü ı b ak b · 

ubtemet olan komüniıtleri topladı, nim huşuma gı ıyorsunuz. a- yorsun... zü me, ır enı... Oeçirdiğiniz n1es'ut da-

t:dl rahat rahat hapishancde ınisa- kat muhakkak ki siz biriyle ya- Güzel güzel öpüşüp aynldr-
kikaların sevı'mlı' ve candirler. Bir iş yapmak iıteyen adam şıyorsunuz. Ben de biriyle yaşı lar. 

&leme meydan okumaz Jci;il mi' Bu yorum. Amma bir gu"n o birin- Ah!.. lı hatıratını bir 
mübareklerin maksatlarr kendilerini " * * 
mazlum göstermektir. den ayrılırsanız, bana telefon e-

Görünüyor ki komünizm dünyada diniz, ben de benim yaşa
modasr geçmiş bir eski eteklik gibi t9 dığım, 0 birini atlatırnn, olmaz
Jakki ediliyt>r ve göz önünde kalma-
ması i~in zabıta harekete geliyor mı? 

SiVRi SiNEK! Olmaması için sebep yoktu,O 

Dünya gariptir. Altı ay sonra, 
Mazhar Lutfi borsada pek çok 
para kaybetti. Sıkıntıya düştü, 
sahiden iflas edecek hale geldi. 

Para bulmalıydı. 

Zengin bir tacirin gönlünü 
etti. Sadık bey, Mazhara onbin' 

Bu &ene az olan şeyltr arasında 
6ivri sinek te vardır. Bu müb.arek 
mahluk her seneki kadar bizi muaz
zep ettiği yok. Ben bunun sebebini 
havalara atlediyordum. Meğer işin 
ıçinde bir mücadele hey'et• var:nış. 
Vakıa bu sene daha rahat uyku oyu
yoruz, lakin ne yalan söyleyeyim, 
ben sivri &ineklerin azalmasına mü-

gece, kendinin nasıl bir kadın 
olduğunu göstermek için, üçyüz 

dört yüz liraya banko etti. Ve 
on beş gün sonra, yaşadığı biri- lira vermege razı oldu. 
nden ayrıldı, öteki de o birini Üç gü~ son:a·. ıyiazhar • Sadık 
atlatu, beraber yaşamaga baş- beyin ev.ıne gıttı. Fakat parayı 
Jadılar. alamadı. Sadık bey vazgec;mış-

teessirim. Çünkü anlayanlar için ma * * * ti. 
lum yal.~ •h:'rl sinek sa!dir. ~ma Üı; ay sonra, Mazhar Lutfi, Mazhar Lutfi, meyus bir hal-
dıyeceksınız kı onlar da azalıyor. O Ş d Ah d b kt y in de merdivenleri inmeğe başlar-da doğru 1 ermen e u an ı ı. a ız 

AÇIKTA BANYO! ayrılmak için usul ve çare düşü- ken. yukarıya çıkmakta olan 
.. d Şermende Ahuyu gördü. 

Otedenberi söylerler ya, yine bu- nuyor U. 
günlerde söylenmeye başlandı: Açık- Bunun çaresi pek basittir di- Şermende Ahu, Sadık beyin 
ta denize girmek yaaakmıg. lri efen- yeceksiniz, kadının eline bir kaç evine girdi ... 
dim ama bütün Anadolu kıyısında yüz ve ya bir kaç bin lira verin, * "' * 
Anadolu kavağından bu tarafa ilk de- Allahaısmarladıg· 1 çekersin. Hayır, Şermende Ahu inti-
niı hamamı Modadadır. Bütün o kı- · · F k 
yıda oturanlar işi gllcli bırakıp Moda Bu malum! .. Fakat Mazhar kam almak istememtştı. a at 
ya gidemezler ya, gittiklerini farzet- Lutfi, bir kaç bin, bir kaç yüz Sa?ı.k beyin pa_rası":ı~ .bol bol ke
sek yer bulabilirler mi? Açıkta gir- lira değil, bir kaç kuru§ bile ver- ndıst yemek ıstedıgınden, Sa
mek yasak ise bu biçareler bir lene- mek istemiyordu. O, kadınla be dık beye: 
k~ suya tuz koyup salamura mı dö- S k d · ti M ha 
kllnsünler. Elbette açıkta denize gi- raber yaşadığı zaman, avuç du- - a ın emış • az r 
rccekler. Buna mani olmak değil mem lusu para sarf ederdi. Amma ay- Lutfi beye para verme. Onunva
nun olmak lazımdır. Demek ki halk nlmağa karar verdi mi, on para ziyeti gayet fena, altı ay evci 
bu sıhhi ve medeni ihtiyacı hi•scdi- hediye etmezdi. iflas etmişti ... 
yor. Kazalara mani olmak başka açık Aklın b' ldi SELAMİ İZZET 
dmiz banyosunu yasak etmek başka- a ır c;are ge . - -
dır. Eğer kaza sebebile men'edilmek - - ·---- ---:--- ·- --.- - ,- d:-- k · · lb · M ı k t 
'--'d · k b 1 d'J' la 1 Kolalı ve kolasız ütü nıimunelen de nazarı ık atımı ce ettı. eme e -
&öl csı a u c ı ırsc tramvay r a . . . k ı k h" 

bili · d k ı· ı maaalar üstüne istif edılmıt zıfıarct- te memur maaşına apı ara ur san-otomo en pay os etme azım ge - . ' · · · · kd' d · . ı ., çilcrin dikkatini celbedıyordu. kram atın mezıyetıru ta ır e e.mı} en er 
mez mı. edilen limonata, paeta ve bisküviler çoktur; genç kızlan ten vır etmek 
.,.. _________ F_E_L_E_K_ hep talebenin el hüneri idi. Kadın- lôzım~ır~ diyord~. Ev~t, kadınlarmıı-

Kadm gözüyle 
Selçukhatun su'at metebln· 

deki serrt mllnasebetlle 

lık hayatımızın en göze gözükmez zm hukumet daırclerınde ve hususi 
zannettiğimiz tcferrüatı bile ihtisas yazıh~n~lerde ?'°mur olmaları çok 
haline konulması düşünülmüt. isti· şere~lı bır feydır. Fakat a!a~a~la~ 40 
dat ve mizaca giire herkese temey- 50 lırahk maaşın batın ıçın ıstıdat
yliz fırsatı verilmişti. Yalnız iş işle- !arını ihmal etmeleri de doğru değil
mek sanat değil, güzel pasta yapmak dir. Malum ya, Türk kadınlarının 

Sokak kapısının parmaklıklı met- iyi ütü ütülemek te bir san'at oldu- fıtratında ötedenberi el işine kar§ı 
halinden ba~!ıyarak. iki tarafında ğunu talebeye ve halka anlatılmak derin bir inhimik vardır. Suzinler, 
renkli çiçekler biten bahçe boyunca lstenilmittL hesap, kasnak işleri. oyalar... Bu 
aydınlık merdivenin basamakların- Fakat her güzel şeyı' n bir acı ta-
d "dli h da kad vadideki san·at en yüksek derccesi-an mu · r anımın o sına ar rafı var derler. o gün gördüğüm te-
be azla · · · t · lu ni memleketimizde bulmuştu. Gergef y r gıyınmış genç ve emız z- kemmül· ve ı'ntizama ra"men i•imde 
la 'ft 'ft · t ·ı · k 5 3 ba~.ında uzun ve tatlı saatlar geçiren r, çı er, çı er zıyare çı erı arır- bir acı hissettim. Çünkü, daha baı-
layıp yol gösteriyorlardı. Daha ilk langıcında olduğu için, cetin ve mü- ne çok kadınla~~ız ~~rdır. Analan
nazarda mekteplerimizde görmeğe a- d 

1 1
• b' e•'nı gö•- mız ve nınelerımız. goznuru doke-

lışık olmadığım yenilikler bana istik- ca e e ı ır zamarun semer ı ~ 1 
halimiz i<İn sevinçle karışık bir ümit teren bu sergi, kalabalık bir ziyaret- rek, ~imdi antika diye telakki edilen 
hissi veriyordu. Yabancı birisini gö- çi kitlesinin ral:betile karşılanacak! güzel elişleri mey?ana çıkarırlardı'. 
rür görmez, kaçışan, yahut acaların- odalar dolup boşanacak. bu ilk asri• fa~atk?.unlalrdan d ıstBı~adl e . etmele_rı 
da fısıldaşıp gülüşen talebe verine d .. 1 · · . mum un o amaz ı. ız er ıse lenmn . ·- . . . • san'at yur umuz munevvcr eruruzın h o .. • • • • ..•. 

KOD K 
fotoğraf r:ıakinesile tesb;t etmezseniz o 
güıel tatilinizden hiç bir eser kalmaz. 

KODJK~IZ TATiLLER ~ABDI DNDTDLDR 
Kodak makineleri ve filmleri - VELOX 

KAGITLARI 
AllmlnUt fotojraflar için 

~1İNOTEROS 
kartpo.,tallarını kullanınız. Her yerde satılır. 

Musi~i ınualtinı nıe~te~i ~a~ul ~eraiti; 
llu sen"e mektebimb. namat <ınıfına atideki şeraiti haiz 

erkek talebe imtihanla kabul olunacal.'tlr. 
l\adrurnnun dolması bl'cblle kız tal•be alınmayacaktır. 

1 - ille mektep mezunu olmak 
2 - ~lusıkı lıtldadı hulnnmak 

olaııJınn onız 

3 Ahvali sıbhin<'inde !( ganniyt ve enstruman istimaline mani hiç 
b,r ·noksanlıjtı bulunmayacak 

4 Yaşı on ı tdidcn fazla olmamak 
Orta mektep mildavimleri enmumana \"okulu olanlar tercih edilecekleri 

,:il>i diğer mıflara imtihanla talebe kabul edilebilir. Ankara) a kadar gelüpte 
ehliyetini i.pat edemeyenler hakkında mektep biç bir surede me$uliyet kabul 

edtmcz. llu ~eraiıi haiz talipltrir. 15 Eylülden itibaren Ankara musiki mual· 
lim mektebinde ıe:ekkül edecek imtihan hey'etine evrakı müspiıelcrile bir-
likte bizz:r.t müracaatları. ' 

Emlak Ye EJlaın Bankası Uınuın Mü~ürlü~ün~en: 
SATILIK KASIR 

Esas No: Mevkii Teminat Mikdarı 
T. L. 

gıze yol gosteren multelıt ve müte- . hi 1 k H lb k' 1 er turlu vc•aıtı ıle melufuz. Butun 
bcssım çehreler. , Sonra köhne ve alakasına ~. t 0 aca t.'.' a u ı. s- bir hayat süren bir işlemeye muka
karanlık konaklar yerine, tam mek- tanbulun sırın fakat hucra bir köşe- bil, bir kaç gün içinde örtüler, es-
tep olmak eraitini haiz, sade, aydın- sinde, yangın harabeleri arkasınd~ vaplar yaparız: sandıkta kalmağa 28 Bebekte Nispeti ye kasrı namiyle maruf 
!ık ve sıhhi bir bina. . . Nihayet hiç gizlenen bı.ı müesseseyi davetliler u- mahküm olan ipekli yorgan ve boh-
bir mektebimizde göremediğim, per- nutmuş gibiydiler. Avrupadan bir çalar yerine herkesin her gün kulla- kasır ü~· katlr ahşap bina su deposu ve 

1800 delerinden abajuruna, batta çiçek va- çok paraya mukabil getrtilen müte- na bileceği güzel işler vücude getiri- havuz \'e takriben 130 dönüm arazı. 
zolanrun vaziyet~e. '-arınca ya ka- ?assısların yapt.ığı ~izm:ti hi~ olmaz 1 riz: Hepsinin fevk!nde bı.ı istida'.lı!nızı Ba!ada muharrer ma müştemilat Nispeti ye kasrı satılmak 
dar, zarif ve cıddı bır mudür odaSL ıse tcces•!ls ••ıka<ıle gormek lazım lstısmar eder~k bır mr.slck sahıhı ol- üzre şeraiti atiye dairesinde müzadeye çıkarılmıştır. 
Mektepte tedris edilen san'at sanki gelmez miydi? San'at ahasmda ye- mağa ve hayatımızı kzzanmağa mu- 1_ Müzayede kapalı zarf usuliyledir. İhale ı 9 _ 8 29 tari 
binanın her yerinde, kıymetli müdür tişen gen~ krzlanmızı teşvik bır va- valfak oluruz 
ve mualliır'crin her birinde, talebe- zile değil miydi? Harum efendiler, Bir taraft2n hayat mekteplerimiz hinde Ankarada İclare Meclisi huzurunda icra edilecektir. Talip 
nın tarı ve tavrında ayrı ayrı temes- Türk vatanını süsleyecek olan bu kü- kızlarımızı memur hayatına yetişti- olanlar balada gösterilen mikdarda teminat iraasine mecbur o
slll etmişti. Burada yalnız san'at der- çük san'atkarlar, sizlerin takdirile rirken, diger taraftan da san'at mek- lup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz 
•i veri.'.mivor, san'atm her cephe~i büyüyecek mevki sahibi olacak~. t~pl.erimi~ .o~la~ı h~r mesleğe yetiş- mukabilinde biuat ve yahut ihale Meclisine yetismek üzre 
şahıs uzcrı~de ve bulunulan muhıt Çamaşır, esvap, şapka, her şey sızc tırsın. Bırını dı~erıne tercih etmek hh .. 1.. I ak p t • d' d I ' 
içinde tatbik ediliyordu. lizım. Geliniz, görünüz ve aliıka gös- mumkün degildir. Yalnız yanlı~ yo- taa ut U O ar ~s aya ,e~ t c. er. e~._ 

Sergide kadın•ığa ait her ne var- teriniz. Talebe yetişmek için çahşma la saparak. istidadını körlctmek çok 2 - İhale bedelı berveçhı peşın ısttta olunur. 
&a, hepsinden ufak ve güzel bir nü• lr ise, halktan rağbet. münevverleri- fenadır. Bunun için genç kızlarımızı 3 -

1
- Talip olanların İstanbul veya İzmir Şübelerimize ve 

mune teşhir edilmişti. Renkli ve iş- mizden de teşvik görmeli. Çünkü daktilonun sühulet ve revacına kapı- yahut Merkez Emlak Müdürlüğüne müracaatla mufassal şartna
l~~eli iç çamaşırları, ipekli ve ke~n he_r yerde ~· her zamanda, marifet !arak. san'at sahasını ihmal. et.mesin-1 memizi mütalaa etmeleri ve müzavedeye iştirak halinde bir lira 
eıbısclcr, şapkalar, eşarplar, çay or- ntıfat ve hımayeye muhtaçtır. l<r. Hayatta muvaffakıyet ıhtısas ve . . . c • 

'apuru 4 aıtlısl<>' pazar 
gıınu tam sııat 15 te Galata 

rıhtımın lzmire hare 
clandoıtrL ket 
t'llccektir 

Tafşi!!t için • irkecld~ Ve). 
hnı;i 1 lanınd;ı kAın acanıa

•ına m~rncaat 

Tel. l'ıanbul 1 5 1 !I 
Ve Galatada mcrkeı rıh

tım hanında Çdepidi ve Sata· 
lilopati acantahgtıııı m!Jracuı 

T~lcfon Beyop;lu ll54 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, luks karadenlz po~tası 

Millet vaporu 4 
ağustos 

Pazar g~~~ ~t~ad~ 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun.. L'nye, Ordu, Gire~oıı, 
Trablzon, Rize J ye azimet ve 
(Surmene, Vakfıkebir, Görele) 

iskelelerine de Ograyarak avdet 

edecektir. 
Mııracaat mahali: lstaubl 

:\-kymeneı hanı eltındaki yazı. 

ha ne. Telefon lstanbul 1154 

d'~e4rı IKlar 
Merkez Acentas~ Galata köprü 

qışında . Beyoğlu 2362 Şube 

•ctntesı: Mahmudiye Hanı altıtda 
lsıanbul 274-0 

Antaiya postası 
( ANAFARTA) vapuru 4 

Ap;ustos Pazar ıı;ünü saat 
!Oda Galata rıhtımından 

hareketle lzmlr Gilllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyayı 

ıı;ide~-ek ve dönüşte mezkOr 

iskelelerle . birlike Dalyan 
\!armaris, Sakız, Çanakkale, 
Gc!iboluya uRrayarak ı;clcceknr 

TRlBZH BiRi~~i POSTlSI 
( Re11lt paşa) vapuru 5 

Ajtustos Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hank ·tle lnebolıı, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Görele , Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolıı, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. Hareket giinü yUk kabul 
olunmaz. 

izmir Mersin sür al poslaır 
(Mahmut Şevket Paşa) va

puru 6 ağustos sah 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşam

ba sabahı lzmire ve ak~amt 
lzmirden hareketle .\nralya , 
.~laiye, ~ler;ine ıı;idccek ve 

dönü,tc 'I a~ı11.:u, ~namor, Ata 
iye, Antal)·a, Ku~adası, lzmirc 
uj!;rayarak l!C~eccktir. -· Tenezzüh ve 

eğlentilerin izde 
Her halde 

(BURNVİL) de 
imal • 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir. tderi ve peçeteleri, hepsi muhtelif Söz arasında mütehassıs ve reh- i&tidat meselesidir. · mukabılınde hır nushasmı alıp ımza ve teklı f mektuplarına 
renk ve ckilde gözleri okşuyordu. pcrlercden Mm. Bukarın bir cümlesi EFZAYİŞ SUAT raptetmeleri icap eder. iıl••••••••••••ııi 

zz 2 

Y~nl neşrigat 

t Dans eden su 
.. J)ıns eden -.u_ namında çoe\Jk· 

ları mah:'-u!<> hır kitap inti~ar eunı.;or 
Terbl;e" knrntti olan bu kitabı 
\'t)Cck hahaıarına ta\ ... ı,c ~deriz. 

Şehremaneti ilan atı 1 
ŞehremanetiDden ' Şişli - Maslak 

ve Büyük Dere şoselerınin t u,· ., ~,na 
da k..Jlanılan Katran koymak iç n ıu· 
zumu olan 210 Çeki odun kapalı zar
fla münaka•aya konmuştur. Talip!<' 
rin şartnameyi almak için her gun 
Levazım müdürlüğüne gelmeleri tt::~· 
ili mektuplarrru da ihale günü olatl 
22 Ağustos 929 perşemb~ güııiı saat 
on beşe kadar mezklır müdürJiiğ' 
vermrleri. 

••• 
Şehremanetinden : Şişli ·- il4•" 

lak şoseleriyle Bilyük Dere caddesi
nin tamiri için lüzumu olan 562 rnet· 
ro mik'abı kum kapalı zarfla mürtl" 
kasaya konmu§tur, . 

Taliplerin şartnameyi almak ;çıo 
her gün Levazım müdürlüğiine f'~ 
meleri teklif mektuplarrm da ibal< 
g!lnü olan 22 Ağustos 929 per~·""b' 
g!lnü saat on bete kadadr meılrıll 
müdürlüğe vermeleri . 

• • • 
Tehlikeli bir halde olup •ahibinl• 

bulunamamrnna binaen tebllgau y•· 
pılamayan Kasımpafada sirkeci Mu•· 
labai.lin m•hallul pitmanlye sokal'ndı 
30-82 Nu. lı bostan duvannın kırk 
eeklz: sut zarfında mahzuru Jııl< 
edilmtdigi takdirde ebniye kanununuı 
48 inci madde~i mucibince dairec< 
hedmedilecegi tebligatı kamınlJ'' 

mekamına kaim olmak ılzrt ıUn 
o1unur. 

• • • 
Şehremininde Ereali mabıllestnd< 

topkapı caddesinde J ~7. 179 nuııı•r•1 

arsalardan müfrez 28,29 metro mil' 
rabbaı arsa pazarlıklı <aıılacakur 

Taliplerin 6 ağusıos 929 salı gonP 
saat on beşe kadar levazım mUdii" 
lüğüne ıelmclerl. 

HEPSiNDEN 

~ST~N 

l ~ 

t ~ ! 
•51~~uı •• ~MtJ:~r~ 

• DEAL. . . 
KONSERVALARID~ 

_ .. Mercan sultanisinden 1334 dı 
aldıfım ll!tiknameyi nyl eıtlOI 
yenlılnl alacatım. Mustafa Hliılltf 

otlu Hamdl J" 

lnkilAp tiyatrosu temsilleri bU 
akşam Pendik iskele gazinosuJY 

da Mürebbiye komedi 8 11erdt 
Ayrıca mUzlk . J" 

Kiralık Fırın 
Beyoğlunda Ferlköyllnde Aydı.,.ı 

dereşi caddesinde bit •11Zda 3!)0 
adcı ekm•k Çıkaran 108 numerol~ 
fırın üzerindelıl üç odulyle birhkt< 
kiralı kur. 

Taliplerin bet gün Haliç fent~ 
Abdi Subaşı S<>k•tında 36 num< 
hanede Ali be)·e mUracutları. ,/ 

)·ı Zayi \shrlik nsikamı 1" 

mim. Yenisini alaca~ımdan ı•Y'1; 
bilkmü yoktuı. ,'üleymaniye Mo1 ~I 
Hüsrev mahallesinde Hacı Sam;h 01 
Hüseyin 1 !aşım 309 

Doktorlarınıza sorunuz: 

BIOLACTYL ------:\tide n barsaklardaki rahM11 

mür ve tesemmumu temi1.Jc' 
l<;f!A LLF.RI \'e 'A ·cıı,A f! 1 

defeder / 

Kiralık depo ,~ 
Bo~aziçindc lstin,·e lco}unJ~ ~ ır 

J • ,1 

metro murabbaı kadar <atıhlı '' h~ 
tımı haıi büyüle bir depo 1'11•,. 

· • ıs"" 
oldujtundan uzu edenlerin (,al•"~' 

~tı• Af;opyan ilanında llomonıl şır 

mliracaatlan. 

llilliyclir. edebi lelrikası: 53 - . 
ÇAPKIN KIZ 

1 masm? - - - - -ı · ....:: Cicim Ali! Beni cevabsiz 1 Ali de -namusludu~. _Cici~ AliT--=- Öyleyse ağlayalım Cicim 1 nüz bitmiş farzetmeyecegiı· 
- Olmaz didim ya, banatı se- bırakmak Cicim Alilikten c;ık- ·Çapkın kızr alırsa Cıcım Alı ge- Ali. -İlk fırsatta konuşurıı.t· f 

- O halde yalıdan yuvaya 

gcc;. 
- Beni herkes reddediyor, 

kacıyor, istemiyor. 
- İmkanı yok bunun! 

- İspat ederim Cicim Ali! 

- Et göreyim. 

- Cicim Ali! hadi seninle 
evlenelim. 

- Olur şevmi rıt? 

Yazan: AK.t GÜNDÜZ 
- Olmaz mı? kat'i mi? 
- Evet, katien olmaz. 

- İşte sen de, sen bile reddet 
tin Cicim Ali! 

- Ben başka. 

-Sen de insan değil misin? 

- Ben insanların en iyisiyim 
amma, damatlann en iyiıi de
ğilim. 
-Adamı güldürme! Niçin ol-

nin ic;in yapabilecegim şeyleri mak demektir. Söyle bana, beni çim dünyasına deynekc;i başı - Ben a~~~as~ı bilmem ki - Öyleyse bu akşarn bıf 
teklif et. Yalnız bu müstesna! niçin istemiyorsun? · oldu derler. - Ben ogrendım. Sana da paz uçuralım. 

- Bunu derler mi? ög·retirim. Nasıl? ,,. 
Çapkın kız olta mantarını ye- - Senin için. - H · ,.,. 

f l 
'dd' b' h'dd tl A 

1 1 
.b. .. .. 

1 
- Derler ve daha fazlasını Okadar sustular, öyle daldı- - ayret beye telefoı1 

re ır attı, en cı 1 ır 1 e e - n aşı ır gı t soz soy e. derler. • Jar ki geçen bir şilebin keskin lim. Bizi beklesin. 
cicim Aliye haykırdı: - Dünyanın en güzel kızı - Desinler. düdüğü ötmeseydi, akıntı ile - Sadece ücümüzün? 

1
(lf 

- Bunun hesabını bana vere- olan Çapkın krzle, dünyanın en _ Cicim Ali Çapkın kızı her uzaklaşdıklarının farkında ol- - Vidinle kardeşini de al 
ceksin. çirkin adamı olan Cicim Ali ev- şeyden siyanet eder. Buna mu- mayacaklardı. - Vidini istemem. 1'~1 

_ Verilecek hiç bir hesabun lenirsc bütün felaket Çapkın kı- kabil Çapkın kızdan da Cicim Konuşmadan güreklere geç- Cicim Ali hayretle çar r<Jıl' 
yok. zm başına gelir. Alinin muhafaza edilmesini tiler, yalıya döndüler. Hasan yözüne baktı. Çapkm.1<:,ıtif' 

Cicim Alide Çapkın kıza karşı _ Daha ac;ılı: söyle. ister. sandalı çekti. Çapkın kız nh- potu hemen anladı ve h!S bı.ılD~ 
ilk defa çetin davranıyordu. _ Çapkın kız, namuslu kız- - Şu insanlar ne fena. tunda Cicim Alinin koluna girdi memek için şu behaneYI ~ 

- Vardır, vardır! Beni sen dır. Çapkın kız Cicim Aliye va- - Hayır! İnsanlar iyidir, fa- - Mademki ağlamaımı bil- - Uykusuzluğa daYa 
de niçin istemiyonıun? nrsa, Çapkın kız gizli hareket- kat fena olan hayattır. Hayatın miyor1un, bari gülelim. yor da • • • . eJi 

- • , ••• , ••• , • • !erine siper buldu derler. Ciçim seraitidir. Muhıtm şeraitidir. - Atıuna munaka§aınııı h"- Bıff11 



OtollJobJJ Lllstiklerinln Şahıdır 
"1erke . l Deposu: lstanbul. Sultan HamamıMesadet Han 

• 
ı\ lokara Hukuk mektebinin kaııt ve kabul ,arııan 

1~k.ara Hukuk mektebi müdürlüğünden 
~ 1Lıse Ve ya yüksek mektep mezunlan alınırdır 
,J .._ llltihala talebe alınmaz . 
~ - l<ayit mlı<ldeti Teşrini evvel iptidasından nihayetine kadar. 

( C) :- Muracaat edeceklerin ( A) mektep şahadetname ve ya tastıknamesi ( B) nulus tezkresl 
~ ~snühaı ilmühaberi (O) 6-9 ebadında 3 adet fotuğrafi getirmeleri. 

l,ı,,, 
1 

Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahütname ve kefaletname 
''''crt . 
6 .._ • ve laakal ikişer takim çam~ır ve pijama getlrmelerı. 

Vt~li E:eyıı talebe meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura ve 
r. 

? .._ 
18 den aıı ve SO dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınmaz. 

tc Taahütname ve Kefaletname sureti 
n Yt ve . . ( "t}in ) meccanı olarak kayıt ve kabul olunduğum olunan ......... oğlu .......... , 
'denıed· ~nlcııra Aukuk mektebinde gerek ayni sınüra ve gerek muhtelif sınıflarda iki sene terfi 
nehttj 1 ~1 1ll (edemediği) ve ya her hangi bir sebeple mektebi terk eylediğim ( eylediği ) ve ya 
diıJrıı Olupta tahsili ikmlle kadar muntazaman devam etmediğim ( etmediği) veya ihraç edil
ttıııerıı (edildiği ) ve tahsili lkmAI ettikten sonra idkllf edilen vazifeyi beş sene müddetle ifa 
lht1Ya ek gibi mektebin maksadı tesisine münali bir halim (hali) tahakkuk eylediği taktirde 
llıiniııt olunacak bilumum masarifin yüzde elli zam ile ve faizle birlikte dcfaten tediye ve caz. 

taahhüt eylerim. (tediye ve tazmine burçlu ile beraber kefilim. ) -·-.... 

~a~sun Zira~İ- Bankasında-
~Un. ~~~Unda nıünfesih Kefeli zade merhum Hacı Mehmet ve mahdumları şirketine ait olup bankamıza mer
s ns Ye n"•n takriben ( 2178) iki bin vüz yetmiş üç denkte (89S90) seksen dokuz bin beşyüz doksan kilo 
~1"ıııa110 •vı •tide muharrer tütünler S~sun Hukuk mahkemesinden istihsal olunan karar üzerine bankamızca 
h uştıır. 'ra izin verilınit ve 21 Ağustos 929 tarihinde ihalesi yapılmak üzre mevkii müzayedeye vız olun
~t· gu0 z~ıp olanlar yüzde on nlsbednde pey akçıılarını ve ya bu nisbette teminat mel<tuplerinl hamilen 
? 110 •aı bankasında müt~ekkfl satış hey' etine mürıcutlan ilan oltnur. 
~ ;23 Denle izahat Değred 

ı ' 1 • 196 Çarşınbı temiz ı,ıenmlf E ) 1017 229 F ) 
l.ırıo. 285 Sım~un temi~ köy d~nğl D ) 

1 f.ı.ı~ 343 E ) 
ı~7ı 155 " " ,. F ) 

l~rıo 33J Sıms:n ve Ca,...mb: G ) 
''JJ> 36 B) ., Samsun 
27:;:; 57 E ) 
~I " l~ıı 74 .. F) 
löın, 26 " - G ) 

1
• ~, 29 Pastal O. G 
~ 32~ Gôrmez K 

ı, ~ı K.G.G. Yaprak ve dlı! 

Başı bağ! · 

Putal 
Pastal 

veıpu• 

Başı bağlı 
Pastal 

CDMA. i ACOSTOS. t"9 

Prostat.it 

r 

btihabl mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotukıueu 

Gut mllliteı 

PAJEOL 
En kunretll ve 

müessir ınuzadl 

taaffünü bevlldir 

Ths1rl K"l1 "'e eııa.sb 
T ıtı .. ll(l?Qıı ncaım 
llale .. bthilıı M 
IMı meneda 

MOPTEU VE MUZT ARIP Ol.ANLAR lçlN 
PAJEOL BiR TEDBlRJ ŞAFİOIR 

Parls hastaneleri 01lltaahtı14I: Şatlllen M6easesaf 
15 bOyQk NlükAfat - bllQmum eczanelerde sı.tıhr. 

lstanbul yarış ve ls!Ah encflmenl Riyasetinden 

AT YARIŞLARI 
2Ağustos Cuma günü 
Veliefend.ide saat14,30da yapılacaktır 

Hususi Trenler 
Sirkeciden Veliefendiye : 12 - 13, 20 - IS, 40 - 14, 05 
V ellefeı:didea Sirkeciye : 1 7 - 17, 29 - 1 8 19 

Otobüsler ve her nevi vesait Yedikuleden Veliefendiye 
işleyecektir. Koşuların intizamı ve halkın istirahan 

temin edil ıniştir 

Duhuıı·ye· Mevkll mahsus 200, Birinci 120, 
• İkinci 55, Üçüncü 30 kuruştur. 

Büfe bahsı müşterek 
Hayvanatın kaydı Sipahi Ocağında yarıştan evvelki 80 Te

mmuz Salı akşamına kadar. 

Evinizin opartımanıruzııı 
daima temiz ve pulat 
k.almaınıı n sizin de 

memnun olmanızı uzu 
ediyorsanız meşhur ve 

muzaclı taaffün 

Poliflor 
NUCGET 
Cilasını 

Kullanmanız llzımdır 

Her yerde 

YEDiNCi 13ÜYÜK 

TA lYARE PiY NG~~Il 
1. Ct KEŞİDE 11 AGUSTOS'f ADIR 

Büyük ikramiye: 
30,()()() liradır 

Ayrıca: 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,. Bir mükilfat 
cem'an " 3,900 • numara kazanacaktır. 

Zonguldak Yüksek 
mühendisi Mektebi müdiriyetinden: 

Zonguldak: Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna
Mühendisi Mektebi, leyli, mec- mesi veya muvakkat tasdikna
cani ve tahsil müddeti dört se-
nedir. Birinci senesine münhasi- ~~si, 6 foto, s.ıhhat raporu ve 
ren lise mezunları kabul olunur. nufus tezkeresı ve aşı şahadet
Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- namesini göndermeleri ve adres 
lar. Girmek isteyen lise mezun- !erini bildinnelidirler.Kayt müd 
lan, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Teşrinievvele kadardir. 

Türkiyede en büyük ikramiyelerden nmfbilet (5)1ıisse üzerine ikramiye 
kazanan şube Fadhte tramvay caddesinde 14 numerodı ldmadı Mili! 
piyanko şubesidır. Emsıli yok diyebilirim. Sorunuz her Icefidede bir 
çok aileleri zengin ve mes'ut etmiştir. Gayem müşterilerimize sigarı 

n çllı:olata lcazanclınnak d~ llcraınlyedlr. Muımel!tun piyanko mü
diriyetiledir. ·izamnımesi mucibince hareket ederim. Uğur bilet satan
dadır. YüzelU kuruş ile bir nefa tecrübe edinlz. Şubemiz tütüncü ve 
çikolatacı dükl.;Anı değildi!!- lstııııbulda birinci sınıf piyınko şubesidir. 
Y alruz toptan b!let alanları müdirlyetln nizamnamesi mucibince aidat 
verilir. Telefon; btanbul 1-0Q2. 

MQdQrlb BUrhanettln 

PARLOFON ~rı, 

Memlekeıtlmlzln medarı iftiharı olan hanende! şehir 

İBRAHlM efendinin eni okumuş olduıJ;u Gôz ya~ımla 
ıslanan, yeni şen gözlerine, sırma. saçlı yarim, raylada bir sabah, yıllarca 

bana yari ftlsunlctr, Elmayım alma beni 

P ARLOFON Pilaki arı gelmiştir. 
Her yerde arayınız, Toptan deposu; H. ve A. Balcıyaıı lllra

derler. Birinci Yıkı! hanı karşında 3 · 11 Şirin han 

-· lstanbul "4 

~ınai müesseseler esba~ına 
Istanbul mıntakası sanayi müdurlü~unden 

928 mali senesinde teşviki sanayi kanunundan istifade e:i'en muafiyet 
ruhsatnamesini haiz ve muamele vergisile mükellef sınai müesseselere prim 
tevzi edilmiştir. Bu gibi müessese sahiplerinin türbede kAin lstanbul mıntak&!!ı 
sanayi müdüriyetine derhal müracaat ederek dörder nusha prim beyanname
sini almaları ve mezkOr beyannamelerin yazılarak Ağustos m nehayetine 
kadlcr behemmehal mal idarelerine tevdi edilme.il lazım geldigt. ilin olunur. 

Müsabaka şeraiti 
darülfünun fen fakültesinden: 

1 - Türk olmak 
!! - Sıhhan yerinde olmak 
S - Hüsnühal şehadetnamesi göstermek 
4 -Yüksek mekteplerden mezun olmak •Tabllyat mezunu. 
5 - Hayvanat ilmine ait matbu eseri bulımmak ve tetkl.lt edil

mek üzere heyed mümeyyizeye imdbandan evel göndermek 
6 - Tertip edilen ve aşağıda yazılan on suale Uç ay zarhnda 

Hazırlanmak 

7 - IIA.n tarihinden üç ay sonra heyed mümeyyize hüzurunda 
on sualden birisini kura ile çeküp bir saat :ıarbnda tahriri olarak 
yazmak badehu ayni sual hakkında saıniln hımırunda bir saat tak
rir etmek 

8 - A.ınell imtihan heyed milmeyyize huzurunda icra edilecektir 
9 - Ecnebi lisanından tahriren hayvanata ait bir bahisten Türk

çeye tercüme yaptırılacaknr. 

Müsabaka sualleri 
Hayvanatta cıhazı teneffüsün envaı 
SilsUei hayvarıatta cümlei asabiye 
Tenasillü gayri cinsi 
Heredite mendilienne 
Tripanozomidoe 
füyvanan fakariye gurupları arasında hututu vuıla teşkiloden 

hayvanların başlıcalanna dair malumat 
Gudet 
Hayvanatta cihazı deveran 
Didanı şeritlye 

Vüreykatı rüşeymiye 

TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜCÜNDEN 
Bedeli keşfi (9900) ve küsur liraya baliğ olan kilyosdaki Tahliıiye bi

nalarının tamiratı kapalı zarf usulile ve bedeli keşfi (3000 ve küsur lira
ya baliğ olan Anadolu kavğındaki ambarımızm tamiratı dahi aleni ıuret
te münakasaya konulmuştur. 

Her ikisinin ihalesi 8 Ağust09 929 Perşembe günü ııaat ondörtte icra 
kılınacağından talip olanların keşifname ve şeraiti fenniye liıtelerini 
görmek üzre tarihi mezküre kadar Galatada Rıhtım caddesindeki idarei 
merkeziyeye müracaatleri. 

• Mücellit presi aranıyor 
Bl!yük eb'atta bir mllcelllt presine lllzum vardır satmak 

isteyenlerin idare mlldlrlyetine mUracaatları. 

1994tee ........... .. 

Havrarı belediyeriyasetinden 
1- 14 Teııımuz 929 tarihinde ihale edilmek ü:ıre kapalı zarf uau!Ue 

münakasaya konulmuş olan Havran k&!!abası Elektrik tesisıo münakasa 
müddetinin darlığından, temdidine dair vaki müracaatlar üzerine münakasa 
müddeti 14 temmuz 929 tarihinden itibaren kırk gün temdit edilmiştir. 

2· Fenni ve münak&!!a şartnamelerinde de ahiren bazı ıadillt yıpılıralc 
adresleri malum şirketler keyfiyetten haberdar edilmiş ve birer nushası Isıan
bul sın•yl müdürlüğüne irsal kılınmıştır. 

3- ihale; 22 Ajtustos 929 ısrihine müsadif perşembe günü sut 16 dadır. 

lösla \elırai levazım ınü~ürlülün~en 
1 - mübayaa olunacak 80 bin adet beş nevi porselen fincan 

kapalı zarf usulile münakasaya kunulmuştur. 
2 - 18 Ağustos 26 tarihinde münakasası icra kılınacağından 

taliplerin şartname almak için şimdiden, kapalı teklifnamelerini tevdi 
için de mezkık tarihe müsadif Pazar gün il saat 14te lstanbulda yen 
postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

4RSENOFERATOS 
Zafiyeti umunıiyesi olan· 
Jar ve hali nekahette bu· 

lunanlar(A f'Beno
. feraıos) s .. yesınde 

ke:ıbi aıhhat Ye 

iade! kuvvet 
ederler. 

F.czanelerde ve 
ecza depolarında. 

aaubr • 

Doktor A. kutiel 

-· BAKTERiYOLOG ...... 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahlllatı 

(Vaserman teamülü) kürel'\'at 
tadad,ı tifo ve ısıtma ha,talıkları 
teşhisi, idrar, balgam, cerahat tah· 
lil!tı, Ültra mikroskopi ile frenği 

1 taharrisl sntnine muayene;!. 
Divanyolunda Sultan '.\lahmut 

türbesi karşısında Tlefon Is. 981 

Operatör 

HALiL SEZAİ 
BASUR rtlEMELERI 
Fistül ve sıracaları 
ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 
tedavi ve bilcümie ameliyatı icra 
eder, saat 1 • 7 Div•nroln Acı 

• Hamam • '. 20 · ,.,, 
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Gt.zel ~1n ·tclar birli~! resim şubesi tarafından tertip alunan on üçüncli resim serglsi dUn Galatasaray lisesi salonunda merasimle açılmıştır. 

Yazısı birinci sayfamızdadır. 

Kcı:ıva bisiklctcilcri heyet reisi Fdtih !ıcyle beraber Aksaraya 
~c ımkr C\ hacın muhtelif intibalarını tespit etmektedir. 

lsta·ı uı s.lı~at ve iclinıai muavenet-nıü~uflü~ün~en: 
c\d.ına, Kar-. \lalatya, Ç'onım ve l•:rzurum Do~um 'e çocuk bakım 

evleri ıç ık• bir metro ,\merik.ın, bin nıetrıı patiska, ytiz elli 
ın r0 rı , ı l! adet ço~uk }Organı kapalı ze f u ·uliylc mübara.ı 
L'<I ~c ,,inclcn }C\ıP. ihale olan 24 A~u tos ı ıı2ıı cum:ırtesi gunii 
~at uç_ Kil r talip olanların ,cra•ti ve nu!T'Jnclcri giirmek uzerc 

m diril et ın• ! 11 lı)tinc •nurau:atları ill:l ol nur 

Emniyet sandığından: 
Halka her ıurlu kolaylık gcHcrme~i Sandık vazife bilir. ~:mi.ikini ipotek 

ı(ustercrek sandıktan para istikraz edecek müşterilerinden iılerini bizzat gö
remiyc•lcrin dcll~I ve komsiyoncu gıbl hariçten bazı kimselere muracaatla 
fuzuli mas,af lhth·.ır etmekte oldukları nazarı ıtibare alına<oık bu kere sandık 
bu gil.ıi mu t .. Yilen.: kcJayhk olmak üzere m.:ıh"u~ ve ıııuvazzaf memurlar 
tavın ctmi~tiı \'er~ı ve belediye ve Tapu idarelerindeki hu ipotek muame
lesini hu memurlarım!'- \'3sıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve 
aidat namile bir şev vermiveceklerdir. AIAkadarların malılmıı olmak üzere 
ilcinı ketfi\'l''l olunur --------------

E~irne ~eHer~arlı~ın~an: 
Y ıiz otuz iki bin heş yüy Ura kıymeti muhammcneU Edirnede 

iki köprü arasında kAin Milll emlilktPn FınJıklıyan markalı Dizel 
motör ile mtiteharrik ve 12 adet Vals ve dört taş ve altı Plan 
Zihteri havi yirmi dört saatte otuz bin kilo zahireyi tahneden ve 
elyevm hali faaliyette bulunan Dakik Fabrikası olbaptaki ~artna

mede muharrer şeraiti dairesinde ve bedeli sekiz taksitte tahsil ve 
istifa edilmek birinci taksit peşinen taksiti mütebakiyc her sene 
taksit vaktinde verilmek üzere müzayede münaka.sa kanunun mad
dei mahsusası mucibince kapalı zari usulile muzayedesi icra edil
mek ıizerc 25 Temmuz 929 tarihinden itibaren 24 Ağustos 929 
tarihine kadar bir ay müddetle müzayedeye vazcdilmi~ oldugundan 
temlikinc talip olanların 24 Ağustos 929 Cumartesi gıinu saat on 
beşe katlar bedeli muhammincnin ytizd.: yedi buçuk nispetinde te
minatı mU\akkatc akçcleriyle birlikte teklif mektuplarının Defter
darlık makamında mi.ıte~ckkil muzayede ve ihale komisyonuna tevdi 
eylemeleri Jul.Umu ilan olunur. 

ME 'UL MÜDÜR: BÜRHANETTIN 

180 kilometrelik bir seyahat yaptılar. Seyahat güzel otmuştur. Bu 

f ·ıanbulmaiikeroei asllye beşinci 
hukuk dairesinden ; 

Sirkecide Sanasaryan hon 46 nu
marada mukim Deri ticoretile müş
ıeğil Edirneli ! lacı :\lehmet Şerif 
efendinin 2.5· 7 .C)'./C) tarihinden itiba
ren ilAnı iflasına '" mesalihi ifHsiye
sinln rüvet ve tesviyesi zımnında 
azaı·ı mahkemeden ı"lamdi bey jorj 
komiser ve avukat Cevdet Fahri ve 
h'.. L•skaridi efendiler muvakkat sin· 
dik tayinlerine ve ına_gaıasile depo
larındaki emvali ticoriye ye eşyayı 

zaidci hcytiyesinin tcmhirine ve ev· 
rak ve defatirinin celbine ve kefole
ıi musaddaka irae edemediği takdir
de hapis ve tevkifine ve bubapt•ki 
kar.ırın muvakkaten icrasına mahke· 
mece har&r verilmiş olduğundan ka
nunnamei ticaretin yüz yetmişinci 

maddesi mucibince daimi sindik
leri intihap olunmak üzre eshabı 

matlubun iş ou bin dokuzyüz yirmi 
dokuz - 929 - senesi 19 Ağustos 
pazartesi genü saat 14 raddelrrinde 

mahkemenin i!IAs mumelfttına mahsus 
odasına gelmeleri lüznmu i!An olunur. 

I
Belsoğnkluğu freu ğil 

olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eıkl ve yeni belsoğukluğıı, 

frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 
bve mesane ve bilcümle kadın ra
atsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıy•nyannda •mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 ................. ~-

Piyango müdürlüğünden : Numu-
ne<i veçhile ( 50) ton yerli maden 
kömürü aleni pazarlık suretile ıııü
bayıa edileceğinden vermek isteyen· 
!er pey akçeleri ile birlikte 3 8·929 
cumartesi günü aat 15 te piyango 
müdürlüj!;ündc müteşekkil tayyare 

ı mfiba ~at komis onuna müracaatları. 

Naşit -bey gecesi 
Ferah slnemaşında 

5 agustos pazarte i ak~amı 
N:\ŞIT ıu:r JCBIL!<:SI 

Şehrimizin en maruf artistle
rinin i-tirakiyle komedi, dans 
varyete, sinema. ~nntc, :\lr. J. 

KO. 'STA 'Tl'.'<OF idaresinde 
RlJS CAZll.\NT llf:YETt, 

KONSf.R Dram heyeti ( ALiL 
Kl<:MA. Cl) facia 2 perde, NA
Şit BI•: Y heyeti tcmsiliyesi tara
fından ( TUF,\~ ACA) komedi 
2 Perde ve ( ŞAŞKI~ AVUKAT) 
komedi 1 perde Program el 
JIAnlarında ayrıca 1\1. KÜRON
v~:L ve ailesi ve Matmazel TO
TO tarafından varyete ve muh
telif danslar . 

ilan 
Balıkesir vilayetine tabi Tur

sun bey kazasının ala çam or
manının sukuldak imasından 

3654-070 metro mikaba muadil 
3160 adet devrik ak çam eşçar 

20/8/929 tarihinde saat dörtte 
ihale olunmak tizre bir ay müd
detle müı.ayedeye vaz olunmuş
tur talip olanlar Olbabraki ~arr

namcsindc muharrer yiizde on 
beş teminata ve ayrıca kudreti 
maliye ve ihtisasa ait vesaik ile 
komi ·yonu mahsusuna ve fazla 
malumat almak isteyenlerin ıkti
sat vckdleti orman miidiriyeti 
umumilcsile Iscanbul baş miidü
riyet Ye Balıkc~ir orman müdü
r; ye!in~ ı\.ür·ıc·ıat eylemeleri irnıı 

•:>luo · ı. 
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BİN SÜ:_ 
BİR RESİM 

( 

Matbuat cemiyed kong_resiııde Cerrahpaşa hası:encsl heyeti sıhlılyeslne kar~ı verilen te~ekkür k 
diln hastane ser tababenne blldJrllmiştlr_ Resimde Ctrrahpaşa hastanesi hayeti sıhhiyesi görülınek· 

Cemiyeti belediye Azasından ~ikmet Paşa Türk ahçılığının ihyası için bir mektep açıln. ,,ı~' 
tekill etmiştir. Bu resımlerde asrileşmiş ve aarlleşememiş iki ahçı görlilüyor 

DCln muallim muavinlerine mahsus ırurs açılmışttr. Muallim 
muavinleri kurstan çıkarken görlilüyor 

Kardeşinin bugazını 

ıonra intihara kalkan 

ELEKTRİK YERiNE KAİM OLAN 

Coleman KoLMAN 
LAMBALARIVE EL FENERLERl,ELEKTRIK· 
IHTIY ACINJ HISSETTIRMiYECEK DERECE· 

holınnn l'I r<'nf'r· 
lerı gere bah~c

yr ve sokAga gun· 
dfıı &)'clJnlıgını 

gPlırır . 

• t\oln1nn fenrrı rn 
şiddrıh havalarda 
nırlnnelinı nıtıhn· 

fnzo eder 

• 

DE MÜKEMMELDİR 
Benzin ile yanan, ve 
bir çocuk taralln• 
dan istimal edllebl· 
lecek kadar basit o· 
lan bu fıPnerler ve 
11.rnbalar emsaline 
kat ka• falktırlar. 

KOLMAN 
MamuUUı istimal et• 
tlktenı sonra sonra 
bunların idare , ve 
şeklllerlnflekl tıllzel• 
llj!e hayran olacak• 
sanız -
Sarfiyatı her hanıU 
bir ıaz IAmbasında.n 
azdır ve Verdikleri 
ziya elektlrlk ziya
sının aynıdU'. 

KOLMAN 
LAmhalennı istimal 
edenler tamirat mas• 
rafından ve zahme• 
tlnd.-n kurtulmu, o• 
lurlar . 
MezkOr ( KOLMAN) 
markasının levkalA• 
de kullanışla Ye isti• 
iadeli soba, ocak ve 
Utlllerlne de nazarı 
dikkatinizi celbede· 
rlz. 

TORKIYE iÇiN UMUMi ACENTALARI, 

, Kolman IAmb• 
1 ıanın ıerertli 

J•rhol ~l\tr or-
p•r 

Güzel biçımli 
bır (Kolmon) 

ıambası 

t•AlK REMZi ve ŞERiKi MÜF.SSESESI: Sirkeci Nur Han No 2 hta~bul 
.\sal Eczayı Tıbbiye Deposu: f.\/iersin ve Konya 
Mehmet Sakin Bey: Divanbtkir ve Gazi Ayınca 
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