
Harmandan ambara kadar 
mahsul korunacak 

Zirai sigorta hayvanatı muhafaza 
için de çok faydalı olacaktır 

İş bankası umum müdürü Celal Bey efendi dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Celal B. bir kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya avdet edecek-
tir. 
Aldığunız malumata göre, İş bankası tarafından tesis edilen A
nadolu sigorta şirketi, memleketimizin ziraat işleri için çok fay 
dalı bir teşebbüse hazırlanmaktadır. 

* * * 
Bu müessese, memleketimizde ilk j dar yangına karşı sigorta edilec~k 

defa olarak, zirat bir sigorta tarifesi ve ekseriya dikkatsizlik ve bir siga-
ihtasını kararlaştırmıştır. ra yüzünden mahvolan mahsulat bu 
ŞERAiT MÜSAiT OLACAK suretle korunmuş olacaktır. 

HAYVANAT SlGORTASI 

Yazın ikinci at koşusu 
Dün Veli efendide dört 

koşu yapılmıştır 

!ara kurşunla fazla siklet verilerek 
ağırlaştırılmıştı. 

.. }(;oşu .başladığı .za~an Alceylanın 
buyuk bır hamle ıle ılcriye atıldığı 
görüldü ve sonuna kadar da bu tevef
fuku muhafaza etti. 

. 1:l e~cede Suphi paşanın Al ceylanı 
b~rı~cı, Ferhat beyi~ küçükceylanı !
kıncı ve Hakkı beyın Nasibi üçüncü 
geldiler. 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
İngiliz at ve kısraklara mahsus koşu
ya Banan II, Mis tinget, fnarist 
Primrol ve Filosofi namında bet ha'. 
yvan iştirak etti. 
Koşu mesafesi 2,200 metre ve ikra 

miyesi 500 lira idi. 
Bu koşuda handikap koşusu idi ve 

binicisile beraber her hayvana 62 ki
lo azami sıklet verilmişti. 

Koşuya Fevzi paşa Hazretlerinin 
İnariti de iştirak etmişti. 
Koşu çıkışında İnarist rakiplerin

den beş at boyu kadar ileri gidiyordu 
ve bunu yarişı bitirmeğe pek az bir 
mesafe kalıncaya kadar muhafaza et
ti. Fakat neticede bunu kaybetti. 

Koşu neticesinde Suphi paşanın 
Banan il sinin birinci, Rahmi B.in 
Primro!Unün ikinci ve Mistengetin 
üçüncü geldiği anlaşıldı. 

TAYLARA MAHSUS KOŞU 

Birinci koşu beş yaşında yerli ve 
Arap erkek ve dişi taylara mahsustu. 
Koşuya al~ hayvan iştirak etti, ve 
heyecanlı bır musabakadan sonra Sü
leyk birinci, Sadam ikinci ve Cemile 
üçüncü geldi. 

Dünkü yarışlarda bilhassa bahsi 
müşterek çok hararetli olmuştur. 

A:NKARA, 2 (Telefonla) - Bag
vekil İımct Paga Hazretleri konvan
ıiyonel ~reninde bir kompartiman ig
gal etmiş ve mtrasimden uzak sa
mimi bir teşyi ile yaveri Fikret be
>'.le beraber lstanbula hareket etmiş
tır. 

Büyü~ Gazinin refakatinde Çan
kayadan ıstasyona trenin hareketine 
beş dakik:" kala gelen İsmet Pa!jll 
Hazretler~ orada Mü tür Fevzi Paıa 
Hazretlerı, Vekiller Fırka ~tibi u
mumisi Saffet, Moskova sefiri Ragıp 
ve burada bulunan meb'uslar Anka
ra valisi ve Ve!Qletler erkan; tara
fından ~e§yi edilmitlerdir. 

. Gazı Hazretleri vagon restorana 
gırerek pençerenin önüne oturdular. 
İsmet Paşa yanında yer aldı. Tren 
hareket etmek üzere iken Reisi cum
hur Hazretleri teşyie gelen zevat a
rasında bu11,1nan Müşir Fevzi Paşa 
Hazret.le~nı görünce vagonu tcrke
derek ındı, Umum crktinı harp reisi
nin elini sıktı: 

-;- _lımet P"!ayı teıyi ediyorum. 
Gazi ıstaıyonunda ineceğim. Dedi. 
~r~unun büyük reisi Aziz Gazinin 

bu iltifatından çok müteha11iı oldu. 
Sade bir aıker aelamıli iltifata muka
bele etti. 

Tren, istasyonu dolduranlann ve 
havaya. kalkan şapkalarla selamJana
rak selamet temennileri arasında ha
reket etınlştir. 

İsmet paga Hz. va~on restoranda 
halkın bu tezahuratına mukabele e
diyordu. 

Gazi Hz. ve kendilerine refakat e
~en vekil Beylerle, meb'uslar gazi 
ıstasyonunda indiler. Gazi Hz. : «Ya
kında görüıeceğiz> diyerek İsmet 
patayı ku_caklamışlardır. 

Başvekil paşa Hz. İstanbulda bir 
ay kalacaktır. 

Sıhhiye vekili gitti 
Amerika ve Avrupadan bir hafta 

kadar eve! şehrimize av et eden Sıh-

Refik Bey 
hiy~ ve muaveneti içtimaiye vekili 
Re!ık bey dün ak9am Ankaraya ha
reket etmiştir. 

ıs-vi~-relı-·ıer-in ~-ünü 
Sefir M. Martinin mem 
leketimiz hakkındaki 

beyanatı 

M Martin 
İsviçrelilerin milli bayramları ol

~ak h.asebile evelki gün şehrimizde
kı İsvıçre sefir konağında bir resmi 
kabul yapılmış, tebanın tebrikatı ka
bul edilmiştir. Bu münasebetle sefir 
M. Henri Martin tarafından bir nu
tuk irat edilerek ezcümle denmiştir 

Kadriye H. ve Folk Bey 

İzmir Ağır ceza mahkemesinde 
beratc eden Kadriye Hanım ve rüfe
kası dün Mahmut Şevket paşa vapu· 
ru ile şehrimize avdet ettiler. 

Sui kaste teşebbüs etmekle maznu· 
nen tevkif edilen Kadriye hanımla 
arkadaşları, uzun bir müddettenbcri, 
her kesi meraklandıran tahkikatın 
mevzuunu, teşkil etmişlerdi. Tevkif
leri, isticvap ve istintaklan, daha son 
ra İzmirde cereyan eden muhakeme 
safahatı merakla takip edilen Kadri
ye hanımla arkadaşlannın, İzmir mah 
kemesinin kararile masumiyetleri 
tespit edildikten sonra İzmir gazete
lerinde görülen bazı neşriyat, bu me
selenin şayanı dikkat ikinci bir saf
haya intikal edeceğini anlatmaktadır. 

Kadriye Hanımla rüfekasıru karşı
lamak için Galata rıhtımma gelen ak 
raba ve dostlardan müteşekkil kadın
lı, erkekli bir kalabalık vapur rıhtıma 
yanaşır yanaşmaz merdivenlere tır
mandılar ve hararetli bir kucak1aşma 
oldu 

KENDiSi NE DiYOR? .•. 
Kadriye Hanım, dün kendisile gö

rüşen bir muharririmize demiştir ki: 
- Adaletin nihayet tecelli edece

ğine eınindim. Bunun için, bütün a
ğır lsnadata rağmen, tevki!imden i
tibaren bir tek korku dakikası geçir
medim. Beklediğim gibi hakikat ni
hayet tezahur etti ve beraet ettim. 

Bu neticeden çok memnun olduğu
mu söylemeğe !Uzum yoktur. Fakat 
en fazla sevindiğim nokta çok iğrenç 
töhmctleraltında kaldıktan sonra ma 
sumlytti teslim edilmiş namuslu bir 
insan sıfatıyla evime avdet etmeme· 
dir. 

İzmir tevkifhanesinde çok rahat
tım. Gerek İzmir gazetelerinin ifade
leri, gerek İzmir halkinin gösterdik
leri teveccüh ıztıraplarımı yarı yarı· 
ya azaltmııtır.> 

Gerek Kadriye hanım, gerek Faik 
ve Naaır beyler Hikmet bey aleyhine 
dava ikame etmek için henüz kati bir 
karar vermediklerini söylemektedir
ler. 

Doktor Arapyan Pazar günü gele
cektir. 

El fi.alları 
Giinde 2,00 .koyun 

.kesiliyor 

Flatlar Kftnunuevele 
kadar inmekle devam 

edecek 

Son zamanlarda şehrimize koyun 
muvaridatı artınış ve et fiatleri (60) 
kuruşa kadar düşmüştür. 

Sa!Ahiyettar birinin izahatına göre, 
et bolluğu ve ucuzluğu Kanunu cve
le kadar devam etmesi ve fiatlerin bi 
raz daha düşmesi muhtemeldir. İstan 
bulda günde (2,000) koyun kesilmek 
tedir. Bu sene Anadoludan gelen mal 
!ar geçen senekilere nispetle yüzde ı 
yirmi beş kadar fazla besilidir. 15 ok
kalık koyunların (20) okkayı bul
ması, baharın iyi geçmesi ve mer'ala
rın muntazam olmasından ileri gel
miştir. Anadoluda koyun fazla olma
sı ve yeni gümrük tarifesinin mem
leket hayvanatına karşı himayckar 
esasları muhtevi bulunmaBI dolayısile 
bu sene hariçten hayvan celbine H.i
zum kalmıyacağı tahmin edilmekte
dir. Et sarfiyatının yüzde doksanı 
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ki: 

hissetınekte olduğu hissiyata size an- kendini topladı.-· Bunun ·büyiikıüğü 
l~t':"adan eve! Türkiye Cümhuriye- bütün dünyayı tuttu. İstikbalde Tarih 
tını selSmJamak isterim. Türkiye her bunun azametini yadedecektir." 
sahada giriştiği daimt mesai ve elde Sefir M. Martin bundan sonra İs
e~tiği büyük muvaffakiyetlerle bütün viçrenin 636 inci iştiklal yıl dönilmü 
dunyanın takdirini celbetti. münasebetile beyanatta bulunınuş-

Büyük reisi Gazi Mustafa Kemal tur. 
H.~zr~tlerinin nurlu delaleti ile yeni İsviçre tebası dlin bir deniz tenez-
Turkiye pyanı hayret bir surette zühU yapmıg1ardır. 

"' T4rlurı H•rl~ 1 ~•el SahJfıılı Sa•'1'111 fJ 
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Alakadarların tecilden isti
fadesine mahal görülmlyor 

İstanbul müddei umumisi Keı;an 
Bey, Adliye vekaleti tarafından vuku 
bulan davet üzerine dün Ankaraya 
gitmiştir. Kenan B. irtişa meselesi 
tahkikatı hakkında vekalete izahat ve 
recektir. 

Tahkikatın tevsii cihetine gidilece
ği anlaşılmıstır. 

Kenan B. Ankara seyahatı hakkın
da sadece: 

- Cereyan eden işler için gidiyo
rum." demiştir. 

Riyaseti cumhur or
kestrası bugün ha

reket edecektir 
Ankara, 2 (Telefonla) 

Aldığımız malümata gör 
Gazi ha::retlerlnln seya
hatleri galnnlaşmışhr. 
Yarın riyaseti cumhur 
orkestrası Istanbula ha
reket edecektir. 

Gazi hazretlerinin pa
zartesi gUnU Istanbulu 
teşrif etmeleri muhte
meldir. 

TECiLDEN iSTiFADE CiHETİ 
Adliye vekaleti bu irtişa meselesi

nin tahkikatını çok ehemmiyetle ta
kip etmektedir. Mevzubahs cürilm, iıı111!!!!11••1111!11J!1•ııııiı•••••-= 
tecil kanunundan evci yapıldığı için Junanlıla a c takibatın tecili ihtimali varit olmuş- r ev!lp 
sada bazı memurlann isimleri de tah- U 
kikat esnasında söylendiği için maz
nunlann vaziyetleri tecil kanunun-

KENAN BE'Y 

Antrepo buhranı 
Komisyon bugün 

toplanacak 
Antrepo komisyonu bugün topla

nacaktır. Komisyon buhranın bir da
h;ı t'ekerrür etmemes i için Jizim ge· 
len tedbirleri tespit edecek ve komi
syonun reisi Faik B. bu husustaki 
raporu yakında Ankaraya götürecek
tir. Tacirler, gümrüklerdeki eşyala
rını, yeni tarifenin tatbık zamanı ya
klaşması dolayısile fazla resim ver
memek için çekmeğe başlamışlar ve 
buhran zail olmağa yüz tutmuştur. 
Bir haftaya kadar vaziyetin düzelece
ği beyan edilmektedir. 

TÜRKiYE - HOLANDA 
Hollanda sefiri Baron Rcnkers 

dünkü trenle Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Baron Renkers, Ankarada hükQ
metimizle altı aylık bir ticaret mu
kavelenamesi aktetmiştir. 

. Sefir, yakmd~ .tekrar Ankaraya 
gıdecek ve yem tıcaret muahedesi 
müzakeratına başlanacaktır. _. .. __ 

Rusya ile ticaret 
muahedesi 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Moı
kova a~iz Hütcyİn Ral'iP bey 
bu hafta ıçınde Moıkovaya dönecek
tir. 

Hüseyin Ral'•P B. avdetinde Rus 
bükiimetile aramızdaki ticaret mua
hedesinin bir kaç maddeıinin tadili 
için müzakereye ıririıecektir. 

M. Papa cevap veril
dikten sonraAtinaya 

gidecektir 
ANKARA, 2 (Telefonla)- Yuna

niıtan M. Papayı Atinaya celbettik
ten sonra Ankara sefareti müsteşar 
M. Jans tarafından maslahatgüzarlık
la idare edilecektir. 

Bizim I!Nkabil cevabımız Atina 
sefaretimiz vasıtasile verildikten son
ra Ankara sefiri M. Papa hafta orta
larında Atinaya avdet edecektir. 

ATİNADA İNTİZAR 
Dün Atinadan şehrimizdeki Rum

i ca gazetelere gelen ma!Umata göre, 
Yunanlıların, hükfımetimiz tarafın· 
dan verilecek cevabı iimitvar olarak 
bekledikleri haber verilmektedir. 

Yunan mübadele Baş murahhası 
M. Diyamandopulos, Atinaya hare
ket için Yunan sefiri M. Papanın 

'1 

Ankoroda Yunan sefareti binası 
Ankaradan gelmesini beklemekte
dir. 

160 ŞAHiTLi BiR DAVA 
Çekoslovakyada mühim bir dava gö

rillmektedir. Dr. Tuka isminde naruf 
bir gazete başmübarri<'i memlekete hi 
yanct etmek ve silahlı işyan kuvvet
leri teşkil etınek ve memleketin bir 
kısmını ayırıp başka bir devlete ilhak 
ettirmek için çalışmış olmakla maz
nundur. 

Bu dava münasebetile teşekkül e
den aıkeri mahkeme 160 9ahit din
liyeccktir. 

Zeplinin seyahatı 
BERLİN, 1. A.A. - Zeppelindo 

gizli bir yolcu bulunmaktadrr. 
MARSİLYA, 1. A. A.- Dalny va

puru, zeplini. Marsilya ile Balear a. 
daları arasında Cenuba doğru gider
ken görmü, olduğunu telsizle bildir
miştir. 

HER TARAFTA SOKON 
BERLİN, 1. A. A.- 1 Ağustos 

büyük bir sükun içinde geçmiş, yaı'. 
nız bazı ufak tefek hadiseler olmuş
tur. Vilayetlerde de tam bir sükun 
hüküm sürmektedir. 

Beykoz Deniz yarışı 

Yarışlardan bir intiba .. /Tof$il6t ikinci ıahijemizde} 
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erı ... ya arım Senı • Çinde Atina mektubu Balkanlarda 

Mü~abale olınnJOf M.Venizelosun SOJahatı Komünist tahrikatı Galatasaray günün şampi~ 
yonu oldu 

Bir adım ileriye gelirsen senin 
beynini patlatırım 

Japonya müdaha Tamirat mesele- · sırbistanda gizli İstanbul mmtakası tarafından ter-ı günün şampiyonu oldu. 1 

1 • J h • d t k • l ~ t b ( d tip ve "Cümhdriyet" refikimiz tara- Müsabakaların neticesi şöY 
- H o y , kimsin? Sokulma ya- Paşanın kaleyi teslim ettiğine enın 8 ey ın e.. Sinde haksızlığa eş 1 a U Un U fmdan himaye edilen denizcilik teş İki çifte hanımlar: 1 (G. s.)ı 

karım s eni! inandılar. Hep birden Tepede- vik müsabakaları dün Bey kozda ya- Tek " Müptedi: 1 (G.S.) 
T eped elenlinin genç torunu !eninin sadık fedaisinin etrafı- LONDRA, 2. A.A.- Röyter ajan- uğramıs, laf BELGRAD, 1. A.A.- Polis gizli pıldı. 3 (O.K.) (C 

sı istihbar ediyor: Çin • Rus ihtila bir komünist teşkilatı keşfetmiş ve Daha erkenden Galatasaraylılar İki çifte Müptedi: 1 (B) Z 
cevap verdi: ru aldılar. Selimden cephanenin fmı halletmek üzre altı devlet mü- Moskovadan gönderilmiş bir murah- sarı kırmızı bayraklarla süslenmiş 3 (Ü) 6 

- Benim! teslim edilip edilmediğini anla- messillerinden mürekkep bir uzlaştır- Bu seyahat. -inlutadan has ile başlıca tahrik.atçıları tevkif vapuru, kotraları, motörleri, fıta ve Üç çifte Müptedi: 1 (B) 2 ( 
- Sen kimsin? mak istiyorlardı. ma komisyonu teşkiline dair M. •• eylemiştir. Zagrepte bir takım ko- sandallarile Beykoz koyunu istila 3(0.K.) ı 
_ Ben İsmail bey. Veli Pa- Selim başım sallayıp tasdik Stimson tarafından yapılan teklif na- ÇOk evef takarrur münist evrakı yakalanmış olduğun- etmişti. . Tek çifte hanımlar: 1 (G.S) VI 

1 etti: zan itibara alınmamıştır. Bunun baş- etmt"ştt" dan bir çok şehirlerde tevkifat ya- B. M. M. Reisi Kazım Paşa Haz- Üç çifte kıdemli: 1 (G.S.) 2( ( S 
şanın og u. · · lıca sebebi meselenin bu safhasında prlmıştır. retleri yarış sahasını teşrif ve iki üç Tek çifte kıdemli: 1 (G.S) 2 1 

Mehmet Paşa soğuk malı- - Evet, dedi, Paşa cephane- hangi şekilde olursa olsun harici bir BELGRAD, 1. A.A.- 1 Ağustos saat kadar gençlerin müsabakalatını İki çifte dirşekli: 1 (B) 2 (G.S 
zen d e burc u b u r cu ter döküyor- yi teslim etmemi emretmiş. Be müdahalenin lüzumsuz olacağına dair ATİNA, 30. (MilliY,et) - Başve- bütün memlekette sükiln içinde geç- seyrettikten sonra avdet ettiler. İki çifte kıdemli: 1 (G.S.) Z 
du. Ya o ağarık gözlü Arnavu- ni yanına çağırmış. İşte gidiyo- J aponya tarafından serdedilen müta- kil M. Venizelos dün buradan hare- miştir. Yarışlara biraz teahhürle başlan· 3 (0.K.) S 
da dert dinletemezlerse... rum. Hiadır. ket etti. M. Veniielos'ağustosta Lfilli YUNANISTANDA SOKON masına rağmen patırdısız gürültü- Üç çifte hanımlar: ı (B) ı .(()~ f 

t d 
'k ·· 1 .. k A S 

1
. . b - d Japonya, meselenin doğrudan do- de toplanacak olan tamirat konferan- ATİNA, 1. A.A.- 1 Ağustos sü- süz ve epey muntazam oldu. Bu yarışların içinde en n:ıtib, 

şte evn goz U oca rna- e ımın ceva 1 agrz an ağza - · sına ı··tı·rak edecektı'r. Tamirat mese- kfin içinde geçmiştir. Yarışlara Galatasaray, Beykoz, Or bukludan Beykoza yapılan UI 1 ·ı gruya ıki devlet arasından hallinin da • __ -----
vut t a elinde y anar meşa e ı e kale bedenlerini dolaştr. Bütün ha doğru ve ahvalin buna daha mü- lesini ve Youn~ planını tetkik ede- !'.:!,"amtMB da taköy, Üsküdar iştirak etti. Altınor kıdeınliler müsabakası idi. 
taş kemerler arasından çrkrnrş- silahşörler artık müdafaaya lü- sait olduğu fikrinde bulunmaktadır. cek olan bu kon(eransta Yunanista- dulular bütün fıtalarile yarış saba- Yüzme mllsabakalarını Galatı! 
tı. İsmail beyle Mehmet Paşa- zum kalmadığını anlayrp kapıla nm haksızlığa uğradığını ileri süre- 1 Ağ11stos sükun sına gelmişken heyeti tertibiyc ile lılar kazandı. 'I 

d - bakıy d K d k b' d n--ıu-•••-d.a rek bir takım metalipte bulunacaktır. aralarında çıkan bir ihtilaf yüzün- Galiplere kupa ve madalya! 
ya ogru or u. arşı an rı açara ırer yana ağıldtlar. j M. Venizelos Pireden ltelle kurüva- içinde geçti den yarışlara girmediler. rildi. 
karşıya ne istediklerini soruyor Mehmet Paşa İsmail beyle Çİİmai müze zörüne bindi. Atlııadııtq İtalya seli- PAR1S, 1. A.A.- Gerek Pariste Yarışlar umumiyetle Galatasaray Günün şampiyonu Galata""rı 
nu. beraber hazinelerin bulunduğu Salyada mühim bir müze açılmış- ri de kendisine refakat ediyordu. Baş ve gerek varoşlarda öğleden sonra da ile Beykoz arasında cereyan etti. Ne ona iyi bir rakip olan BeykoıU 
lsm~~ ~ey: mahzenin kilidine erimiş kur- tır. Bu müzede Bulgaristanda sıhhi· vekil Birendiziye çıkacak, oradan Ro- aynen sabahki gibi sükfuı içinde geç- ticede az bir puan farkileGalatasaray ederiz. 
- Bu~k babam s~a ha~er şun akıttr. Köse Paşanın bera- ye ve n:ıuaveneti içtimaiye sahasında maya gidecektir. Romada M. Musso- miştir. İşlerini terkedenlerin milcta- •--------__./ ft f 

.. d C h t slim şimdiye kadar neler yapıldığı göste- lini ile görüşecektir, Diğer taraftan rı pek azdır. Ameleyi işi brakmağa D 
1 gor_ı ermı~. ep aneyı e berinde getirdiği çavuşla iki bal söylendiğine g-Ore M. Veqizelos bu teşvik edenlerden 100 kadar kişi tev- o ara tapan qarı• s 

ets n demış k ılın rilmektedir. Bulgaristanda sıhhiye ve 1 • • • • .. • tacryr urşun akrt rş kapr ö- siyahattan istifade ederek Türk-Yu- kil edilmiştir. Vilayetlerde de vazi-
B ki 1 di b içtimai yardım için tahsis edilen para t 

- unu sana m soy e e- nüne nöbetçi diktiler. 899 milyon 337 bin levadır. nan mesaili hakkında talyan, Fran- yet aynidir. Bazı yerlerde ehemmi-
yim? . Hurşit Paşanın eski kethüda- Diğer taraftan da himayei etfal sız ve İngiliz rical~le de görüşmüş o- yetsiz vak'alar zuhur etmiş olduğu ' ~ •"' • ' . . . 

_ Işte şu Paşa! sr: için neler yapıldığı bu müzede büyük lacaktır. Fakat siyahattan asıl mak- haber verilmektedir. Bir çok tahrikat P~IS, 26 Temmuz - Harbı u- - P~rıste aç. ~1:mamak ıçiJllı' !tal 

Ali P 
sadm bu olduğu temin edilemez. çılar tevkif edilmiştir. mumıde Alman orduları Parıs kapı- sızca bilmek kafıdır; fakat .. 

- Anladım. Bana aşa- - Buyurun Sultanrm ! diye levhalarla gösterilmiştir. Şimdiye ka- Çünkü M. Venizelosun Avrupa si- PARİS, 1. A. A.- Yüzlerce komü- larma Y.aklaşı_rken ~ir ~ez~h g.aze.te- sıkışıp ta bir derde düştüğ!iI1uı ı 
dan nişan getirmiş mi? İsmail beyle Selim Çaıniyi önü- dar 10 milyon 980 bin leva sarfedil- yahatı Türk-Yunan mllzakeratının nist nümayiş yapmak teşebbüsünde sın~e şoyle bır kankatur gor~uştwn behemehal İngilizce kon~ş ·ııi 

- Büyük babamın tesbihini ne kattı. Yanyanın şım' dı'den miştir. . kit d k 1 k .. t . bulunmuştur Nünmayişçiler polis ta Parıste Bulonya ormanında bır Fran- kı bu sıkıntıdan kurtulabil••' Bulgar salibi ahmeri tarafından şim- ın arn an ço eve ta arrur e mış . - - .. bb" il hah ge ··•~ 
getirmiş. b ahi · k 1 kal bir şeydi. Mamafi Türk - Yunan me- raf~dan dağıtılmışlardır. VilAyetler- sız 5~cu gu mure ıyes e sa . - Paris revülerinin birinde şoı 0 T b'hini • ? Ö oş ve s psız a an esin- diye kadar son dokuz sene zarfında . . . .. deki tevkifat yekfinu 700 e baliğ ol- zıntısı yapıyor; .çocuk afacan hır şey- şey gördüm: Otellerin birind• 

- Ne.• es ı mı. y- den çıktılar. 71 milyon leva sarfedilmiştir. selesı hakkında cemıyetı akvama mu- muştur. Bunun ellisi ecnebidir Vilii- dir; mürebbiyesi ona bir türlü söz/ran bir adamcağızın karısı bitD 
leyse getir göreyim onu. • • Evelden hazırlanan Hurşit Bir de Bulgaristanda Şarki karip r.aca~.1 ~decek olan Y~nanıstaı;m bu yetlerde bazı hadiseler zuhur ·etmiş dinletemiyor. Nihayet hiddetle üstü- re hastalanıyor Yattıkları od•"' 

t ·ı b M hmet Paşaya Amerı'kacemı'yetı' ta f d k' 1 uç buyuk devlet nezdınde zemın ha- b" k . ' ·· ·· k b - . _ ·. . . , smaı ey e Paşanın askeri ardına kadar a- ra ın an va ı 0 an ır aç polıs memurunun yaralanmış ne yuruyere agırıyor · . lefon olmadıgı ıçın otelın urtıU" 
dönüp tesbihi istedi. Hurşit Pa- çrlıp dayanmış kapılardan içeri- yardımları göstermek üzre teşkil e- zırladığı ~.nlaşılıyor. Hatta . bundan ve bir takım kimselerin tevkif edil- - .Artık çok .. oluy~ırsun Pıyerl lefon salonuna koşuyor ve orl 
şanın kethüdası sevinç içindey- dilen tablodan anlaşıldığına göremez be~ 0ı; gun .•:'el L?t;dra.daki Y~nan mış olduğu bildiriliyor. Haydi gel eve doneceğız. · · . . matmazele doktorun telefon ıı~ ~i 
eli: ye daldılar. kfir cemiyet oradaki Bulgar muhacir- s~fırının .. lngılız harıcıye n~zaretı nez BRİAND KABİNESİ Ço~u~ b~c~klarını , perger gıbı aç- smr vererek muhaberenin ıe# b 

Artık Hurş.it Paşa karargahı !erine 126,000 parça elbise tevzi et- dmde Turk - Yunan mesaıli hakkın- M B . d b. . . d f 1 k mış, ikı elını kalçalarına dayamış, rica ediyor fakat kabil olarnıf';ıa 
- Ben sana demedim mi Sul- 1 dı y ld da izahat vermiş olması da bu mak- F · krıab~ ~n. ırıncı. e a 0 ~ra Almanca şu cevabı veriyor: hat mcşguİdür ya telefon 53ııtl'J .. 

? d
. nld kt na yanaşryor ar . o a seras- Bundan başka Papa tarafından da d f d·ı· ransız a ınesı rıyasetıne geçmı• o- N ! 1 , 

tan~. .ıye . ~ı anara an kerin Kaftancı başısr Mehmet migtir. sa a ate ı ıyor... lu or. Fransanın bu ek m" . • - - . ay~ .. . . daki matmazel aldırmıyor. O :ı a 
cebındeki tesbihi araştınyordu. ağaya rasladtlar Kaft Bulgar hayrr müessesatma 1 buçuk Hakeme muracaat baklanda M. ıe[ adamı bundan ev~! on ~~ ~:; F Karık~turcu anl~\~ak ;stıyor;u ki birisi geliyot .Nev - Yorkla rtl~: 

Tesbih işte Buyurun be- · ancıyı milyon ve geçen seneki harekette a- Papa tarafından Ankarada yapılan veka!et ı · kiz k ransa arpte macg P 0 ursa ran- re etmek istiyor ve derhal NeYJ' ttı 
b .. t lim; Hurşit Paşa göndermişti. İsma- teklifin tesri edilmesi de göstermiş- ol t e g~ mı.ş .. on se . e~e nazır sız çocukları Alman lisanı ve Alman buluyor konuşuyor Doklot ~ 

raTerkli~of.s dereb l. d S lim ile beyi alıp Seraskerin çadın- ~~~~!,~~~~i!~ir~e 3 milyon leva tir ki Atina hükumetinin maksadı- fan;1;ia~~ııru:~~?e nezaretıni on de- harsının esi'!. olacaklardır. Vakia bekleye~ zavallı ad~.;,· bir defi y 

e . ın e . U unÜ u. ? Se l' e na götürecekti. Gene bu malümattan anlaşıldığına Türkiyeden alacağr cevaba bir an e- Şimdiye kadar ba vekalete han i Fransa m~.ğlup .olma~ :'e Fransız ço- telefon ettiriyor, yine muhaber~t 
dog"ru ılerlediler. ne. e ım S 1· Ç . b' dnn .. d • vel muttali olup ondan sonra M Ve- t 'hl d .. ~ . . g cukları murebbıyelerının Fransızca min mümkiln de"il d kell P' 

.. e ım amı ır a on e gı göre Bulgaristandaki hekimlerin ade- . . · . arı er e gosteren hır lısteyı derce- suallerine Almanca "Nayn I" demi- ., · · · er 
kuburunu çekip Mehmet Paşa- di d K ft di 1480 dir. nızelosun Roma, ,Parıs ve Londn sı- diyoruz: . . , rı bir zenci geliyor VaşingıoP v 

.. ğ .. d ğ 1 h k d yor u. a ancr, Mehmet Pa- h t k - , ~· H•k .. 1 2 T yorlar. Fakat Cermen ıstılasmr dur- . 1 k ' bir 
nın go sune o ru ttu ay ır ı . . . ya a ına çr masr ıçın.,ı. a eme mu- - 4 emmuz 909 - 30 Teşri- d r F a An 10 _ Sakson annesıy e onuşmak istiyor, 

G · M · ak şaya gızli hır I§aret çaktı. Meh- Iau!••e:red._e racaat için bir tı!kill yapılacağını e- nievel 910. t uhraknk.~a ı.P .. r .~ns~ g . tı' ka içinde karşısına Vaıingtoll 
. - en... on y arım se- met Pa~a İsmail beye dedi ki·. 1 h b fIM<!Mk 'B h b d . . . a a umunun o une geçememış r. . . . ~• a; ! ~ B . ı. l . h ~ece a er ve , .. . • U a er o- 2 -; 3 Teşnnısanı 910 - 27 Şu- Ve bugün yalnıe Fransız çocukları yor ve zencı ıle annesr görul 

ru M h p eli l . b Buyurun beyim. Şu ağa BŞVeHi in Sega Bfl . grıı cıktr. Buna !t'V~ben Ankaranın bat 9H: ' ı • d ~il b .. 
1

.. F h "Y .1 ,, di or !ar. Hastası için pijamasl il• ~ 
e m~t . aşaıı:n ~en u.r- devletlu seraskere paşanın baş LONDRA, ı. A. A.- M. Macdo- noktai nazarı burad~henitz resmi su· 3 - 21 Kanunusani 913 - 18 Şu- Be\ııiı:k·u~ :: ~ak. _es . . t r b. yen adamca~z bir kere daha f". 

kuluvermıştı. Elındeki . tesbih k fta dr s· . bü " k b b nald, Losslemouth a gitmiştir. Mu- rette belli değildi~• i bat 913. . . · bul 'h~· a -~~~ ıın .u:.,u~e e - rıyor "karım fena halde basts. 
"Çatt!,, diye yere düştü. İsmail a ncısı r • ..,1~~ · yku' a a- malleyh, bir kaç tatil gününü orada Fakat Yunan ~kfüneti bu baptaki 4 - 18 Şubat 913 - ·18 Mart ~1"3, ~~~ ~· ıyaç Jı0 ; b' a~ · .. şaı:'n di;or fakat yine muhabere .teıııil 
bey tesbihi aldr. Selime· doğru nızın yanma: gvturete tır. . ' geçitecektir. . tahminlerini gazefeler vasıtasile izhar 5 ~ 29 ; Teşrinievcl · 915 - 8 Ka- ~u A ·ı ır ~e~ at, ı:.r ~·~~ e- dilemtyor Tam o esnada geıı! 
ilerledi. Kaftcancı _başı İs!llail beyın SABIK MALiYE NAZIRI edi~ durmaktan geri kalmamıştır. Fil- nu~uev~~ ~.6. li~ F~n~a~r ~u~:~ ı~e :~e :~duf~: kadın geİiy~r Los Anjelosdaıd ol 

. Selim kuburunu Mehmet Pa-· eteğini öpüp .koltuğuna girdi. LONDRA, ı. A. A.- Sabık maliye hakıka gazetelerin neşriyatına göre - an.uııuevel 916 -! 7 Mart nu göstermeğe kafidir. · ile konuşmak istediğini söy!Uf 
İl 1 - b l d 1 F d · S nazırı 'M. Churchill, Kanadada birse- Türkiye hük!lmeti hakeme müracaat 

917
' · . Viktor HU onuri Volterin Mon- derhal yol açılıyor ilşlkane n:ıub' 

şaya göstererek tekrar etti: er: emege aşa ı ar .. ~ ~ı e- yahat yapmak üzre vapura binecek- bakkındak! Yu'l.~!' teklifiı;ti kabul et- Kln - 16 . K92a2nunusanı 921 - 12 teskiyo ve ·ı!narti~in vatan;nda fi- ba§lryor. Doktorla' g!Srilşmck ıçiP 
_ Bir adını ileriye gelirsen limı~ ~k,Ir baş~.a gelriııştı. Ya ti memektedır. Taıııl bu vesı!e ile bizim a unusanı · . . . · b . d~ Ç 

k d K d 1 k ? r. . . ·1: 8 _ 28 Teşrinisani 1125 _ 6 M t kirlere, kalplere, kalemlere, 'O'lcdan- nm saattan en çırpman a 1 i 
senin beynini patlatırım. Orada ~n ısı. en ısı ne 0 aca tı. lNGILTERE iLE CENUBi aleyhımızde buıun~!' duruyorlar. Hat 926. ar !ara kadar uzanan bu desti tabak- tık sabril tahammlllü tllkeniyo• 
dur. dedi. İsmail beyi yanma Sılahma el .atarak haykırdr; AMERiKA ta bu gazetel~. ju.rk gazeteciliğine 9 _ 10 Mart 926 _ 15 Haziran küm, politika ve para Jaskacı içinde an içinde aklına bir tedbir ge 

• d T bihi lıp tanelerine ~ Dur bıre kaftancı. Beyı ne- LONDRA, ı. A. A.- Lord Da- nasihatler etnı~ge bile kallaşarak va- 926 kıvranan bu Fransa, bilseniz, ne e- telefoncu kıza: ,ı 

bçaakmgır r. 1ı:;; ga örmeden püs- reye götür!iyorsun? bernon nun riyaseti altında bulunan ziyeti kolaylaşjırmak için hükfimete 10 _ 24 Haziran 926 _ 17 T _ !im bir manzaradır! . . . Bir zaman- - Matmazel, diyor, ban• 

k
"l" ayba kutzum Mehmet Paşa hemen Selimin ve lngilte_re ile Arjant,_in ve Brazilya y~rdım gösterymesin!, artık Yuna- muz 92fi. em !ar 1.nkr~abı kebir ordularrnı.':1 y.ıktığı yor~ta f~lan numarayı veriver· f 
u une a ı. k 

1 
. d' arasındaki sınai, tıcarı v_e mali mü- nıs~anın ~~a".11 fedakarlık yapmış ol- Bu suretle M. Briand şimdiye ka- Bas.?1 zı~danları~ enkazı ustünden Bıttabı numarayı alıyor, : 

Evet yumuşak ipek püskülde 0 una !5;~ .1
: • ı;asebetler hakkında. ~et~ık~t yapın~- dugunu soylil_y'oflar. ~u fedakarlık- dar s sene, 7 ay ve 12 gün başveka- bü~ duny~ya hurrıy~t ı:ı_ıar§~ t~- yorkta k~?rnına. çıkan adarn• f. 

Ali Paşanın att~r düğümler - Y ıgı!Ir;ı• onlar ser<ı:8kenn ga memur ol.~n İngılız ıktı~at komı- !ar ~c~ba ne gibi şeyle.rdır .. ? Şimdi bir Jette bulunmll§tur. r_enn~ .etmış oı~.n Pans şımdı İngı- - Azızım, dıyor, Pari~t~ 1 
dr S lim k rkunç korkunç çadrrrna gıdıyorlar. Nah ışte şu syonu yarın Sou~ampton }en ay- harıcıye nazırı. ·M. Mihalakopulosun Şimdi onbirinci defa olarak kabine lız ı;ıolıtıkasm~ ru~vet verı:ı_ıek v.~ A- dok~ora. lfitfen telefon. edınit , 

~ar · \
1 

dt. 0 önünde "Tuğlar" dikili olan ça- rılacak,, ve 20 Agustosta. Bu~nos daha 928 ma~dlln beri istediği, ta- teşkili vazifesini almıştır. merıkan zengınlerıne kasıde. soyle- otelın filan numaralı odasına g 
aşrnr sa a . d Ar p d d S b Ayr_ese v~racaktrr .. Komısy~n, 11 kip ettiği gayÇyi'Yunan hükfimctinin Briand kabinesi kendinden evelki mekle ıı;eşguldur:. ~anş .denızinden orada hır hasta vardır. 

1 - Paşanın parolasr böyleydi. ~ra. 1 aşa or~ a ır. en e- Eylülde. Rio de Janeıro..Ya gıde~ek, tatbik etmeğo.başladığrnı görüyoruz. Poincare kabinesinden temamen far- escc~k sıyaset Tu~garlarıyle Bahrı Bu, belki milbalagalıdır fal<•. 
Cephaneyi teslim edeceğim be- nımle gel Benım çadrrmıda oray~ gıtmezden eve! 11:'1°.ntevıdeo Bu gaye malifµııf\ır ve evelce bahset- ksrzdır. Evelki kabinede bulunan na- / muhıtten .. ge.lec_ek seyya?. akl_nl~rı a- ğr yukarı vaziyet buna yakındı!~ 

. 1 · karnını doyur. Rahatet. Onlar yu zryaret edecek ve Teşrınıevvel or miştikYuna 'lıa "cjye na 'h ilfil zırlar bu kabine de de mevkile~ini rasında butun ırade kabilıyetıru kay- yatroda eğlenmek isterseniz ~'" 
yım · " ·· li 1 S h b 1 tasına doğru İngiltereye döne kt' n arı zırr 1 t ın uh f d' · beden Fransız milleti gilnden güne ı S k k · h t gl!".·• 

Cevabını .verdi. İsma1·1 bey goruşs n er. ana a er yo - . ce ır. · t. kv h 1 · . . m a aza e ıyorlar. M. Briand baş- g o - a son zev lı ya ut ıı 
O 1 cemıye ı a ana ava esını ıstemekte- . . M. .... • ' • 

eli 
larlar KOM N ST NÜMAYiŞLERi dir Bir takııriVıfı'ıan gazcı 1 . dı vekıl olmakla beraber hariciye ııeza- benlıgmden fedakarlık yaparak Ang- den anlar bır adam olmalısınJJ':. 

Selimin aklına getir : p ' l l 'eli LONDRA, ı. A. A.- O!asgow da . · .. ... · . . e erı var r retini de muhafaza etmektedir. lo Sakson ırkının keyfine, arzusuna kanlarda hörmet ve tesbilat go ~ 
- ·- Ya büyük babamı öldürüp a~a arın yanına nasr gı P 3,000 komünist nümayiş yapmıştır. ki .. hunlar huk.Qmeti ccm~yet. akvama MUHTELiF TEFSiRLER kaprisine teslimi ncfsetmektedir. isterseniz ya . kıyafetini;(le A.P,/ 

tesbihini almrşlarsa? g-ire?ilirsin? H~ydi erkeğim. ~iç bir hadise olmamıştır. ?'ura~atb~t':ed_en ~el Turlciyeye tek M. Poincare'nin istifası Fransa ha- Fransızlar şimdi An-glo sakson 9lve- Sakson hali, yahut lisanınızı!• (}'I 
_ yok takkesini, saatini ni- ~enıın çadı~ ışte şudur: Y ~ LONDRADAN HINDISTANA ışte sıze ır · u1asası. · · ricinde muhtelif, tefsirlere uğramış- sile konuşuyorlar, onların tarzında !iz şivesi olmalıdır; otellerde ~ 

Y
e getirmediler de tesbihini ge- şıl pencerelı çadır •• Gel baka- LONDRA 1 A A .. AMERİKADAHAPISA- tır. • yürüyorlar, onlara göre düşünüyor- bir oda ve ~zami hizmet bu!Jf ı 

I f t b b h L · ·- Duşeş Bed- Bunlar arasında şayanı dikkat ba- !ar, onlar gibi gülüyorlar, onların be- terseniz ya İngiliz pasaportu •1:,ı tirdiler? Paşa bana tesbihini ŞU ynn , ~ ~ sa a ymp~· t'iryare karar NE ISY ANI zr mukayeselere de tesadüf edilmek- ğenecekleri yemekleri pişiriyorlar, on meli, yahut porföyünüzden dO 
kem. erin önünde gösterdi. Nah Seli.m sesıııı çıkarmam. r. ştı. gd Hm. adı; utçmu§t~d~· ırl af~a zarfın- VASHİNOTQN 1 A tedir. Meseıa bir İngiliz gazetesi meş !arın okuyac~kları kitapları basıyor- karmalısınız; şrk lokantalarda g'_; 

Ölıİeya Pşaların a k a ın ıs ana gı ıp ge mege ve bu · • · · A.- Fede- h J ·d'A il M p . . 1 1 h f. 1. . ;rıf:.' 
Şurada püskül ipeklerlne bu dli- • , . , a . . yanın. e.n- suretle 10 000 .1 f k • ral hapisaneıii ınüdüril • -avenworth ur anne re e . oıntare yı 1 ar, on arın oşlanacakları piyesleri nun uzattı ı ıstenın yarısı J'" 

d ğ d d 1 d S ı . mı mesa e atetmcge ....., b. b' · b tı. d. ki B' · · 1 k k ili' eli · trO ...1 
gun:ı-·· leri attr. Bizi kimse işite- ı ı ın en . gı .'. e~ez ı .. e un teşebb'·s tm' f hapisaneaind' bir ısyan esnasında bir ır .ırın~ enze p ıyor : « ırıncı- oynuyor ar, so a !ardan salonlara, ca yarısı ng zce r; tıya ısı·. 

b biikm t H t p I u e ış ır. mahpusun telef ve üç mahpusun da si başkalarının kurbanı olmuştu, i· sefahethanelerden palaslara, hamal- larındaki satılan ilin vara1<3 • 5'' 
mezeli. Bana: Tesbihimi gör!in- oynunu uş. u. urşı a- ŞLEMIYEN ŞiMENDiFER kincisi ise kendi kendini feda etmek !ardan polislere. cambazhanelerden dörtte üçü İngilizcedir; Anglo ~~· 
ce ınahzeru teslim et, · .emrini şanr~ çadı?na . götürülen genç Londrada.':1 bil~irildlğine. göre em- mecruh olmu'ş bldt!ğunu bildirmekte- ~ureti~e Fra~~ayı kur~rdılar.• Di- akademilere, panayır sergilerinden son ırkının h?ş.l~ndrğı zenci d••<'., 
e d' lsmaıl beyın ardından bakakal• sallne tesaduf edılıneycn hır şey ahi- dir. Mahpuslar, kendilerine verilen ger bır İngıll'! gazetesı de diyor ki: Rü dö· la Per'deki muhteşem mağaza cazbant musıkisı mahalle l<'."ae• 

V r ı. . .. mr ren İngilteredc olmuıtur. 14 kilomet- gıdanın fenalığından §ikdyet etmiş ol- M p ı b' d'k ı · d o d" dü ü Lıı• ' 
Teslım edecegım ! ştr. . .. ro imtidadında olan bir şimendifer duklarından 'gürültü yemekhanede « . . .o ncare ~. ı tatör ~eğildi. !ara kadar her yer, her şey, hetkes n~ erın en. n or ne ıt'ı. 
Selim elinde tuttuğu meşale- .. M~hmet P~şa: -.- .Haydi. yu- hattı artık işlemez olmuştur. başlamıştır. Milletın veklile~.ı ~tr. Daıma de onların hesabına ve onlar iç!n çalışı- nın yaşadrgr Ve~sayın k~pr!•~ ftP\. 

Ü 
1 D d S 1 k di mokrat olduğu ıçm mıllet kendi hak- yorlar. . . . dar her yere nüfuz etmıştır • ~ ;ı 

yi ayaklan altına attı. stiine ruye un. e ı ... ~ ıını _ en ça- Bu hat 1879. da y~pılmış en eski kt l •l kmdakl ltima~ını geri aldığı takdirde İngiliz politikaBI ve Amerikan do- Saks~n zevkine hizmet etrn•19~ basrp çiğniyerek iyice söndürdü drrına doğru goturmege başladı dar hatlard~ hır! imiş. Bu ılmendi- me ep l er çekllmeğe daıma hazır bulunuyor- !arı: İşte iki bayrak ki her hadisenin yacı ıle en maruf tiyatrolar 111 . 
Kubrunu bilene sokmuştu. Sal- Çadırın önünde başlan sarıklr ferin. artık •llemez olmasının ıebebi du.• tepesinde dalgalanıyor; bu bayrakla- ce piyes oynuyorlar; Bu1"311 ~~ 
iaıı aktan mahzenden çrkmaya palabıyrk Askerler geziniyordu. hotaotbtü~le1re rekat beti edememesidir. Bu mü·oabakası Avrupanın en maruf bir gazetesi rm takılı olduğu değneğin öteki ucu yabancı avlayan kadın tellill~ IP1 

'" M hm p b kı a 1J eyen ren er saatta ancak 24 dl olan Viyanada çıkan cNaye frraye vicdanların kim bilir ne .kadar derin- yakaladıkları ecnebiye ilk öıı~ ot~! 
hazırlanıyordu. e et aşa canavar a ş- kiloınetro süratle gitmeğe mezun İ· prese• de Briand kabinesinin harpten liklerine girmişti ı Fran•Ii milletinin liz lisanlyle arzı hizmet edıY i1 1 

Mehmet Paşa en korktuğu lı vahşi fedaiyi bir kere çadırın mi~ler. Halbuki otobüsler 32 saat gl· 1 mütevellit meseleleri tasfiyede devam hakiki simasını tanınmaz bir hale ge- her hangi bir dükkana girseP~ 
tehlikeli adamın böyle birden kapısından içeriye dehdiye bil- debil~ckte~ir. o.nun için yolcular o- 3 ÜDCÜ hafta edeceğini yazarak Fransanın artık tiren bu Anglo - Sakson tahakkümü rif giyinmiş bir mös.yö yabıı~ i l':!r 
kuzu gibi olu vermesine şaşmış seydi • . . . Alt yam malumdu. tobüau tercih edıyorlarmıt. Renin tahliyesi işinde Almanya ile umumi hayatın hemen her safhasın- ve şakrak bir Fransız kızı sıı ,111;, 

• Ç dı d bi al 13ÜD"Ü haftanın en mOhlm anlaşnıasmı, bu bapta İngiltere ile da o derece a•ikardrr ki onlar bile in- lizce bir kaç kelime ile l<•r!~. rı kalmıstı. Sevincinden Selimı ön a rın ıç yanın a r ç ışta ROMANYADA NOMAYIŞLER ,. ' Jrı>• ~ 1 uyuşmasını ilave ediyor. kara lüzum görmfiyorlar. Hatta bir Anglo - Sakson ırkından o ~ı":,ı 
liyerek yalvardr: kfl keçe 6~ ikiye biçen usta Cel- BÜKREŞ. 1. A.A.- Yüz kadar ko habetl nedir '? müsabakası Diğer bir Alman gazetesi de M. gün Fransız dostlarımdan birisi bu hut hiç değilse İngilizce l<O~di~'f. 

- Aman aslanrm bir yere latlar be~li~ordu. . . münist, 1tlşnefin başlıca caddelerinde başlamıştır. Briandm, Almanyanın böğrüne sap- tehakkümün umııml hayatta ne ka- öyle bir silahtır ki bununla ~~,ı ı< 
gitme. Ali Paşa seni istiyor. Çadır onune ~eldıklen z~~ n~aylş yapmağa teıebbüs etınişler- ID '.anmış ~~n dikeni çekip çıkarması dar ~!eri ~it~ğini ~n~tmak için bana daimı: yol a~abilir, daima lı0iJI ed'.~ 

Selim iki yanına sallandı, sor Mehmet paşa b~~ ad~ genledi. di~. Poliı, nümayiıl menetmek iste- Gelecek , Atustos. Cu- beklendığinl yazgor. şu sozlerı soylcrnıştı: t;y~b.ılır, ~aı,rı:a. kolal'.:lık tertl 351ı ~r 
du 

•. Selime kapryr gosterdi: mıı ateı teati edilmiştir. Bir kiti me- cevap la artesl rUnO lırsınız. Çıfçı ıçm yagnıut, .~ 5eı1 { 

- Ali Paşa nerde? -Haydi ylğitim. Sen benim çrııh, 10 kiıi tevkif olunmu!ltUr. aktamına kaqar kabul edece- DarüUOnon ili~iJal Fatüllesln~en 1 r!~et~iğ;.~=~ l~~~ı~:~ak!~:·~ıil; 
_Paşa affedildi. Istanbula misafi~msin! • ..Çadrrdan ~ş~y~ ~:ışsız bir tız.13üncllhaftanınenmQhlm 1 celerde vapurlar için f•"ıcıı''~,ı 

gidecek. Seraskerin yanında. . Dedı. Bu, Mehmet Paşa ıle govde oğra~~r gorüldu. Boynu- haberi için alınacak netice Müderris İsmail Hakkı bey tarafından ( G!lblzm ) hakkında Da- kar fırtınasına tutulmuş Y,.0 ~' 
_ Haydi gı' delim Mori ! Cellitlar arasındaki "Parula" ndan oluk gıbı kan frııkırryordu. rUlfünun iU.hiyat Fakültesi bir numaralı dershanesinde bugün saat çin bir çatı altı ne ise buır'; s · ~ 

· drrd B · .. d • S 
1 

Ui'1 Atustot Pazar ~nO d . için Bahn muhitten gelec• 11~ i~ İsmail beyle Mehmet Paşa idi. Selim Ça an içeriye gir- aşsız ınsan gov esı i Ahlr- L.:!...I llAnçdHecektlr. Cevap• 1 6 a umuını bir konferans venlecek . akınları da odur. Amerikan ~.fi 6e 
Selimin ardına düştüler. Cepha meğe davrandı. İşte .• Başını ğındaki Yatağan bıçağım elin- İ ri• sokaklarından ayakl~ı;"'.,,.,sıe.~ı 
nelikten dışarıya çıktılar. Malı- içeriye uzatmış: giriyordu ya- de. sağa sola savuruyordu. larınızı Mllllyet masabaka spirto ve İspirtolu içkiler inhiSafllllll gün ne olacağı pek kestırıte 1.ıı~,ı 
zen kapısı önü Ali Paşanın si- hu ! . . • 'M. ehm. e.t PaQa. geriye kaçtı. memutl.utı1.o_ .' bll g!lndertnll. K · bütün ° zevk ve ihtişam "' .,.~~ ~ "',. ıbatBŞ anbımnda mevcut müstamel kapı, çerçeve, dı'rek, do-" bir zindan karanlı""' basac•s:1 r) / 
lahşörleriyle kaynaşryordu. Mehmet Paşa üç adım geriye Başsız adam bir kere daha dö-. Nı i MUıabalı:amıza hattanın kaktır. Onun için.fi~ ki (OO.b3~ôd 

B . d ç d · p o ı şeme ve kaplama tahta parçalariyle molos. taşı Aı<-uscosıın onuncu Mehmet Paşanın getirdiği sıçramıştı. ır en a ırdan: neştı. rasss . . . yere yrkıldr. ~~ mu~m babetlıtfn H ö risin ve blltün Fransanın !" ıd 
cavuşla neferler de onların i- Hoy ... Diye bir ses geldi.Son- Bu · çadıra· girerken ansızm başı olduğunu bildirmek ve nl~a o Cumartesi günü saat 14 ten l.6:5 uğa kadar mahallen bilmüza ede mıı tur. Yine onun i indır 

• ,.. ~_..1-S!llil • • • . . ı..__ __ L_ ~• 

MilliJBllA lelri~ası: 80 AYHAN 



MlLLIYJ:;T CU\1.\Rn:sı .1 ACCSTO ·, 1929 

~~ hde - -~ 
ı.: otomobil turizmi olmaz mı? 

t rdumuzu gezmek lazımdır 
ı "ahgada tavsiyeye şayan bir çok gezinti 
er/ert vardır. Jstanbul-Silivri yolu da bu 

f [1_M_i_LL_f_Y_ET_i_N_ş_E_H_iR_H_AB_E_R_L_ER_t_ı"] 
~----------·-------------... --• 

ı- gezinti yollarmın biridir 
yrisırı hakkında yazdıg"ıınız ge-1 İstanbulda Türk tarihine ait çok 
azıırıızd T · d"" f d. ı· G r t · . a erkos gezintisinden mühıın eserlere tesa u e ı ır. e ı-

Muhtar r,.nın muhakemesi Milteferrik H. 

V kiıı . ..d Doktor mu? 
Emanette 

Tramvay 
e erın mu a-

f aa ettikleri 
noktalar 

1 cğ~~tık: Bu gün de daha az gü- boluda gece otelde kalmak icap c~e- •• 
. Yoluteh olmıyan İstanbul-Si- c~ğ!nden tah~a. kurusu tozu, Flıda u sküdar-Haydar-
- 11ndan bahsedeceğiz. gıbı haşarat ıl.açları, yatak, yorg~n 

'•det tanbul • Silivri azimet ve çarşafı, battanıye olmak etzcmdır. paşa hattının mal-
.) u Edirneden başka her kasabanın o-

.) 1 ı he;oıcu)uk için sabah saat 8-9 tellerinde bu tedbir alınmadıkça ge- • ld · 
usu~•kıt muvafıktır. ce uykusu imkansızdır. . zemesı ge ı Müruru zaman 

Dişçilerin kullana- l 
cakları ünvan bir 

mesele oldu 
2 ( !unu iz çekmece, Büyük çekmece, İkinci gün sabah 9 r~ddel.erın.d~ 

elden ah etmiştik. Büyük çekme Gcliboludan Maydosa gıtmelı, Şıbı Usküdar tramvay hattının Haydar- Var mı gOJı mu Son günlerde Diş tabiplerinin un-ı 
( t :o:ra Yol bir az zahmetlidir cezirenin ve Çanak kale boğazının paıaya temdidi için Avrupaya sipariı meselesi varu da bir mesele oldu. 

•l O~d ıt müsait ve manzarala; bütün güzelliği bu yolda seyredıle- edilen malzeme dün Şira vapuru ile Diş tabipleri cemiyeti erkanından 
2 ı ltk !ar .ut undan gayet yavaş git- bilir. limanımıza gelmittir. Bu malzeme E ki h bir zat bu hususta demiştir ki: 

(a S;ı,· .. ,.tıyıe. Yol 48 kilomctrodur. Oldukça bo- b d 1 k . • şe ir, 1• (Milliyet) - Divanı - Di• talibplerinin bir çoğu, mem 
( il • 'Ye k B ugün Hay arpaşaya çıkaraı aca ve ahde Mahmut Pı. nın muhakemesine • b" 

2 oıııctr• Ya !aşılınca (takriben 3 zuktur. Köprüler _çok~.ur ... en ora- yakkmda yeni hattın vaz'ı esas mc- b ·· leketimizde Doktor unvanının ta ıp 
S) • lıad ) k h kınu•tü Fa ha · · ugun saat dokuz buçukta tekrar mukabili olarak kullanıldıg·ını ve harf . · ağaçlık ar son derece güzel dan geçer en epsı ço ~ ·. . • rasimi icra edilecektir. Yeni t ıki başlandı. Trafeyn vekilleri Yusuf 

fiı bi •e su başı vardır. Orada kat müteahhide ihale edılmıştır. ay zarfında bitirilecektir. Zia, Alaattin Necatı· Hu··samettin ve inkılabının icabatından olan sadeliği 
r Yemek · y k ş· d" t • olundug .. unu zannede- ' nazarı itibara alarak tabelal.irına Dok , a u L. yenır. eme ten ım ı amır Milnip Beyler gclmiolerdi. Esasen 

(o 'lfı'- Y•u ve ı'stı" h . . k . Arazı' tahrı'ri . tor unvanını vazettirmişlerdir. Asıl .· • bir ra at ıçın pe mu rım. dar olan muhakeme salonu samiin i-
Sili•ri n.oktadır. Bu yol iki saat ~ilr~r. Maydosta~ le dolmuş koridorlar galabalıktan dikkate şayan olan cihet şudur: Diş-

saııarcbı'larında temiz ve büyük itibaren güzel gezıntıler yapılabı- Malı'ye· tarafından yenı· ·1m b" h 1 çilik mesleğinin müntesipleri birinci 
ul A b S ddülba geçı . ez ır a almıştı. derecede di• tabipleri,ikinci derecede 

Yoau Unur. Deniz ve güneş lir. Anafarta, rı umu, e • Reıs İhsan Bey sakin vakur bir • 
L"'""·.· fe k~~P~a~ ~çin ancak kıaa bir bir gibi Türk tar'.h ve kahr~nı.~- pir proJ' e hazırlandı sesle muhakemeyi açn: diş cilerdcn ibaret olmak üzre iki kı-

Sıı;,,1.dc A4f. •d .. ır. ğınm birer. timsah olan .. Ye.den g~- Layiha t tkik d·ı . . b" d" sımdır .. Halbuki memleketimizdeki di1 
.. to.c g k k t - 1~25 senesinden beri yeniden -- . . c e 1 mıştır ır ı· eı· sınıfı, asıl dı·ş talı"bı"plerinc yakla•· ... •••tur c· orulccck •ok bir şey rcrek tarihı yaşatma ı 1 uç saa ı- ~ ' • • ıv • d • ı"cra edilen erazi tahriri neticesinde yecegınız varını. dedi. J k · · t b J ı D" ıa laat d~rda bir tur yaptıktan çinde kabildir. Akşam altıya ogru Muhtar Pa•a kil" y f z· mış o ma ıçın a e a arına • t§ 

f c ort be G ı·b ı d t Samsun Kayseri Adana Mersin _ • nın ve 1 usu ıya muayenehanesi• ve <Diş tedavihane-
'•tır 'le şte hareket mu- Maydostan e ı o uya av e . . . Ankara' Antalya 'söke İz.;,.ir Urla., Bey aya~a kalkarak cevap verdi: Gitııı~ Keşan _ Uzun köprü iyi bir yol- • • • • • Mıllet m 1. • . d" 1. • ai• gibi tabider koydurmaktadır. 

._ g;;,·, g6c-8lme sey. abat müddeti sür- dur. Bozuk yerleri azdır. Şayanı dık Sivrihisar, Çanakkale, Gelibolu, İm- -: . .cc ısının ıvanı a ının Cemiyetirruz, bu yanb§lıkların tashi-.. ı sa roz Tekirdağ ve Edirnedc tahrir mu tcşkıhne. ve mucklrilimizin muhakem hi için lazım gelen teşebbüsatta bu-
'- c ·120.130 .attır. Gidip gelme mc kat bir şey görülemez. am~leleri bitmiştir. eye se".kıne mu.·.teallık kararı salahiye d 
rn•kc L . kılometre kadardır. iki Uzun köprü - Edirne_ t~ame.n tı tc•ruyeye . b k 1 Junmuştur. Bunlar, tabelaların a sa-
lllU vcnzın k. k d h b El'an erazi tahriri devam eden yer Y. m';'stenıt ir arar 0 ma- dece dişçi unvaniru bulunduracakları 
•· ra.l"llk Yola afi iscde depoyu dol toprak yoldur. Zi re egcr ıç ır yıp bır mezunıyetı' .. t k ddimeden ••d k . . k ler ise Artilvin, Hasankale, Erzurum . _ mu e a için Diş tabiplerinden tefrik edilme-

3 ır Çı mak sayanı tavsi- bususıyetı yo tur. A d h A C h K ıbaret bulundugu cihetle Seyri sefain 
8 

Ed" nede bir gün sabahtan akşa- r a an, yıntap, ey aıı. ozan, ekille i . h d" .. !eri kolaylaşacaktır.• Hükümet, ce-
"-. İiyiilr. T ır ı t Kara İsalu İçeli Gülnar korkuteli v r nın a ısede mururu zaman miyetin bu husustaki muracaatıru 

h "'•.ııııekctı· .. erlr.oa turu. ma kadar kalmak, veya I?u.vasa ~ Akd • H • B• f B • A'. bulunmadığını meclis kararile bal e-.. , go k ı ezı ag avza a ra eypazan d" ehemmiyetle nazarı dikkate almı•tır. t,I •tını;, . rme ve tanımak ti- günü şayanı temaşa yer erını g p J d • K • J" E İti h" Af• ılmiş olduğundan bahs ile divanı a- , 
,., lı •e koy•;ra

1
atimiz, sanatimiz, ~ş- ertesi sabah İstanbula dönme~. tu- K~~a~arı, Tocae ı'" Bs .şe .. ~· Bl0~k linin hudut ve salahiyti taktiriyesinin ANKARADAN==ıGELENLER 

"" 1lalarıırı u erimizin yaşayışları ristlerin reyine kalmıştır. Ez cumle y u ~ >;;.· ~şan ı, M o~oyu ' K ecı ' mukayyet bulunduğu şeklindeki s•rd Denizli meb'usu Mazhar Müfit, 
• 1~da iy; ~~·k?rrn1 anlarımız, ilh hak'. camileri ve nehir kenarları görülme b enılıe ı~ ur;;: - uç a~yaK ~[aca ettikleri mütalaa tın ilmi hiç bir k'ıy- İsparta meb'usu Mükerrem Beylerle, 

gıırıızı g ır er edınınek için top· ğe değer. Otel iyi ve temizdir. Ye· 1.eyB baan ı~maU, ıgak' .. 0
." u, Edır a:c- meti yoktur dedi. ve: Japon maslahatgüzarı ve Fransız a-

. ..ıt 'l' k ezmeli t .d. 1 ı, a es ' zun opru, remıt. S . f . k . d.. A ka d r ~ ra Yada • anımahyız. mek te iyı ır. . Balıkesir, Bergama, Manisa. Çeşme, eyrı se aın şekil ve tasviri dava- teşe oınmersıya ı un n ra an 
ô< ?'ucu olırıadu~un biT tur kat'iyen Avdet. Sabah 10 da Edırnedcn ha- B d A d Öd . N ·ıı· sına nazaran müekkilimize atfettikle- gelmişlerdir. 

•le ı~t b E k" 11 112 L··ı Bur ayın ır, y ın, emıs. azı ı, . ı··ı ı·· 
'ı t~n ncclidir. G a~ aşka son derece reket. Baba- s ı .. u c - Denizli, Çaldır , cı 11 usu u muhasebei uınumire ka- KARIŞIK PETROL SATANLAR 
~ tö de •eya il< •lıbotuya kadar bir gaz 12 1/2 Çorlu 15 Sılıvrı 16 112 I Türkiyenin her tarafında bugünkü! nununun 47 ve kanunu cezanın! Petrol inbi!lr idaresi, piyasada 

rh İstanbul~ gunde gidileceğine İstanbul 19 1/2-ZO . 
1 

f 1 rayice göre olmak üzre yapılan cra- 130 ncı maddelerinde ceza tehdidi kolza yağını petrole karıştırmak su-
o 'i areket ırı n sabah 5 te veya 9 • Edirne - Baba Es~ı ~olu taş 1 a- zi tahriri ancak on senede ikmal e- alt~nda bulunan bir fili memnu ol- retile hazineyi izrar edenler hakkın

ı ir ti•ş gidi~:~~ktır, . kat büyük cürete musaıttır. BabaEs dilccektir. Maliye vekaleti bu müdde- d~gunu ve bu itibarle mahiyeti sev- da takil>at icra etmektedir. Bu sure
-"' buı agın1 tutm se hır günde Tc- ki Lüle Burgaz ortadır. ld ti uzun görerek seri bir tahrir yapı· kı her ne olursa olsun hadisenin hu- tle yolsuzluk yaptıkları tespit edilen 
1~ 1a ~•kir dağı a~k .icabedcr. İstan- Burgaz - Çorlu topra.k. yo ur. labilmesi için yeni bir proje hazırlan k~ku u'."umıye tcsiratıadan kurtul· eşhas zabıtaya teslim edilmişlerdir. 
I ~. e '•dan g da ·atrıı (7) saattir. Yo Burada da kaybolmamak ıçın Alman mıştır. mıyacagını ve .. ha<.!ise bir m1hiyoti Bunların ekserisi gayri Türktür. 
'' Rlene c•ı çıkılıroa gayet ag' ır telini takip etmelı. Bu saha son de- B .. k.. . t b . 1 . ·ı .. k hukukıyede mutalaa edildiği taktir-

,.,. "1 u . •ene g·tırı k . d B .... k bir •ölü andı- ugun ~ erazı a rır erı ~ e musa de tarihi had· .. ,1,~;;ş;:-1'7~t\l~P.~;) 
~ ltıa.Ei ıcrı Te1'ir 1• e şartıle ak~ rece tenha ır. uyu .. 3 kafat tahrırlerı devlet vergı esasları- . ıseye nazaran mururu 't' 

~r, k Geliboluy dagına .varılır. Ma- rır. Çorludan ötesi malumdur. nı ihzara mahsustur. Kanunen tadila- zamanı adı t~h~ssül ettiğinden dava- -
t 1 1 daha Şaya a kadar bır günde git Bu 1050 kilometro Jaıdardı~. Orta tı hususiycyi icap ettirecek ahvalin nın kabılıyctı . ıstimaiyesin bulunma-
..! y01~1•nbuıdan "~.tavsiyedir. otomobiller 8-10 teneke bcnzın su- tahakkukuna kadar yapılmış ve yapı- dığın_ı ve seyrıs·,fain vekillerini dava- ,, ______ ...,.ır.ı...,..,.~:ş; 
~I ciın::da lazıa •ğlır az geç çıkmak, feder. Yolda her kaS1lıad~ be_nzı.n Jacak olan tahrir muamelatı umumi yı mururu •.•mandan kurtarmak ma- A k 
P' aaaı 

20 
••babı ile •nrnek ilh gibi ge· vardır. Asayış mükemm~l.dı~. Hıçbır bir esas mahiyetinde olacaktır. ksadı!°'la t~rıhlere alastikiyet ver- Iltfepo aplCJSJflı 

o •e 1ı· 1 2 <la • Gelıboluya aqam tehlike mevzuu bahs degıldır. ~ek ısted!klcrini ve bononun tarihi d 
r 3 ır lnahzur :~~lrncsi muhtmeldir Bu ve buna benzer turların fayda- Memlekette ımzası degıl seyri scfainin bono bede- yarala ılar 

I - · tut. sı pek büyük olduğunda şüphe caiz _ li?!. maliye nezaretinden tesviye eyle· 
ıtı stanbuld;ın -b Çorlu. değildir. Traüya yollarının t.a~- B' ( k dıgı veya .tngiltere<lcki şirketin ifla- Evelki gece dört kişi Hasköy güm 

trıız... erı "h k bak r bır ış 1 r soyguncu u sının te . . . rük antrepolannın önünden geçerler-.... et • • A. '-n . ara sıra görece- men is la ı ço paraya a - svıycsı netıcesındc istirdadın 
.... ~ una tel ı b ld Ed" eye bı"r mümk·· ı d - 'h ken antrepo kapıcısı Osmarun üzerine Vard muntazam . ı tesmiye olunan tir. Fakat stan u an ırn .....---- un o ma ıgı tarı in müruru 
tin ır. Direlcı . bır telgraf lı&ttı şoaa elzem ve nisbeten az masraflı- Çiflik sahibini yara- •amanı adiye mebde olması lazım ge- atılmıtlar, sandalye ile vurmak ıureti-
lt ~c atnut C~ı düzgün ve üzerle- dır. l~ce~ı ~arzındaki müddeiyatın da hiç le başından yaralamı~Jardır. Osmanın 
tıı~-ıtolatör f•~ııyete demir meanet- ALİ KADİR · ıayanlar aran ıyor bır ılmı. kıymeti olmiyacağını da be- feryadı üzerine yeti§en devriye miltc-
ı· ~Ustur ıncanlar ve teller tuttu İ --- yan ettı. cavizlerden Cemali yakalamıf, diier-
ı. · Demir bir teli takibctmc- REFED LEN Adanadan bildirildiğine göre Mı- . Yusuf Ziya ve Necati beyler asa- Jeri kaçmıflardır. 
S. KARARLAR ş · bı · · Osmanın yar~sı ağırdır. rı ı!j•ridcn . . sırlı cvkı. paşanın oğlu Ke_m~ .~~y ve sen bır tarzda beyanat .., . , 

d.l~r. .lliri Çı.kılınca yol ıkıye ay- Ali karar heyeti riyasetinden:, . namında bır zat C~yhandakı çıf~ıı:-'?- ta bulunuyorlardı. Müruru zaman KAMA iLE YARALADI 
1tcr1 daLdcnız kenarında kumdan, Bursanm sukutu esnasında kıt.•'!İ}e da· den, Adanaya gchrken otomobılının ü~crine tarihlere temas ederek daha Osküdarda Selman ağa mahallc-

~cr. l!:ı.-.,. Şimalde çamurdan ge- hile çekilmeyerek . İstanbdiu.ı! . ~t~gınde~J önüne üç kiti çıkmış, dunnalannı sö- bır çok teşrihlerdc bulundular. Bu sinde oturan esrarkcı Hüsnü sarhoş
"· -n tchl"k ve harbıye neıaretınc ver •• ııtı name J · J d' F k t bilin" 1 beyana.t ara• da bilh di 1 1• 1- elki gece ar'--datı Lu"tfü"yu .. h"."· lthlil:e . ı elidir, oradaki çamur de hareketi milliye aleyhinde bulun~sın- 1 Y emış er ır .. ~ _a .~~~mo yo u- . . ın assa vanı a- u,.... ev ,.. 
llır. ••zdır. Korkmadan geçile-1 elan dolaJI he:r'cti nıaluuaaca. nisb•tl as- 1 na devam .cttığını gorunce bunlar ar- lı~ hudut ve salahiyeti hakkmda kama ile yaralamıştır. 

ıl' \;aııı keriyeııi .kat cdilınit o~n alay unaıru Meh· k:ad~n sılih atmağa ~a~lamıılardır. mutalaalara tesadüf edi!iyordı. Hüsnü yakalanmrotır. 
'« il:· ur &eçildikt t t k met Şakir elendinın M~danyada b~u~ı Netıcedc Kemal beye ıki kurşun isa- ACEBA MÜRURU ZAMAN ALACAK KA VCASI 

~ •c ç,ze 'Yrı.lır. ş~~a~o;~~/:ine~ıi :~1•;et.~::'~~.~d:" v":ı:':::Y.~.: B:~: bet ~tmiı. biri sol kolum, diğeri •ol VAR MI? YOK MU? Feriköyündc Boğaz sokağında 
~. aya gıder. Cenu olunu al- sa havaliaini i•cal etmesi ve ataymm ha~!:, bacagını yaralamıştır. . . lıt• d•••••n r•hunu hu •olıtta teılril ... Mülcım Ki.mil, laı: Atiye, sabıkalı ar-

<;:0 P y keti hascbile krt'aıma ilti.haJr: edc:m:edi~ı Mecruh Adanaya gclınceye kadar dıy~rdu. Muhakeme safahatmm inkişaf e- navut Faik bir alacak meselesinden 
~ha. tlu 1'rakyan b.. .. k: b' k ve iıcaldcn evet müdafui hukuk cemı1r~tı- 1 yolda çok kan zayi etmiştir. Mecruh ~e~dmeai için. •••I emirde bu mühim •• döğüşmüşlcr, Kamil yaralanmııtı:r. 
ltb 11dır. ç ın uy_uce ır a- le çalışaroık Bursa v~ M~~nya ~va ısan- memleket hastanesine getirilmiş tlmı muadelenin halli llznn demekti. · • 
ls itden ar~ıyı geçtıkten sonra de camilerde kuvayı mılhye lehıne but- k l k 1 t ' Pa111nın vekilleri müruru zaman üzerin- Her üçU de derd~at edilmıştir. 

U lsıa çıkılınca şosa sata sapar. beler irat ve tiırkçe hutbe !-<rtip. ve ne~- ur~un ar çı arı mış ır. . . . de ısrar etmekle ilk hamleyi yapan bir peh KAR.AGOMROKTE YANGIN 
~}' sy0 n cadd .d. O retmc!c suretilc halkı kuvayı mılhye lehı-! Mecruhun hayatı tehlıkede dcgil- hvanın emi.n e-alebe!ini b.zanmıs olacak-
lit.rı lf\ız. Sol to r ~sı ır. .raya sap- ne ve dı.iş~a.n aleyh'n~ g~le_yan~ getir~e: dir. Yakanın bir soyyunculuk mak- lard.ı. Y_usuf 2iy~ her ve arkadaşları d .. i- Karagümrükte Ncsiltah Sultan ma· 
ıı . liııratıı T P. ak yo~ hıç sapma- le çalıştıJı"ı ve k:uvayı mılhye~n sa!lltmı aa.dile yapddığı tahmin edilmektedir. rna aynı mcvza uzcrmde müteselsil bey- hallesinde Sof acı çeşme sokağında 
to 1tlci kil ekır dagı şosasının taraft_ar~ı ol<l;uiu ~e. lstanbula_ gıtmcst Fe- Tahkikata başlanmııtır. Evelcc adnatta bulunuyorlıır ve hukuku wnu.miye-- Haşime hanımın hanesinde lamba 

Pta,L Otnctrosunu kat d B rit hull:un1ctınc ıltıca surtıtıle olma~P . . . e mururu zaman yoktur t b. · · ı d dil lı:mı f 
~ .~ Yol iyi ve e er. ~ Borsada kalmak zaruretinden ileri celdiii ç~flikte o.~up son~a ç.ık~rılmış ola!1 bı- va f ~- ı_rının bıle da- par amasın an n yangın çı ı. a 
... !t\iteldir. T k" man_zaralar olduk ve tıtanbulda iken Aruıdoluya &•çıtı.ete o.-1 rınden •uphe edilmıştır. Mamafı he- dL'":.{ ·~ ~ delalet ede<:e&ıru ıoyliyorlar- kat itfaiyenin gclmcıinden evci sön-
-<>ın e ır d M ti 1 il ' . . u tar B. bono111 17 Temmuzda' d"" ül ü Ü 't Yalc:t agı. ura ı ŞO· ıfra$11]ası bunu. te>:it ettiıti ~~ ama. ı ı;nı •- nüz tahkikat bitmemi!jtir. vermış ve parada müflis ıirlc:et tarafmdan ur m 't r. 
ltl,.,~nda •~ılınca ycşıl yamaçlar yeye muhalif biç bır luıreketı thbar edilme:' KADIN SIL\HILE IS .Temmuzda alınmııtr. $u halde mebdei KAHVEDE UYif'NUR MU ... ? 
--,u1r· dcnız ve M dal dili tahakkuk eylcmı1 olmakla hakkındaki 1 İ tarih ancak 18 Temmuzdu, ve onla . . 

l ıır. annara ı arı kararın ref'ine. Anadolu ordusuna vaki Pozantide hiş oğlu brahim na- müruru zaman vüku bul.m d 1: c~re Beyazıtta Eman ustanın kahveıın-
ot Cltir da... .. . olan dav.ete csbabı ııhhiye. aerdile . icabet 1 ?Hnd~ biri bir kadına tec~v~ etmek yordu. uş eme 0 u- de mukim Bolulu Hamdi peyke üstün 
dil>rııobi!c·ıı:k Trakyanın en muhım etmcmesınden dolayı asken hey'etı ~ah- ıstcmış, fakat kadın İbrabımı tabanca Yuıu! Ziya bey: de uyurken cebinden 5 lir111 çalın-
t ~Ora~ ~ merkezlerinden biri- ıusaımca niabeti ... ~s~eriye.si. kat edilpuı ile ağır surette yaralamıştır. tis-b~2 Nisank 1928 de baş vekilctten mec- rmf, Haydar isminde biri şUphe üze-
t.ı:t:lt ıcabrnda t b"l' f k olan piyade Mülazınn sanısı Mehmet e- M h Ad 1 k h e ır tez ere yuılmq ~ iı b dan ba. . 

bit' ilrızaı O omo ı ın u a tbi f ndi elyevm hali cinnette ve bimar- ecru ana mem e et astane-. lam[lhr, Anlamiyorum bir bur:~ huku.: rıne yakalanmııtır. 
ta~a.lllirha irını tamir edebilecek han!ı: bulunduğu, hini dav~t~e r_oma~~- ıine getirilmit isede ölmüıtür. davaınmı yokaa bir cürüm davaamu yap,. ......,._ 

'Yite n_c de vardır. Depoyu bu madan muztacip olduiu tabıbı mudavıs~- MUALLiM KURSLAR! yonızı Ona bir cürüınse hukuk müddei ILt d A H. 
l't:kt bır daha doldurunuz. run raPorundan ve ~erkek bunama - tabı~ Adana mıntakasrnda muallimler ·- umuminindir hukuki cihettende davayı h11- .IH IBB l • 

~t~ · t dao.1 edilen ruhi hastahe-mmda Mısırda barbı . 1 zurunrzda t riha b"l h L 
'"' 'Pti<1a· .. ntn otel ve lokantaları . esaretinde bWu.nduiu zamandan ı çın açılan A ve B kurslarına 450 mu- et 1 e a.Ları blmamrt-
rCt ı ve t . l"k fh wnwnı ır . . k . . tır. U •• h l •• b .,, l;ıthid· Cmız ı me umu ga beri devam eylediti Trabzon ve Haydar· a un ıştıra etmıştır. Müteak~ben Hüsamettin bey aeyrisefain zum ffia SU U Ü 

'•kı ır. paı;.a hastahanelerile latanbuı emrazı asa- İZMİRDE BÜYUK BİR TOTUN namma söse baoıadc: 
'ıtı ,..:dağ. i\1 ika . . _ biye ve akliye müessiııcsinin raıw<lanndan DEPOSU YANDI .- Edebi~ mücadeıe1,. benseyen bu e bol 
ıyi Urkiy d a ra şosesının ya anta1ıtmr, ve ıu halile davete ıcabet ede· t . d N '"h .. sozl!re hıç b~r cevap vermi,-eceii.m dedi: S ne .. 

'a'Ve en e e görülen yolların en memek.te mazur bulunduiu tahalr:~ et· zmır e gec ... e . ":mazg~ ta T';lrkler teşk:illtı e~ıycmizde B. M. M.: milletln k ba... 1 mi d 
t ~ıaı ınuntazJmıdır. mit olmakla hakkındaki kararın rcfıne. çarşısında Selanıklıİbrahım Emın be- ;r•tine hikim_ve mümeasili olan bir ıekli Tra ya gcı arı yaş üzil er en 
~t~ ile~~111 .Yctkrn Lir atide son de- Alay zabitanı?'. ifcal. ~e kuvayi pmilliye yin isticar etmiş olduğu tlıtlın mağ;ı. ıdas:e(l\r. Teşkil&tı esasiye mize göre diter soma imaline müsaade istihsali için 

tıbil.I ı; ı gıdeceğini tah .0 etmek tarafına ıı~~e:ı1nı~. te~lnne ça.h~trııına ve zasından yangın çıkmış. ve mağaza ma~mlar ve difer teşkilit araamda çok: hük:U.mete müracaat etmiılerdir. Ge-
l! a6a oı........ mı bu bapda ıJO yuılu sıyaaet takip ederek k" ·ı d kt . d'· .. buyuk:. fark.l.ar •.ardır. Biz M. Mubta· pa- '""'" seneye nispetle Trakyanm üzüm 

!).,. t.ı D-i:zeı ··~•- . . ınu··cadelei milliyeye. tar.aftar olma.dıiıru a. mı. eı:ı yan 1 an sonra son urülc- b • r-•<ç •~ y 1-' bil şayı ır muttcbim olarak &östermiyorw: mahıulli yüzde elli fazladır. 
ç ~Ck °'i O .,.a vırajlardan yavaş . filen izhar eyleme~ıne ~ınaen. ask_e~ı hey· mış;ır. .. .. ~n?aı:ı yapmış oldufu bir zararm tazmini2 
C dıkka e bozuk yerler zuhur ettik- eti mahsusasım:a. nısbetı askerıyesının kat· .Magazada (2000) balya tutün var- ~ 11tıyoro.. Dava budıır. ıo 7 inci madde KREDi MUAMELA Ti 

ı. _ t-faı1c: t etmek sayanı ta · ed" ine karar verılmı, olan sabık .alay _70 ku- dı. yangın saat bir buçukta ansızın ıse. n;ıururu zaaanın hiç haılamam.q blr HA""INDA 
ua~ ata .. K · vsıy ır. maodanı piyade kaymakamı mutckaıt Fev- h t · k d h tl l ha~ıdır. Bu davada en mühim nokta meb- ~ 
itte: Uk olrnakı e~an ~osadır. Kısmen :ri beyin kuvayi_milli.y_enin ilk teıekkülü_n· zu ur c mış ve pe e şe ı o mu~ deı hareket olacak tarihin tesbitidir. Mü- Şehrimizdeki bazı ecnebi bankala-
~ Clveri~ı-d·a beraber oldukça sür- den itibaren mu.daf~a;ı hulkhiu.k cenuyetıle tur. p ·r k" . ruru ~a.manm taalluk ettij:i hadise ne iae tarın kredi muamelatını durdurdukla
.. -~Ud,. •. ı~. Keş.ana giderken şo- birliklikte kuvayt !?ı~ıre. ,e ~de ~httıjı . Magaza. muht~h .. ~.mselere .a_ıt idi, o hadıaenin kendi. ııariyle temasaı olan 
,.qlflil en ıkıyc ayrılır Solu takip ve latanbuhın katı ışp.li uzerıne bı~~ok hına ve bınadaki tutunler sıgortal: nokt:ayı aramalıdır. Biz ne za.ım.n muta- n aöylenmektedir. Ticaret müdüriye· 

........_ .;,. . zcvkia~m Anadoluya b.etçınaet!~~ :~ c~uva~~, idi, siğorta miktarı 50 bin liraJır. zarnr oldanak o tarihten itibaren dava ti, Yukubulan ihbarları nazan dikka .. 
0 ..... ta •e• yatma muaven ·• . 1 y l k - h etmek hakkma mali~- B,.· ~-L- el da te alarak tahkikat yapacaktrr. 
"Ob h " - Gelibolu.. ·ıı· ·ıt:L-t edecek :ıabıtanm ıhbar e- angının nası ç.ı tıgı enur ma- · ııu.&. ~ ev va <ıı '" at· mı ıyeye ı - eli ha b ı· d ğ'Jdir tıl b' . - d etmış olaayıldı: Mahmut Muhtar PAIA zi•e: - . ™'"·- ·==""'°"=" 
raı~ ın en eğlenceli kısmı ınan dilmesi ,.uziin. den haps .•~ vanı r ··ı· ~ e ı • a an ır sıı:ara an çı- ne oluyorsunw:ı paranaı kayı:prıu olıhı eli- KAZA VE NAKLiYE SIGORTASI 
ite, <ın en şairanclcri bu yoldadır sevk cdildii\ ve amalı m.ıllıycye ma1&"J~~ ktiğı zanncdilmckle beraber orada yece.ktı - Ve bu pek doiru olurdL tik Ticaret umum müdürü Naki B. 

lede k.a.nda.n Yirmi k"l t . hareketi cöriılmeyiı~. muıalıbcre\:~k~~~ yanmıı olarak bırakılan bir lambadan takaıt 329 ve aon taksit 25 mart 330 buaün yeni nakliyat ve kaza sı'corta 
~ Utn da_ ı ome re mesa- reımt ve pyrı resmı ıcra kı nan d kt ~ uh 1 .. .. lm 1 d. ol~uiun. cöre 21 tevinisan.i. 928 in meb.. • 
. •e ba · gı başlar. Oldukça yük- ıan anlaıılmakla hakındaki kararın. ref'inc. a İçı '!!ı m .teme ~oru . c :tc_ ır. deo ~rcket .oldufunu kabul lbımdır." t~riflcrini hamilen Ankaraya gidecek 
~ntıı; Şian lıaşa ada çamlarile be- Mücahcdei milliye e•na•ında çe~ıl~n te!· brahı.m Emın bey ıthalac ve ibra- . Hu~mettin bey btı celsede daha asabi tır. t""t1·' olan tepeler d . cra! namel~nlen elde edebı1.dıkleyını tnııı- cat komuıyonc ... udur. cörnnliyordu. Sllzlerbti çok kuv.ctli aöpli- Bu sabah tarife komiıyonu topla-ru h_ a Oldukça i . f karasın an şos~ tizlere tevdi etmek suretıle ıfşayı esrar -e- Bu mağazada ttltünleri iıl~tir ih- y~r ve müddei.ratrnı mantıkla baaıaatla ta- 1ıc if 1 . k •. 

b""'Uk l.ıi 1 yı, a at tepeye dog derek amali millir• aleyhinde b_ulunmasın- raç ederdi. Mağazada 300 1 f la rihlerle teyit ediyordu. Hiiaamettin beyin nara tar c erın atı şeklini tespit 
ılJ1a r tal ahr. dan dolayı bey'eh mahausaca hıdemat_ı d~- . . c C"O a~ ot~ıryla ha•ıl otan derin sUkOta. müd- edecektir. 

l:1rıdc 1 _na koru dağının tam t vlctte ademi istihdamına karar verıJmıf amele çalışmakta ı4i. Hatta. İbrahım dea umuml Nihat beyin &henkta.r ve tolr: •ıiııiı~ıiiıiıll••••liiiii••••I 
~tos ı:ı.:<lenOirc deniz ör" .. c~e· o.lan posta ve telC"r~f mü.dİ:riyetl umumiye: ~min. beyin r_nağ~zayı satın altnak i- seıi dairtb: •e müruru zamanm gayri va- Bal muz• Qedesı' 

J{ Orftzi ve S g unur. u 111 ıntihasebe kalema han<..-ı ~avale ı;ubesı çın hına sahıplerınden birine. ı 500 f"İ:t ?l~aıiu ~talaaıl)'la mururu saman te--
)~ Otı dağı ıd . ~r?s adalarıdır. kiitibi Serlcis Çatyan efendin~n postab3ne- lira vermit olduğu sabit olmuıtut kilfmtn rettini talep etti. Mllhakeme veri-
10 t\c kada 1 an ~!'ıhnce Kavak kö- deki memuriyeti telgraf muhabe~ab k:IS- • len laydıanm tetkiki ile karana tefhimi 

kilo r YOi duz, fakat •ncak 30- mında. olmayop havalename şubesınd.e ol- zunnında puartesl ciinime b--kddı. 
~urıa 1trı tro •Üratc müsaiu· Ç duiu ve lngilizlere if~ayi esrar edcbıle.cek Bir izdivaç Hallı:ta mulsalı:cmeJ'e kartı-blr tebaciun Htdkab zinat mektelli rektödiicün· 
~k r, d.n sakınma . . ır~ .u- vaziyette olm:ıdığr ve ~na.doludan ç~ktlen vardır. Salon ise pek dar Celiyor mahake-- elen: Mektebe iit IS dönümden ibi-
~ . •c dikk . k ıçın yava~ gıt- nıahreın teı~rainamelenn mahrem vuıta- İavcçten bildirildiğine göre muhte- menin kUtlipbane aalo111Ulda papılınui ret dört kıta bağın bu ııenekei üzüm 
d lıyeuir. ı<:.tlı bulunmak >ayanı ıuı.. teati edilır.ekt~ olma•ına ı_ıazaran Jit mübadele komisyonu arasından M. mümkün olsa... mıJ,..dleri aleni mü.ıılyedeye kon 
~!teli İı;; • vak - BaJaycr arasın- bunl~ı·ın mnnıaılc_yhın _clin_e ~ec;me~u ~uhal Holstad ile matmazel Beekfrüs'in iz-

lıılııı d tabır olunup oton b"J ö oldugu ve mumaıleyhın »ya.etten muçte- TALEBE YURDU muttür. Tilipl~rin tcriitiru inl.1mak 
ılla <..oıl(.:ç y•ri 1 .10 1 ~ r- nip, "\"3.tifc'lilc mcış~ul \IC eTbn.bı rumustan divaç merasimi 29 Tem.muz- tarihinde • . . . ~ her elin: milz&yedeye İ§tirak 
Ycı' trıel.ızıııct; 0 an ncilytp çukur- bir Turk .,,hil>bi t>ulunduıiıı bic çok.mes- Skövde şehrinde yapılmtştır. Yeni ev B':' son~ de~ı~ye ıptidaama kadar fçuıde yevmi ihile olan 14 Ağuatoa 
~ '>ldukr, r. Bol~y;r Ge!ıbolu lek ve şube me.nurlarınrn ,eııadetlennden lilere mesut bir hayat temenni ederiz. Maarif ccmıyetinın İatanbut YO Bur- 920 Çar§Ulba günü aaat 14 de Def-

?>r•~ı' mıınt-..aın ve •:üztl 'e bu bahda. ·~ı •Yrı, yapda.n t•hk.•lut~n M. Holstad rcfikasile berabcr on ııu·· - ••d-'-' ·-•-L- yur••---- .11 ..... •a••k tc-.>--lik u_.llllda za'r•· mu .. -·-eler 
\.U • anlait'<tıı-ı ı.:tl,~~ıc hJ.kı::r;ınd.ıkı k:.ıcaıın ıet- ' . - ..,.. ~UÇ LMDU-.. ~-.. 1 · ..... &"UiU uuı-. .,_ "-..... 

. ıt1:ıt:.-:-hk:ın '.;.1.r.t: ve.-iJm:..stir. 1 ne kadar İatanbula geter::ek:tir. ilhe edileceletir. .-...yut komİ•Joa..M ielmel..L 

lslanbul cuma günleri 11ası/ eğleniyor ?. 

çubukluda saz dinleyenler 
" Dereden tepeden lıonuşurhen karşımda 
oturan yaşlıca bir adamın kucağına yeni 
doğmuş denecek bir çocuh bıraktılar,, 

;ok sevdiğim şişman bir 

dün tramvayda sıcaklardan 

dostum Bir Madam, kalabalıkta fazla sı
şikayet kıımış veyahut fazla sıkıştırılmış ola 

cak ki yer gösterenler olduğu halde 
ederken.: . . ayakta durmağı tercih etti. Derken • 

- Bırader, diyordu, elıme ne al- Jimonatacı: 
sam hemen yelpazeye inkılap ediyor. _ Haniya buzzz ... diye gcçcrketı 
~ele gazeteler. Bu sıcaklarda az da elindeki tepsi Madamın koluna çac
ışc yaramıyor ha 1. • Zaten gazetele- pQJ zavallmm üstünü baırnı ıı.rddam 
rin serinlik vermek hassaları malum. etti: 
Bir de şöyle sağa sola doğru salla- - Kale utarunıyoraun? 
ymca mübarekler vantilatör tesirini Kırılan bardağın parçalarım top: 
yapıyorlar.• Şiıman dostuma nasıl larken: 
hak vermem ki o bu sözleri söyler- - Ne yapalım Madam, kaza bu .. 
kcn elimde çarşaf gibi bir gazete h~- Bardak kırılsın da gönlümüz lı:ınlma-
bire sallıyordum. sın. 

Şaka birtarala ama sıcaklar sahi- Burun tarafında bir çocuk tuttur-
den bastırdı. Hani bu gidişle nerde- muş: 
yse lüzuci bir şekle girip ter halinde - Hopf anne, hoşaf iıterim anne 1 
damla damla eriyip gideceğiz. - Oğlum sana vapur i~indc bo)afı 

Eminönünde bir bardak buzlu ay- nerden bulayrm? 
ram yuvarladıktan sonra bayağı se- - Bul anne, hoşaf anne, iıtcrim 
rinledim. kuruşu toka edip köprüyü anne. · · 
geçerken koluma biri dokundu ve a- Çıtır çıtır çekirdek kıran, fosur 
kebinde şapkasını çıkararak itizar fosur cigara içen, çocuğunun altını 
etti. değiştiren, nutuk söyler gibi bağıra 

- Affedersiniz Madam! Madama bağıra konuşan, her cinsten her çe
benzer bir tarafım olmadığı için hiç sitten yolcular arasında hepimize tat 
üzerime alınmadım. Mtğer adamca- lı bir vakıt geçirten bu seyahat, va
ğız benden ~ve! sahici bir Madamm purun Çubuklu iskelesine yalla§masi
ayağına basmış ta benı o Madam le nihayet buldu. Şirket vapurları. 
zannile itizar etmiş. Olur a. insanlık biraz hapisancyc benzer. İnsan kale 
hali. . . Yürüdük. Niyetim şöyle bir kapısından girer gibi kollarım sallıya 
boğaz havası almak. Mümkün olursa sallıya girer de çıkarken iğne gözün 
iskelelerden birine çıkıp şüyle biryor den geçer gibi müşkülata uğrar. Bu 
gunluk kahvesi ittikten sonra ak am sefer de öyle oldu. Evvela çımacıla
serinliğinde dönmek. Gögertcde do- rın sesi duyuldu: 
laşırken baktım birisi ismimle beni - Ayak! Ayak!.·· 
çağırıyor. Serin geldiği tarafa yürü- Sonra takır takır merdivenin ilcrı 
düm. Kolumdan tuttu, yanındaki boş sürülmesi ve nihayet itile kakıla is
yere oturttu. İnanırmısınız ki ancak kcleye çıkış. Arkadaşım, bu kargaşa· 

!ık arasında beni kaybetmemek için 
o zaman tanıyabildim. Aşağı yukarı koluma girerken: 
yirmibeş otuz sene evvelki ahbaplar- _ Yahu, dedi, iyi iri insandan üs-
dan... lik . 

- Nasıl, ihtiyarlamışım değil mi? te bır de ayakbastı parası almıyor-
u !ar!. Bu ne rezalet canım. .. zun seneler biribirini görmeyen in· 
sanlar arasında hemen daima ilk söz- Çubuklıyu size tarif cdecclr deği 
!er bu bahis üzerine açılır. Hakika- litn. Buras.ı ne bir köy. ne de batt 
ten ihtiyarlamıştı. Onun da benim bir mahalledir. Eğer sahildeki aır 
gibi yalnız adı genç kalmıştı. Fakat, yalılarla gazinonun hemen yanındak' 
şurası da muhakkak ki gönlü ihtiyar meşhur suyu ve bir de küçülr gazoz 
lamamıt: fabrikası olmaaa belki adı bile amı~-

- Çubukluda sa•a gidiyorum! mıyacak. Fftkat Çubuklı, büyillr bir 
Derken derhal yirmi yatında bir de- köy olsaydı acabi onda tenhalılı: için· 
likanlı hali aldı Sonra yüzume baka- de seçilen bu kibar ltuıuaiyeti bula-
rak: bilccelani idik? 

- Ya •en? Diye sordu. Eier bat- Me11ell ıu ııazinoda toplanan balk;-
ka işin yoksa beraber gidelim. ne kadar seçme ... 

- Azizim dedim, benim buııünkil Adeta k?rkarak, çekinerek ytl.ril-
itim gezmek. Nerede cglenti var5a yorlar. Mesırelcrde tıürültü yaparalr 
haftada bir gün ben ordayım. ilimdi etlcnmeğe alıtık insanlar lçimizd 
anladın mı? çoktur. Halbuki Cumayı burada ge-

Dcreden tepeden konuşurken kar- çinnete celenler hiç tc o gürflltlicii' 
fUllda oturan yaılıca bir adamın lru- inaanlardan defiller. 
cağına hemen de yeni doii;myt dene- .Mı11rlı bir kava11n bafl"daki fe., 
cek bir çoculı: cctirip bıraktılar. A- üç dört yqındaki bir çocuğun 0 k.ıı
damcaı?ızın bundan pek memnun ol- dar ho~un.o. &itti ki dönüp dılnllp on# 
dutu iddia edilemezdi. balrtyor. Hani bırakaalar, belki de gi-

Can sıkınt111ru ima eder bir tarzda dip püakülünü koparacak. Bahçede 
batını sallıyarak karıısında oturan tenhaca gördüiürnlia bir klltiye o
gcnç kadına baktı. Belki torunudur, turduk. Herkes derin bir vect içinde 
diye dütünilrken bizim arkadaşı ikaz çalgı dinliyor. Ortada çıt yolr. Sade 
ettiler : çıt yok değil. şöyle kaleme dolanacak 

- Gördütünüz kadınla iki sene alaylı bir mevzu da yok. Bunu bizim 
evci evlendi, kendi çocuğudur! arkadaıa açtıjiım zaman dedi ki: 

Bir atızdan: - ·Zarar yok, bu Cuma da, ağır 
- Eh, dedik, yetınitindcn aonra batlıların nasıl eğlendiklerini yazmıı-

gclen devlet! diye buna derler. olursun. M. S. 

!nbalaj fa~la, kaaf re çen~ırleri satı,ı 
Maliye kırtasiye deposu baş memurluğundan: 
Dolınabahçe ve Saray burnu depolarıle devairl. saircde aıu ay 

zarfında hasıl olacak ambalaj tahta, khc ve çenberlerlle lüzumun 

dan fa7.la kalacak sandıklar depoda mahfuz şarınamcsl mucibince 

11 /8/929 tarihine müsadif Pazıır gunü zeval! saat on dörtte p;:

zarlıkla satılacağından perderpey kaldırılmak üzre i~tiraya talip 

olanların altı aylık satı~ bedeli muhammen! olan 1500 liranın yiızdc 
yedi buçuğu nisbetindc dipozito akı,:csini Defterdarlık vczne;ine 

teslim ve makbuıunu lı:lınllen yevmi ıııczkılrda Dolmahahçede m _ 

liye kırtasiye deposunda mütejekkil satı~ komisyonuna miırac:ıat 
erlemeleri. _________ , ___________________ _ 

Deniz sahnalına ~oınisJonuı~an ; 
3500 ayak Amerikan vidalası kapalı zarfla lhalc.'i ';!.ı 1!/9:!CJ 

Cumartesi saat 14 te . 

500 Metre patiska ı - ı ı · 
1300 ,, Dimi kapalı zarUıı llıale,ı 2.ı · 8, •129 C'uınarte,,ı saat 15,.5 

Mil.it mlldafu Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yııztlı t!iYh 
hlzıdannda muharrer giin ve saatte ihaleleri icra edilecl ktir. 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin her ~n vermek ısccvenlerııı 
yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpaşada deniz satınalma· komı • 
yonuna müracaadan . 

Galata ithalat gün1rügü müdiriyetinden: 
Cinsi eşya adet nevi kilo 

Kesilmiş yapılmam~ ~ekcrci kutu ı s. 7 8 
kapağı ve pirinç kapsol 

Kuruçeşme antreposunda nı~vcut bili! sahip e~yadan lı:ıl:ldc dn

ve mıktan muharrer kutu kapağının icra kılınan miiza ycclcsindc 

resmi gümrüğl1 ayrıca tediye ı:dilınck üzre cümlc-ı ;;~ lirada talıbi 

uhte;lnde oldug-undan daha lazlasına talip olaı.:aklımn ı ı 8ı 929 1 
müsadif Paıar giimı Satı~ komi rnnıın;; müracaatları. 
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\<I oı\ık ı aca nr. AŞK DERDİ 
Haftanı .... --ın 

Sonbaharın çok renkli bir akıa-1 

1 
mıydı. 395 inci sokağın köşesinde ki 
«Voof garden"den Nene -yersey te

E:ııı:::::ııı:ı:ı::x::=ıı:ıııım:z:ıı~a•m• pelerinde güneıin battıiı görünü-
• 1 <l k f 1 yor. Hudson'un arka•ında, sular ka-

yazısı 

- \ '1li •• ına a .. !! ..:ers" -. , rarıyordu. 

1 ~ ulda sinema fı ::ıi yaptıran! Madam B ... Gökleri tırmalayan 
' vap ırmak ısteym bir mütt cb- •P•rtmanın taraçaaında beni kabul 
bısk gorÜ•tı m bana d di k.i: etmişti. Cüce palmiyeler. Japon fi

- - Sinema fılmlcrınin gilmrtij:U.; danları, .avrupa çiçekleri. taraçanın 
•or filmkr bize ~k pahalıya mal· dört kö;esini süslemişti . 

olacz .. Diğer taraftan artık sesli ve Kirk kadar misafir vardı. Erkek 
s Lmlcr yapılıyor. Bu filmler kahkahaları duyuluyor. kadın ııesleri 
t,ı.-ıı yapıldıkları memleket dilile sö- 1 çınlıyordu. Caıbant çalıyordu. 
vle ·ccckler. Bizim halkımız bundan M iss F .... dedi ki: 
ne nJayacak> Onun için bi:ı de yerli - İtiraf e<liniz ki Nev - york pek 
flmleri yapmaga_ karar verdik, lakin fecıa bir şehir degil deiil mi? 
gel de katle. artıst bul 1 Aylardan _ Bilakis, çok güzel bir şehir. 
h~rı Tiır~ hanımı arıyoru~, elimiz~e Bilhassa ak~amları •.. 
hır senanyo var, onu çcvırmek ıçm, _ öyley .. haydi dans edelim .•. 
Bulama.?ık: ~ulaınadık. _ S.aat sekizde, misafirlerin çotu 

Ş~ sozlcracn anl.a~lıyor ki bl• de gitti. üç saatta altı ~i~e Jin, sekiz 
de sıntma artıstlen haya!' ~şlamak şi§e Vuhisky, bir sürahi konyak, bir 

2 - İs'.3 bul - Sılı~rı a!.ımet ve undıkta vennut içmişlerdi. .•. 
mukarrerdır. ama bugun mu dcı;""', Uzaktan misafirlerini geçiren ma-
Y:aı;n mı de o:n > Bir Tılrk. kadın ar- dam B "' ye bakıyordum. 
tım bulunımı;ınasI?a şımdilik ta~mak Esmer, fakat tatlı, şaffaf tenli, 
dogru değildır. Çün~d hanımlan:nı· parlak ufak gözlü, güzel bir kadındı 
•;n ış hus~sunda tahıatı':' !aptığı tak- Ben de gitmek üzere milsaade 
"'?lı vazaıfe o .ka~ar .•• ıtıma~arı. var istedim : 
ki, c nlardan şımdi hır kadını ı§I ıate- _ B aber yemek yeriz dtdi biraz 
mel. Aptul!ah Cevdt• Beyden ödünç daha ke~ n ' ' 
para ıstemek kadar nabecadır. Bizim M tadı t. ı· -· d"ı· 
k d B. J'ği b • . . U e r o e ı çagır • 

a :n ır. ı ne u ıı ıçın m racaat -Frauk. muziğe söyle "Lost Pa· 
rtsenız, sı~e · • rad~se" i çalsın. 

- Ne ısuyorsunuz? Kadın artısı B dts · ·ı ett' 
mı> O bizde bulunmaz, eğer erkek "~".. d.nup 1 :veb. " 1 t' ı k kadı • • size - ""v ıgım agır ır va s ır. • 
ro f tyapal bcail. . I S~ 1'teroenız -Size iyi şeyler hatırlatıyor ga 
mu ı o a mz ıgaranız ne kadar J"ba 

1 yavaş! ı . 
Bıı cevabı aldıktan sonra arnk or - Ev'.t ıl~ dafa: ~ocamdan ayrıl-

ta oyunlarında neden kadın rolunun dığım gun dınle~ıştım. · · ... 
d erkekler tarafından y;ıpıldığmı ~1ad~ B ··-_ ~ır Manha~t~n ık· 
pek t'lllla anlarsınız. Bu da gösterir ram ettı. K ndısı altıncıyı ıçıyordu. 
ki bizim kadınlarda kadınlığa karp Sordu:. . .. . 
bir kanaatsızlik var Onlarda erke- - Bızım hakkımızda ne duıunü-
ğ.. icadın va kadının erkek vazifeıi yorsun uz? . . . 
gördlifüniı ve hu yanlış taksimi a- - Konplıman mı ı•tıyorsunuz? 
ma.Jin erkeklerin bir tlçabukluiun- - Hayır. hak~katı. 
dan başka bir şey olmadıfmı gögüs- - Do~ruyu sClylemelr. bazııaman 
)erini gere gere iddia edenler var. iB- doğru olmar. . . . 
naenaleyh yokarda bahscttiiim •ine- - Doğru dınlemek, daıma dogru-
macınm. aradigı hemşirelerinin bu dur . . . 
iddialarını gererek günün birinde on- - Pekı, sız kendı hakkınızda ne 
lan istihlaf zaruretinde kalacağını dütünüyorusnız ? .. 
hıasederek gılnden gilne dlM fada - ltellebet gen~: ve guzel k:ılma: 
kadına yaklaşan •durbin• bazı genç- yacağım ... Bu günlerimden azamı 
ler arasından seçmesi daha ameH o- istifade etmeliyim. Saadet her :ıa-
lur. Beyoğlu niklh memuru Ubey- man ele geçm~•· .. 
dullah efendi üıtadımmn ifadeaine -Bir Amerıkalı kadın ısın saadet 
nazaran: nedir ? 

- Sis de bu zate v.rdıruı m1? aii- - Kocası tarafından sevilmek. 
alınden miınfail olup: - Tali değilse ? 

- Hayir, ben ona varmadım, oba- - Aynı programı ba§kaıunın ko-
na vardı! cev.ı.bını veren mhtaddit caııyla tatbik etmek. ,,,. 

- Alourı" Dekc~rtl - t/An 
-Dodo, Dorotinin muhaffefi mi? 
- Ent • Bu andam itibaren ı 

Dorotı - Dodo . 
- Güzel muadele . 
Ortalık kararmıştı. Yapyalınıı bit 

başaydık. Dodo dedi ki: 
- Neden göalerlmin &U•elliiin

den. cuibuinden bahıetmiyorsunu• 
Neden illnı ••k etmiyorsunuz ? 

- Çünkü sizi sevmiyorum . 
Beni cezbeden de gözleriniz ve 

güzelliı;iniz detil, benlifinizdir. 
Hilkat, Dodoyu yaratırken, baıka 

kadınlara benzemesin diye çahşmıı 
ve muvaffak olmuı.. . Siı: llyle bir 
kadın•ınız ki, sevilebilecctiniz ka
dar, tel'in de edilebilirsiniz ... 

- Ali ! .. A•kın kılııeainden lcur
tulmut bir adam11n1& . Sialnle .. mi
mi doıt olalım . 

- Hay hayı 
Bu aralık cazbant sustu. Bir fam 

dts ;mıbr geldi: 
- Madaın ... möıyö w ••• telefon-

da sizinle görüıpnek iıtiyor . 
- Poki ... Telefonu getir. 
Bana izahat verdi : 
- W ... sevimli bir çocuktur. Zen

gindir .. İyi ailedendir. 20 milyonu 
var ... Yalnız çok sokulfan . Bir 
cıtaaiği var, nasıl anlatayım ... 

Dodo. şahadet parmağını, orta 
parrnatına sürterek iaklattı. 

- Sizi aeviyormu ? 
- Deli kibi Buyaz evlenmek-

iatiyor. 
- Siz? 
- Sonbahara kalım diyorum 
Telefonu eline aldı 
- Allo ! ... Evet benim ... İyi vakıt 

geçirdik ... Dana ettik ... Herkes gitti 
Yapyalnızım 
Bunu söyledikten sonra koluma gir 

di. Başını omzuma dayadı, öyle ko
nuşmağa başladı : 

- Evet yalnırım. . . Hayır sade 
dokuz ••cocktails" içtim .. 

Beraber mi yemek yiyelim ? Çok
mu istiyorsunuz ? .• 

- Şu halde ben gideyim. 
- Ha vır . Allo !.. Ptti , yarımsaat 

sonra g;J, 
Telefonu kapattı : 
- Kal. dedi, seni görünce kıaka

nacak, üzülecek ... Ben de bunu isti
yorum ... Siz hurda olduk~, beni öp
mek, sevmek, okga.mak içın ıabıraız
lanacak. Sabırsızlandıkça ateşlene
cek. Sen &ittikten sora, nefis bir ge
ee ı:eçiririm. Mademki doat olduk, 
ilk c1oatluğunu ı:öater bakalım ...•. 
Culıant ba'lamııtı . Ellerimiz bir 

birine kenetlendi, birbiriJDiıe soku
lup bcklemeğe başladık ... 

hanımlara tesadüf olunuyor. Ejer - Evet amma madam B ... 
daha niklh dairesinde ba,ıayan bu - Rica ederim bana madam B ... Nakleden 
bcca)'i! auusu aynı hızla ev bark demeyin. Sadece Dodo deyin. SELAMI İZZET 
<ılu un bütün oafahatmda devam e- ---- - - · --- · - ~-madan aynı nakarat·· tekrarlayan bu nakleden reaııamlar, bugün her za-
derae halimiz daha doğrusu evlilerin di · h ha har çerçeveli bezler üıtünde her sene, manl<inden daha taze _ve n eyecan 

li ap olur. Zaten uzun saçların bir evclkinden' bir az daha kötıı, bir )arı olan Türk milletinin hassasiyeti-
ke.ılişi, memelerin ortadan kaldırıl- u daha silik bir gölge ile kartılaşan ni terennüm etsin. 
ma&ı. smokin, pantalon, kostüm mo-
dasının revacı, erkek sporlarının lı:a- ziyaretcinin kederine hürmet edelim. Daima genç kalan ve ı:enç hiule-

Her sene ben kalbimde bu heye- rin baba., olan Çallınm bu sergide 
dınlar ara ında da taammümü, çocuk 
ıc .. Uüdatırun dr•ilme&i hep kadınla- can ve ye'sin acımtırak ta'mını yu- dört tane resmi var. Dördü de dçek 
r~ erkekliğe doğru bir istila hare- dum yudum içerek bu merdivenleri resmi... Çallının atölyesinde bu se
kctinin ilk hudut vakalan dcgil mi- indim. Bll çerçeveli bezleri boyayan ne bahar oldu. 
dir> Bir şey değil frenkçe bir darbı- insanların hemen hepsini tanıyorum, Bu ilk açılan 5içekler döküldükten 
mesel vardır onların içinde kabiliyetlerine iman •onra vereceği taze meyvalan belrle-

K dı ettiklerim olmasaydı ye'simin budu- yebilirsini•. « a n:n iıtediğini Allah ta ıster> 
derler. Eğer işi tabiat emirl<rini de- du bu kadar genişleyemezdi. Fakat Dün küçük salonlardan birinde 

bu defa onlarda mahzundu, onlarda bir manzara re&mlnin karşısında e
ğjştirmcye kadar ıl ri götürürler ve 
b muteriftilcr. Şahsan çok sevdiğim, piyce durdum. Bu küçük bir çerçeve 

>halara analık, kocalara kanlık yap · · d - d b" t a kal'- la da AII çok hürmet ettiğim bu ınsanların içındc Kayış agın an ır manıara-

d.,.l:ım ya 
1 

.,ar r ah tal yhukklıar go< bebeklerinde kendi resimlerinin dır. Talat imza•ını taşıyor. Yanı ba· 
mese e uyarsa ac,rım ev ı ar .. '· · 1 · · .. il d · · ta b" d 

..ı ı h ı· 1 M d - kü•ulmuş ve solgun a•ıs erını gor - pn a aynı ımzayı şıyan ır e ser-
m orm. · ıne. eme e çocugu ' · "k H b' ··ru .. f' 

ı . ,_ ı ı · · k .. r·k 1 yorum. vıcı var. as'Os ır go şun ırça9J. 0 m.}an \ e '·~\"bnk}' _ gu .u ok- Camiler. minareltr, kayıklar ve bir Pençerelerden birinin içindedir. Bir 
;::," arn~ ruç.u e e erı emzırmc • yıgın lkap kacak resimleri... az güçlukle bulacaksmTZ. Fakat ne 
,1 ,,'r"ı uegıstırmcbe kka, lıuyudt~alr. khelhe Bunlar hep on sene evelki görüş ve gtiul, ne hi•If şeyler ... 

a .... a enac- ge n ogurma ı . 1 s R h' h · b" 
tiına er· · c!· _ dük· bek- ld hep aynı şey er.. . onra u ı eyın ır manzarası .. 

~~ :~un e ar 0 u- Tekerrür öllimdür. H .. yat, htr za- hiç hayret etmeyiniz! Resimlerini hiç 
g T şu re ıydo.rı.;rnh: k bG il b man yeni ibdalarla kaimdir. Hayat, sevmediğim. beğenmedigim Ruhi bc-

asavvur • ın ır ere t n u . d . k · K d"J · · b "d k d- · d d erkek! la bla . mütemadiyen eğışme tır. en ı erı yın u sergı e en ısın en umma ı-
le le erk a yıruıkn ro rl ve <ntan- de itiraf ettikleri için bana gücenme- ğım kadar güzel bir resmini gördüm 

r so ag ç ışını... şte o zaman 1 . d · 1 k h k · d" s k d - b" 
kadın Polfae ihtiyaç hasıl olacağında yecek enıı enT_emık_n o ara . ra at ko- vebasehvınüıd~· a arya an yaptıgı ır 
ü he oktu FEL nuşuyorum. ur ıyeye reaım zev ı- u et u. 

§ P Y r. EK nı resim anlayışını getiren bu insan- Sonra Zahide Cemal imzalı iki Jev

Saıı 'at fi/eminde -·--
Sergi 

On üçıincü srrı:i. .. Bu sene al-. . 
nmda §tametın damgası gibi bu rak-
kamın tabiini taşıyor. Aynı dersi tek
rar ed n blr ezberci gibi bu sergiler 
bana hep ayni ye'si vermiştir. 

On üç sene, hi • bıkmadan. usan. 

ların halındeki bu bezginlik ncrtdtn ha. . . sevindirici bir muvaffakiyetle 
geliyor? boyanmış. 

Atölyeler . perdeleri inik .. levhalar Bu uydığım levhalardan ye'simi 
da bir az küf kokusu. . . tadil için basediyorum. 

Gün geldi ki Türk milleti, resim Artık, pençercleri memleketin uf-
sanatının ne olduğunu bu insanlar- kuna doğru açılmış atölyelerin perde 
dan öğrendi. Tarih sayfalarına ı:eçcn !erini kaldıralım ve başımızı nihayet
bu hakikatı. nankör olmadığımı 16- siz ve miailsiz ufukların ı:öz kamaştı
ylcmek için tekrarlıyorum. rıcı güzelliklerini ı:örmek için gözle-

Gönül iatemez mi ki biııc bir va- rimizi ıilelim. 
lntler tatlı ve, coşkun heyecanlarını ELiF NACI 

3 AGU:>TUS 1929 

Sadri esbak Kimi! Pı~ zade 
Şevket bey mahdumu 1Iısan bey 
mUbtela olduğu butalıktan reha
yap olamayarak hıntu pek genç 
yaşında olduğu halde ulu! etmiş

tir. Cenazesi bugün saat on iki
de ôıddebo tanındakl k~iinden 
Zihnı Paşa l'llrnilne götiırülel·ekıır 

ve oradan Sahraylcedidde aile 
kabristanına defn edilecektir 

ccnabıhak aile! lı.ederdldesıne 

sabrıccmil Ihsan et~ın . 

Jandarma ımal&thantoi ,\fd. llAnı 

( 90) kilo Komprıme .kinin 
aleni münıka~a u uli ile saun 
alınacakor. .\lünaka>a 18 8 29 
Pazar gunu aaat 14 te J. tanbul
da G~dikps~ada .Jandarma lrrıalat
hancsincle npılacaktır. Şartname 

imalAthftneden verilir. 

Sarı~·erdr aile bahçesi 

DOKTOR 

İZZ2TKAMIL 
Yıııı " .. ki btl«ıguldutu, om

reıı clldtyı ve frengi tedavi eder. 
Bahçekapı şekerci Hacı Bıklr 
hreı ındıki apartmandı 1-1 /2 dan 
61 ll ya kadar-

.. HALiS TA~ DELEN .. 
l~.,.ck ıçln eler n uzerinde 
(,, B. mar ·asın.. dik ka ı 

ediniz. Adres: Galip Bty 

telefon - Kadıkny 46~ 

Liaeler milbayaat komisyonundan: 
Galatasaray liaeıi pansiyonu için 

mevcut numunelerine görıt imal etti
rilecek olan (250) adet sıra ile (5) 
adet kilraü aguıtosun yirmi bttinc! 
pazar günü saat onaltıda ihaleıi icra 
edilmek ilzere kapalı zarf usuWe mü
nakasaya konulmuştur Taliplerinin 
numuneyi görmek ve şeraiti anlamak 
üzere komisyonumuza milracaatlan. 

Piyango mödUrl ·ıunc!cn : , ·umu· 
neEI 'eçhlle (MI) ton yerli maden 
komtirü aleni pızarlılı ıuretLle mü· 
bıyıa edileceğinden ermek i"eyen· 

Tiyatrornnda bu akpm lnki- !er pey alı~elerl ile birlikte ~-8·?29 
cumaıte~i günü ~aat 15 it piyango 

l!p tiyatro•u (Yekta efendi aı!eı;i) müdılrltlğünde müteşekkil tayyare 
vodvil 3 perde :\Juzik. .. mübayaat komisyonuna mürıcaaılan. 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve haya ü:ı:~lint1 sigo~·ta muamelesi 
icra eyleı-iz. Sig•JrtalGr1 h~.tk için müsait 

sertııtl ti~vidir 2 
Merke:r.1 İdıu·eııı Gnlatada lJn,~.11 Hanındadır 

.ıi·lll·"ll.· ı>'lll-'l f"hh'l<trdıı nc+i..,« ıor •'• .r'\& 

~~~ Tıılefön: Beyo~lu - 2003 

lstanbııl Tramvay Şlrkı>tl 

Otchüs Servini 
Vlüdi iyeı, Be ıktllfı '\1açkı ıarlkilc Be)otluoa rapteden bir Oıo

bus servisi tesis edlldiA!nl muhterem ahılire ilin eder. Bu servis 
Betllııa~ \"apur iskelesi va•ırsslle Bernğlu ile Ü•küdır ve Bogazlcl 
beynınde ca seri muvasalayı temin ed~c•.ktlr. 

HAREKl':T \AKITLFRI _____ ._... __ 
Boşiktaıt• lhlsmur cadde iııın köşul ( Şlı ıı;otl b•yrlye 

sinden 1110 metro meeef~ı!~dlr ) 
Beyııplunda : Harbh-e mq·danı 

• hareket her 10 dakikada bir defa 
Sf.R \'!' ; 

lıkel•· 

Taıii günlerinden mada oaat 7 dakika 30 dan sut 21 re kadar 
Cuma ve ııril günleri sut : dakika ;ıo dan sabahın birine kadar. 
Cuma \t talil gıinlerı barektı1er her 7 dıkilrsda bir defa vaki olacıkar. 

:ervls 'üratll ve rahaıar. 

• 
Iıtanbul, 24 Temmuz 1929 

MCDIRIYET 

lstan~ul mıotakası nıaa~in nı~~eo~isli~in~en: 
Gümu,hanc vll~yetinin forul kau,ının Görtin nahiyesinin Şıhlı 

Kızıl ot karyesinde kAin olup hükömet malı ulunan bukır madeni, 
ı - \ladenın ıç<llmi tarihinden itibaren bir sene zarfında 

( 020.000 ) lira <crmayell hir Türk ~Irk eti teşkil edilerek hukuku 
b~uı~kete devredi'tmck, 

2 - ilk -~ne zarfında saha! lmtiyazlyenin 1-1000 mikyasında 
muntazam topoıı;rnfik ve Jeolojik haritaları yapılmak ve eski ima
latın ve . athı ar1.ın tetkikinden elde edilecek neticeler fenni bir 

rapor ile ıc-bit 'c tetkikat nctayicır,e göre işlctm~ Proıderi tanzim 
edilerek İkt:-aı uktl!Ltinc ıta olunmak, 

.1 lkind •ene z-ırfında maden rnevklinden Gümti;hane, Tardas, 

l;orıln Görde yhına kada- yol Japılmak , 
4 l \ :ncıı •n.t•dcn ttilıarcn ası;arl (2000) ton cevher ihraç 

c evk nlilmek YL <•k tcdilmcdig:I takdirde bu miktara tekabiil 
eden kiymeı ilzcrincıcn nizdc be~ rc,mi ni,bl ile mezkt'r resmin 
,-u7,de altı ı ni~beıındc ıc hizat tertibi verilmek w milli bank:ılar· 
dan birinin ( 10000 ) liralı~ teminat mektubu ita edilmek ve te~kil 
olunacak Şirketin tı mettuaıı <a!iye~inden imtiraz kararnamesine 
.;eylen tt>ati kılınamk ~nrtnamenin ahkamı maliye !aslı~da gösteril
diği üzere muayyen ni•IM:lcr daire•indc hiikömete bir hissci tcmttiı 
verilmek ~artlarldı ınliplerlne ıhalc: cdilece~inıkn taliplerin l O Tcş· 
rini evci 929 ıari'-iııt: ınfüadif Ptrşeml'~ giınu saat tıe~c kadar ka· 
palı zarfla ve teminat ıncktubiyle a.t.aml şeraitinin iktisat vckAleti 

maadln umum mıidiırluğunt ıtası llAn olunur. 
.......... )e( ... I .... I ... I .... I"'I-x ..... I ... I .... IF"':-:::a 

ROBERT KOLEC ~ 
Kolec kııımı - Ali Mfihendls kısmı- ~ 

Sanayi kursları 

r~r~tmbe ve cuma ı:unu Q. d~n 12 ye kadar muracaa.t 

••!!!•••••'-"••·········· ··~~~~~~·~~~..r\..&Aıı..A..A.~ ........ . 

-----~-- .. ~· 
~-~--·-=--.~~-~ 

MiLLiYETiN 
1 
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f 
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Bu ıtlnkO yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1 - Evin yikılan ak,amı (5) 
3 - Açmak (3) 
4 - Arza mcnıup (4) Arazı (4) 
6 - Bela ( 4) Vakti göıteren ( 4) 
7 - Çet (3) 
9 - İhtimal (5) 

DDnkO bllmecerıılJI• 
halledllmlt şekli 

YUKARDAN AŞAGI: 
2 - Şanlı (7) 
4 - Faydalı (4) Bayatın aı: 
6 - Öniln aksi (4) sebeP' 
8 - Bir kış yemişi (7) 

ISTANBUL V L YET 

DEFTERDARLIK ILANA1'1 
Defterdarlık merkezi ile ıuabatı maliyesine luzumu o~ 

ila 880 çekj odun ile elli ili ıeksen ton kok kömürü altfll . 
kasaya vaz edilmiştir. 

Talip olanlar 21 - 8 - 929 çarşamba günil saat on bt~1 

minau muvakkate mukabili teslim eyleyecekleri 300 b 
makbuzle beraber defterdarlıkta müteşekkil münakasa ve 
komisyonuna ve şartnamesini görmek arzu edenler her gii~ 
hasebei vilayete müracaatları ltizumu ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--,,/ 

X» Matbaacılara ilan~ 
Zonguldakta YUbek maden m~hendisi mektebine ınu~ 

ve 19-6·929 tarihinde mUnakasaya konulan kitap tablyr 
münakasa ı 20-7 929 tarihinden itibaren bir mah daha ceııı 
dit edilmiştir. 

Taliplerin lsıanbuldn Şehremaneti karşısında mıntl~1 

maden ınühendl ligine ve Zonguldakıa mektep. müdürluğiı 
müracaat etmeleri iJAn olunur. 

Devlet ~emiryulları ve limanları umumi i~aresio~ı 
On dokuz kalem kAğıt ve karton munaka<ası 9 Eyllil 91!9 

zarte~I günü aat 16 da An karada Devlet demlryollar; binası 
zeme dairesinde yapılacakor. münakasaya iştirak edeceklerin 1' 

mektuplarım ve muvakkat teminatlarını aynı günde • aat 1 s,so, 
kadar umumi müdürliilı. kalemine vermeleri llzımdır. Talipler Jll 

xa-;a ~rtnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada _\Ja!zeme (}' 
!!'.!'::'.= latanbulda Haydarpaşa magıı.zasından tedarik edebilirl!!;/ 

Istanbul gümrükleri baş müdürlüğündeç 
1- 1927 senelik l•tatlstik mecmra;ının iklncl cildile 1 

temmuz ve teşrinlrıvvel aylılı. mecmualarının tab'ı ayrı ayn ~ 
münakasa ile ihale edilecektir. 

2- İhaleler 18 ağustos 929 pazar günü saat 
buçukta icra olunacakor. 

3-::- Şartnam_ey~ ~örmek isteyenlerin baş . müdirlyet lı.aleıil 1 
ve mun.akasaya ışıırak edeceklerin o gUn temınat akçelerile tıJrU 
baş müdlrlyet mübayaat komisyonuna müraeaatlan / 

Beyoglu orman muamelat memurlu&undan; 
ihale flatl 
tarihi bulundugu yer cinsi ıt. S. ıdıı kilo 

Fındıklıda mahlut oclıın 180 125 
• meşe • 240 

Kemer burgudı kömür 2,50 800 
• çubuk 0,87,50 1 ~()() /. 

Cins ve miktın bıl!de yaıılı olup hozine namını mazbut emval• 
olanların ihale günü B•yoğlu kaymakamlı~nda müteşekkil mü•ayede !«' 
yonuna müracaatlın. 

1 
... • • ···-=--;;.:.::.. ..... llstanbul sıhhiye 01~e· 

~:-:-·~"!':"'."''l"'M'~~~ l ı seseleri mübayııııt 
1 • 

1 

Komisyonu Riyasetinde~· 
Bakırköyde kain emrazı akl•l. 

1 asabiye hastanesi için ıaııtıı 

Tasarruf 
kumbaraları 1 

1 

250 ton maden kömürıi tanıiJll 
len şartnamesi veçhi le ve 27 / Jol 
ııedl!l( •ı Si ıeeıı uurıll ııes 6Z6 

zarf usulile ihale edilmek üıertp 
nakasaya konmuştur. Bu ~;~ 
şartnameyi gönnek ve faıla ı>:;I 
-o.ı:s!WO'{ ~u>ız•w upoıuo.!:•ı•! ~ 
na müracaatları ilan olunur. 

* * * J Jıl'r 

Çoc ki t Bakırköyde kain emraı• '~f. 
U arı ll!Za a- ve asabiye Hastanesinin bir ~ol 

sarruf oX-retnıek için nunda yapılacak 7352 lira 4J_ ~l 
E. bedeli keşifli inşaat olbapta~ 1 ~ 

kum ha ıalarınuzdan name ve bu bapta tanı im edilt~, ı• 
. 'f' d ed' . nameli veçhile ve 27 - Ağusto•1 /'. lStı a e IOIZ, ~alı _günü sa.at 15 t: kapalı_z3~~ 

"''ü '- • J B k lıle ıhale edılmek ıizere mun• ~· 
. ı' r1<tye ş an ası konmu~tı.<r. Bu bapt:,ki şart~' 

1
1' 

isteyenlere bedava izahat gönnek ve fazla izahat aIJJl•Jı r1" 
gOnderlllr. 1 yenlerin mezkür komi•yona ,,,v 

•una --=--== u ,..._.._.-atları ilan olunur. 

1J iyelin ~(cbi lclrih~ı: 54 bir kamyonet .. İc;indeki tabuta alrmin önüne seren budalalar... İçi dışı birbirine benzemiyen masına rağmen iyi adam olama maşa etmeli. . ıl' e 
Zabit bir sahayı müşal'ı' ~.;f 

derken ya yiiksek bir ı.ııY ~jf 
ya bir tepeye çıkar ve ıcro 0rf 
nın, keşfinin sağlamlığ1~1ı;şıll' 
dan temin eder. Çok güze 

9
,i 

nın bu pürüzü de onun tar • , 
noktasıdır. • jJJlll· 

kurulmuş, her tarafını sarmış -Felsefeyi tahkir ediyorsun. bu anormal mahluklar nerden mış. 
sarmalamış bir ölü .. Peşine bir - telakkiye bağlı. aklma geldi? -Sahi, senin kadar çirkin o-
kac otomobil takmış mezarlığa - Ben felesoflan seviyorum. Ben bir gün ahmaklaşmıstmı !anlar çok iyi insanlar oluyor-
doiru öyle çabuk gidiyor ki. . Çünkü hep başka insanlar ve da Şöpen Havere göz gezdir- lar. 

Ya;an · AK-4 Gll!ııDÜZ Pencerenin önündeki çapkın başka şeylerle meşgul oluyor- miştim. Aklımı oynatıyordum. - Ne demezsin! Elbette! 
SiY AH KAMYONETiN 1 bir pudra bulutu olmuş. Kar kız ba mı çevirip cicim Aliye larda kendilerile hiç uğraşım- Sonra öğrenelim ki hınzır herif - Çok güzellik, pürüzsüz gü 

ETRAFINDA tozlaşmış. 1 sordu: yorlar. musikiye de kendine göre aşina zellik fena olduğu gibi. 

PKI KIZ 
····-

Yuşa o sencabiliğe bürünün- İki şilep Karadenize doğru - Bak ne çabuk gidiyoruz. - Nasıl uğraşmazlar? Kim imiş. Hatta filut çalarmış. Hat- - Bunu zorca kabul ederim. 
ce Cl buklunun, Paşabahçesi ve enyor.. Mezar, bu kadar hasretine daya demiş onu? Neşrettikleri bir ki- ta bir iki derme çatma sanat e- - Çok güzel kadının heye-
ımtidadınm büsbütün silineceği San muşambalarının sivri ku nılmaz yer mı? 1 tap çok satılırsa ikincisini nik- seri bile varmış. Bu ne, o perhiz can verebilmesi için mutlaka bir 
tabi" lir. kuletelerini başlarına geçimıiş -Mezar hakkında hiç bir fik bin felsefeye tahsis ederler, ka- ne?. 1 tarafının eksik, pürüzlü olması 

Sahilde yeşily duran deniz, balıkçılar. rim, hasretim yoktur. rilerine teşekkür makamına geç Uzun lafın kısası: Sen fele- lazmıdrr. Mesela ya kahkahası 
Tarabyeye doğru morlaşarak, Üstü beyaz tutmuş bir limo- - Ya ölüm hakkında? j sin diye •• Hele kimse okumadı sof mu an ·orsun? Hayatın kcn sert olmalı, ya sesi dikenli .. ya-
bulamk dl'ran Yeni köy önlerin- zin San yere doğru kayıyor. - Ölümü; yaşaınaamı bilmi- mr seyreyle sen gümbürdüyti. disi felesoftur. Onunla ahbap hut elleri biraz büyük .. Bakış-
cle kurşunileşerek kayboluyor. Tek atlı bir çekçek, sürüklen- yen tenbel insanlar düşünür. j İnsanlardan intikam almak için 1 ol, onu se\·. Sinirlenmek istedi- lan biraz .. Nebileyim ben, bir 
~ uıarda matlaşmı. şanjanlı bir meğe çalışıyor. - Felesoflara ne diyeceksin? fikirleri, sinirleri bozacak, ha- ğin zaman da bir iki sahife saç- küçük tarafı işte. . pürüzlü ol-
tafta hali var. Ötesine berisine bir kaç par- - Kafa ıaslanrun içindeki ö-ıyattan bezdirecek ne varsa hep- ma okursun. malı ki heyecanım duy\bilmek 

Kar yağmıyor. Kar, beyaz c;a ıslak çilenk konulmuş süslü rümcekleri, kirli çamaı;rrl~ el- sini felsefe diye ortaya atarlar. Herif benim kadar çirkin ol- için kadını o pürüzlü yerden te-

Çirkinlerde de öyle ~e~iJ'lıe« 
Güzel bir tarafı olan çır. 
en güzellerdir. Senin g1lı1 • 

- Paydos! , 
- Yalan mı? t"J111~ 
-Bu kış kıyar.1et y~t~f;ı W 

gibi üstüne bir soğuk ıh' . ·~ temıyorum. ~g 
- Ciddi söylüyoruJ1'1· 0ııı1 

ben bir şair, bir romaııcı .ı\İ 
BitJ1'1" 
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MILUYET CUMARTESt 

i&şlerinizi teshil 

ıı 
9 

A 
R nıaksadiyle . • • 

iO 
Bu ı..t l.tıpıı tutu.mba.,, · S.vrotm~ 
•ti:r'atinf teı11it ed.-n &milinden biridtfo 
Gu pedalirte ·~••hQırıu &ndt 11am11ona 

bq d.ondürtıcü bir hareket vtı-ir. 

Tüccarlar « Şevrolenin 
sür'ati işlerimizi inkişaf: 
ettirmiştir 11 ••• diyorlar. 

iste memnun ve muıehayylr 
yeni Şevrole sahiplerinin bazt 
hakikl salıad.uı.. 

Yeni· Şevrole kamyonu bugün 
6-SiLL~DİRLl bir motorla 

«Hiç şüphe yok ki ışıerlmlzl 
inkişaf ettiren sur'atlerl· 
dlr ••• Seriüsseyr oımala· 
rı itibariyle az zaman zar_ 
hnda külliyetli miktarda tes
limat ifaya lmkAn veriyor». 

«Mahalli maksuda o kadar 
çabuk vasıl oluyor ki mııa
melAtımız tasavvurun fev• 
kinde tezayüt ediyor.• 
«Hali hazırda daha çok tes
limat yapabiliyoruz. Çünkü 
Şevrolelerlmiz gayet serfüs. 
seyrdirler.• 

mücehhezdir 

Bu Yeni kamyona tın.ve edilen tekemmD· 
la.t' bir cok maessesa.tın lrıkişafın& meds.ı 
olmuştur. 

da mM"'Catl:Ufa OtobGIJerhıı fuıtyeıd fa• 
ret eratn • tallmau tlaijlll&au tammt U. 
m6em... ve "kalt cetwlfnt ıaıu.men 
rtayet.klrdlr. Pena yollarda me.-u ta.are-
att pJıtt ayal otmakl• odftı qyema 
._ '* 1•111 uurau man11 lllın.am•· 
... ~ y'Ok:alann raMt bir ıuretlt otllt 

awanm ~ ~er. ŞekU har1ciıl ek 111k 
olap bbut aaklJyat miielleselinbt ...C· 
'tlaaa mucip olur. ... 

Gınrol Motorı 
Momuldlı 

•Sür'ati hasebiyle Şevroleyl 
intihap ve tercih ediyoruz. 
Ticaretimiz için son derece 
taldell olmuştur. Çünkü se
ı:I teslimat itaya lmk4n bahş. 
etmiştir.• 

•Şevrolelerlmlz sayesinde 
mallanmızı en uzak mahal• 
lere en kısa bir zaman zar• 
fında teslim etmeğe muvaf· 
fak olduk ve bu suretle hiç 
ümit etmediğimiz yerlerde 
işlerimizin inkişafına vesile 
oldu.• 
\le şimdi eskisine nazaren 
daha büyük bir sür'at ve 
daha mühim lşlerJ 

SEVROLE KAMYONLARI - General Motors Mamulatı 

. Türkiye iş Bankasının 
liamiline ait hissesenetlerinin 
kayıt müddeti 10 Ağustos 929 
tarihinde bitecektir. Hisse
darlar bu tarihe kadar hakkı 
rUçhanlarından istifade ede-ı 
b·ı· ı ı ır er .. 

ve seri paşa 

vapuru 4 ağustos pazar 
günü tam saat ı 5 te Galata 
rıhtımın- ı f hare
dandoğru zm re ket 
edecektir. 

Kora~eniz postası 
ANADOLU 

VAPURU 
4 P günü 

ağustos azar ak~am 
Sirkeci · rihtımından hareketle 
doğru ( Zonguldak, lnebolu, 
gerze, Samsun, Ordu, Cireson, 
Gurele, Vakhkcbir, Trabzona 
gidecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide Yel· 
ken.ci Hanında kAin acanta
sına müracaat 

Tel. Istanbul 15 ı 5 

Ve Galatacta merkez rıh
tım hanında Çelepidi ve Sata· 

filopati acantalığına m!1racaat 1 
1 Telefon Beyoğlu 854 
.. ı .................... ~ 

NAiM VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, lilke ve muntazam olan 

ADNAN ~t.ı~~. 
5 inci P AZARTESl 

günQ 16 da Galata nbnrr.ından hare
ketle ( lzınlre) ve Çarşamba günü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

G.lata Gümrük kartısında Stıe 
~'ranıez hanında J 2 numarada Umu
mi acantılığına milracaaL Telefon 
Beyoğlu: 104! 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, luks karadenlz postası 

Millet vaporu 4 
a!';ııstos 

Pazar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, E:vrenye, 
Samsun, Ünye, Ordu, Glreson, 
Trabizon, RizeJ ye azimet ve 
(Surmene, Vakfıkebir, Görele) 
iskelelerine de ograyarak avdet 
edecektir. 

Muracaat mahali: lstaubl 
Meymenet hanı elnndald yazı

hane. Telefon İstanbul 1154 • 

Merkez Acentuı; Galata lcöprU 
qııında . Beyol!lu 236~ Şube 

acentetı: Mahmudiye Hanı alntdı 
lsıanbul 2740 

Antalya po ta ı 
( ANAFARTA) vapuru 4 

Ağustos Pazar günü saat 
1 O da G al a ta rıhtımından 

hareketle lzmlr Güllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecelı: ve dönilfte mezlı:Or 
iskelelerle • birlllce Dalyan 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Geltboluya u~ayarak ı;elecekar 

Tlil.BZON BiHiNCi llTlSI 
(Rerlt paşa) vapuru 5 

Ağustos Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabwn , Görele , Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldajla uğrayarak gelecek
tir. Hareket günü yillı: kabul 
olunmaz. 

. izoılr lersiı sar' al poslası 
(Mahmut Şevket Paşa) va
uru 6 ağustos salı 12 de Galata 
nhtımından kalkarak Çarşam-
ba sabahı lzmirı ve akşamı 
lzmirdan hareketle Antalya , 
Aıaiye, Mersine gidecek ve 
dönlift• Taşuou, Anamor, Ala. 
iye, Antalya, Kuşaduı, lzınire 

uğrayarak gelecelı:tlr. 

Klrahk depo 
Boğızlç:lpdı Utlnyı koyunda bin 

meıco mU"'lbb~ kı4ar 11tı)ılı ve nh
nıııı lıavl bayülc bfr depo klralılc 
oldutunğ.aıı •rJ4l edenlerin Galıtıda 
AJoııyaıı Hıııundı Boıxıond firltetin'I 
mGplotıtlın . 
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AZiZ ÇiFÇi KARDEŞLERiMiZE: 

M1~lR ZIBllT MlllNE~EBl F1BHIK1~1 
HOFHERR SCHRATNZ CLAYTON SHUTTLEVVORTH 

ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 
lstanbul Sirkeci, Ankara caddesi No 17-24 Telgraf 1tdresl: lstanbul Hof~rton 

Mamul6bmız: ZUrraın har 
tUrlU ihtiyaç va nevakısı
nı ikmal ettiğinden TUrkl
yada hemen her çitçi bi
zim pulluAumuzla sUrer. 

Bizim traktörUmUzU kullanır va bizim harman makinelerimizde 
döğdUğU zahiresini gene bizim değlrmenlerlmlzde öğUtUr. 
Yapılacak her türül kolaylığı müşterilerimize yapmaktayız. 

Satışlanmızda diğer milesaeselerln göatermlyeceğl fedaklrlıtı ancak biz yapabiliriz. 

UZUN VADELERLE SATIŞ - J<'İATLAH. REKABET 
KABUL ETMEZ DERECEDE UCUZDUR. 

BUyUk yedek dairemiz size en mU,kUI zamanınızda lstadlAtnlz 
parçayı derhal gönderir. MU,terllerlmlze arzu ettlklerl dakikada 
mUtehassıs, maklnleler motörlar göndeririz. 

Kendi menfaatınız için bih1-
mum şube ve acenta\arımıza 
müracaat ediniz. Oralardan 
tafsi11t ve malun1at alınız. 
Makinelerimizi yakından gö

rüp anlayınız. Kataloğ isteyip okuyunuz. 
Şubelerimiz: Adana, ldapazan, im~. Baodıroıa, Uffak. 

Türkiyenin hemen her şehrinde acentamız vardır. 

50,üüU Kilo metro 
yola dayanan 

KARG 
AMERİKA OTOMOBİL 

LASTİKLERİ 
• KARG • Otomobil IA<tikler dünyanın en dayanılclı lhtlkleridlr. "KARO. llstiklerl ince çelik sıç ile deru

nlnde kaplamı~ ve IAstlğe kaynamış olduğundan ne çivi, ne cam ve nede taş DELEMEZ. Bu basenet dünyanın 
hiç bir fabrikasında yoktur. "KARG. fabrikasının imtiyazıdır. 

Bunun için oıomobil sahipleri yalnız "KARG. llstikleri istimal etmelidir, l<tifRdelerini arayanlar bir defa 
tecrübe etmekle kanaat geılreceklerdlr. KARG llıdlderl Beyoğlundı lsıiklal caddesinde 43 numerolu majtuaye 
müracaaı edlni1. 

.-

Avustıırv3 fabrikalan bozaran sandaliyelerl umumi sanş depos;lstı•bııldıuı 
Kınrcı oıtu hanında 46-47 numaralı joL N. Aclman telefon lsıanbul 2409 
Hamiş; aynı depoda enva! ç~lt perde ve döşemelik kadife hare ve fantaı 
lcumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tUI; keten perde, öttüler; maroken 
erileri, plriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalan fabri 
ka fiauna saulmalctadır. Fiat maktudur. Handı asanıor vardır 

YEDiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~aU 
1. et KEŞİDE 11 AGUSTOS'f ADIR 

Büyiık ikramiye~ 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, · Bir mükafat 
cem'an numara kazanacaktır. 

Kapalı zarfla münakasa 
Ankara nafta su işleri müdürlüğünden; 

Bedeli keşfi " 30,66'~ ,. lir:ı 45 kuruş olan çakırlar arazisinin 
islı:w için 200 metro tulunde ve yer altında bir adet Galeri inşa· 
atı 24/7/929 tarihin,!eıı i•foarcn yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile ,,,.ıya vazedilmi:ıtir. 

Müteah' emirde 2300 lira teminat akçesini lle ya hük1ı-
met Banka..• ,,. ,~ı ınayesi millı olan Bankalardan birinin kefalet 
mektubunu iraeyc mecburdur. Münakaııııya iştirak edecek müteah
hit bu gibi Galeri inşaatı yapmış olduğunu ve inşaatın icrası için 
mükteııi kuvvetli ve saniyen 200 litre su çıkarabilecek tulumbıılara 
malik bulunduğunu idarey• temin edecekttr. ihale 12 Agustos 929 
Pazartesi günil saııt 15 te Ankarada makamı Vll!yette icra edilece
ğinden Proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenlerin Nafia su iş

leri müdürlüğüne müraoaatlan illn olunur. 

-
Kemerlerin 
Şah eaerl 

Metin ve hususi bir trikodan mamul 
gayet fık Rousseı kemeri hali hazır 
modası mucibince size madup tenı
sUbü, kalçanızı lctalet ve zarafe~ vtt
cudunuzı yumuşaklık ve cevvılJyct 
vqdigı gibi dognı durmanızı dı ıemin 
eder. Mığazalanmw ziyaret ve mu· 
savver kataloğumuzu talep cdinfı;, 

Yegine satıf mahe11l1: 
Parıstekl 

3~ 
lıtanbul fUbesİ : BeyOClıında 

TUnel mevkiinde , N• 12 
Filli 6 Uradan lıibattn. 

-l\luallim 

Doktor Hafız Cenıal 
Dahili, sinir ve çocuk has

talıkları mutahassısı 

Cumadan mada heq{lin şaat 
( 14-16) ya kadar LJivanyolun
daki kabinesinde ve Cumartesi, 
Salı günleri (Rami) de (9-12) 
raddelerinde hasta kabul eder. 
Telefon: lstanbul 2398 

Useler mubayaat ltomisyonun
daııı 

Kandilli kız orta mektebinde 
ber mucibi lc~lf yıpnnlacak olan 
inşaat ve tamirat atustosun yirmi 
bqinct pazar gilııil sut onaltıda 
ibal~ len blınmak ilın: kapalı 

zad d..oU ile münakasaya lconulmuş
tur. Taliplerinin şer&itl anlamalı: ve 
keşlfnımeyl ğiırmek üzre komisyo· 
nnmuza murıcaatlan. 

Meı'ul Müdür: BÜi:HANETTt 



CUMARTESİ 
3 AGUSTOS 1929 

Dtin lıcj: l ı.i.ı ) apılan kayık yarı~larından intibalar. Yukarda sıra ile Meclis reisi Kizlm Pa~a Hazretlerinin motörlerl, birinci gelen 
hanımlar ve a~ağıda kayıklar yansa hazırlanırken (Foto Halil) 

~m:c~ıım;:ı:tı;E----~------

Ankara ziraat mektebine çok itina edilmektedir. Resmimiz mektebin ön ve arka cephesini göstermektedir. 

ı\nkarada himaye! ecf•I merkezi arkasında inşa olunan çocuk bahçesindeki yüzme havuzu ve soyunma yerleri 

HiN SÖZ 
BİR RESİM 

Muhakemcsı beraetle neticelenen Kadriye Hanımla arkadaşları dün lzınirden 
r 

An karada yeniden ziraat enstitilleri inşa olunmııktadıt l·'sküdıı.1" 1:' dki giln açılan 

) ..... "~ 


