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idarehane: 
l>ıanbul, Ankara cadde,;, No IOU 

Telgrıtf adresi : ı.. Telefon numaralan: 

htanbu~ ~Til liyet ' lstanbul, 3911 -3912-3913 
Gaıtte ve n;attoaya aıt hususlar için müdiriyele mOrataal edilmelidir. 
Müddetı t;eçtn nushalar /O kuruştur. Gelen evrak geri verılmez. 
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. ~~1~~11nıuıı~;ımmmmiınııı~~mır!llJ!ımhıı.. ruıı-ıım · · ._ 
· Abone ve llan üeretlori ""'llii11!ilııııımil. 
G:ıı.zetemizde <;ikan yıı.zılRrın huknkn ml\hfu~dur _ 
Abone o&rtları "ı ilan tarifesi 1 

Tl.rtır• Harı, IJncl Sohlf•J• San ·ırnı gJ h 

~ Arlıgı 400 h. 8 ka . ' 4ncı • , s!_ll-= 
1J 750 • H 4nca • • 60 

ti UOO • iTOO • inci • IOO 
. N .... sbas• 5 ..: .......... ....._. 

Gazi Hazretleri salı günü şehrimizi şereflendiriyorlar, 
• 

Başvekil Ismet Paşa Hazretleri dü.n ' ·teşrif .ettiler 
·zararımız 1 

Muga~atal 

45,000 lira -----Petrol a kolza yağı ka-
rıştıranlar hakkında 

takibf t 

14 üncü hafta 

Fi.rariRumların diJn
mesi ve aftan istifa
desi imkansızdır •• 

Firariler Af illin edildiği 

zaman ecnebi tabiiyetine 
geçmiş, tabligetlmlzden 
lskat edilmişlerdi.. Af 
· Türk vatandaşlarının 

hakkıdır!. 

Ferit Beyin mektubu 

1 
Türk - Yunan müzakeratının inin· 

taı üzerine Londradaki Yunan sefiri 
M. Kaklamanos tarafında Time& (ta
ymis) gazetesinde bir mektup neşre-
dilmiş, bunun üzerine Londra sefiri
miz Ferit bey de bir mektup neşret
miştir. Bu mektubun metni dün ge
len mezkGr gazetenin nüshasında in
tişar etmiştir. Bervechi ati iktibaı e
diyoruz:. 

cTimesin 25 Temmuz nüshasında 
Yunan sefiri M. lCaklaınanoa un bir 

Londra sefirimiz 
Ferit Bey 

mektubu intişar etmiştir. Bu mektup 
ta meslektaşım, mübadele meselesi 
etrafında Türkiye ve Yunanistan a
rasındaki müzakeratın inkitaı hakkın 
da kendi hükQmetinin noktai nazarı
nı izah etmektedir. Bu bapta benim 
de kendi hükQmetimin noktai naza
rırıı izah etmekliğime müsaade edilir 
mi? 

Bu mübadele meselesinde Türkiye 
daima pek itil&fperverane hissiyatla 
mülhem olmuş ve sulhun uğrunda 
daima fedakarlıklar göstermekten 
asla geri kalmamıştır. 

Muhtelit komisyondaki bitaraf a
zanın da teslim ettiği bu hüsnü niyet 
sayesinde bi proje hazırlanmış, bu
gün muallaktaki mesailin yekdiğerin 
den ayrılmayan bir kül olarak çarei 
halli gösterilmiştir. Bu projenin Yu
nan hükümeti tarafından reddedilme
si mlizakeratin lnkitaına sebep olmuş 
tur. 

Yunan hükfuneti tarafından bu pro 
jeye vaki olan itirazlar bu projenin 
evelce memleketten çıkmış olan bir ta 
kımRumların Türk.iyeye avdetine mü 
saatle edilmemesi noktasında toplan
maktadır. Bunun reddedilmesi atide
ki zemine istinat etmektedir: 

Türklyeden müfarakat etmiş olan 
Rumların kısmı azami, kendi arzula
rda1 bu müfarakatlerinin tekrar av
detleri hakkında her hangi bir ümit 

[Mabadi 3ancll sahifede/ 

-Netice'? 
Para pırsızlığı 
Tahkikatın birinci 

· safhası bitti · 
Eski evrakı nakdiyenin yenilerile 

tebdili esnasında meydana çıkan sui 
istimal meselesi ile meşgul olan Ma
li>:• müfetti~!eri .•v•lc• A'n~araya.git Hari"t~ muamel 
mışlerdl. Müfettişler orada tahkıkat T 
evrakını Maliye Vekaletine verdik'- ı 
ten sonra Anadoluda teftişata çıkmı~
lardı. Müfettişler ahiren şehrimiz e 
gelmişlerdir. 

yok 
Borsa acentalarının 

işi üç misli arttı 
Düyunu umumiyede yapılan para 

sui istimalinin birinci tahkikat saf
hası bitmiş, sui istimal edilen meb
lağın 600 bin küsur lira olduğu tes
pit edilmişti. Bunun üzerine Maliye Dün Borsada kambiyo muameıa 
Vekaleti mes'ullerin tespitine karar çok hararetli olmuş ve yapılan işle 
vermiştir. Bu emir henüz Maliye Ve- (40,000) İngiliz lirasını geçmiştir 
kaletinden müfettişlere tebliğ olun- Perşc~be .. günü (1020) kuruşu bula 
mamıştır. Fakat bu günlerde gelme- İsterlın dun (1019) kuruştan açıl 
si muhtemeldir. Emir gelince müfet- mıt ve (1018) kuruş (30) pand 
tişler bu cihetten tetkikata başlıyacak kapanmıştır. 
lardu. Borsa komiser vekili Hasan B. dü 

bir miıharririmize demiştir ki: 
Yeni teşebbüsler - İngiliz lirasının düşmeğe başıa 

ma91, ihracat merkezlerinden kambi 
Himayei etfal cemiyeti bu sene An- yo gelmesinden ileri gelmiştir. Ye 

karada çok mükemmel ve güzel bir borsa kanun ve nizamnaınesinin tesi 
müsamere verecektir. Bu müııamere rile borsa salonunda eskisine naza r 
için daha şimdiden mutena numara- çok fazla muamele olmaktadır. 
lar haz~rla'!makta~._ .. Yeni kanun, borsa, işlerinin maz 

«;:~mıye~ ten:vır, ırş~t ve. yol gos- but ve dürüst şekilde cereyanını v 
terıcı neşrıyatı gün geçtıkçe ılerlemek bütün muamelatın, mali noter vaz 
t~dir .. ~ocuk .~omanı is~ind.e büyük yetinde olan acentalar vasitasile y 
bır küllıyat vucuda getırilmıştl~. pılmasım istihdaf etmektedir. Halb 

Bundan ~aşka ~ocuk!~".'1 resım v_e ki evvelce kambiyo ihtiyaclarmm 
b?yalarla ugraşabilmesı ıçm muhtelıf mı azami borsa haricinde temin ed 
kitapla~, de~terler _basıl~ışttr. liyor ve hundan dolayi biri borsad 

Cem.ıyet uzerlerınde bır çok ren- diğeri hariçte olmak üzre iki tür! 
kil resımler bulunan _kurutma kafı.dı fiat meydana geliyordu. Yeni kanu 
yaptırmışın. Bu k&.gıtlar posta ile bu mall%urları izale edecek hüküml 
her mektebe gönderilecektir. ri muhtevidir, Bu suretle muame 
. Cemiyetin "~mı . kuca~" kısmı b~ salonunda işlerin komiserlikçe ko~ 
s~ne daha tevsı edıleJ:ektır. Bunun ı- tralu kolaylaşmış ve acentalar için 
çın lf!zım olan proıeler hazırlanmış- çok memnuniyeti mücip bir vaziy 

« husule gelmiştir. 
Heyeti merkeziye binasının arka Artık bütün muameleler yalnız h 

tarafındaki Çocuk bahçesi inşaatı bit· kiki ihtiyaçlara !nhişar etmektedir. 
mek üzeredir. İnşaat icap eden her Borsada hava oyunculuğu yapıl 
türlü konfuru haiz olmak üzre yapıl- sına imkan kalmadıft kanaatındeyi 
maktadır. Bahçe için Amerikadan Borsa haricindeki oyunlara karşı 
müteaddit zarif oyuncaklar ve maki- çok müteyakkız bulunuyoruz." 
neler getirtilmiştir. Aldığumz malümata gBre, borsa 
Aynı zaınanda bahçede etrafı duş- kambiyo muamelesi, eskisine nazar 

lu büyük bir havuz yapılmaktadır. 3 misli kadar artmıştır. 

Sigorta tarifeleri bitti 
Yeni tarifelerde en başta 

deniz nakliyatı meselesi 
halledildi 

Nakliyat, kaza ve deniz işleri sigortala
rında yüzde 20-25 tenzilat yapıldı 

Naki beyin izahatı 
Yeni nakliyat, vapur, otomobil em ı 

tia ve maliye algorta tarifelerini ha-
zırlamak üzre şehrimize gelen Tica
ret umum müdürü Naki Beyin riya
setinde toplanan komisyon dün me
saisini bitinni§tir. 

Bu içtimaı müteakip Naki B. yeni 
tarifeleri hamilen An karaya han .. 
etmiştir. - • 

Naki B. bu hususta bir muhar 
rimize demiştir ki : 

- Komisyon, hayat sigortası müa 
tesna olmak üzre diğer bütün sigor
ta tarifelerini, 13.zım gelen mütehas~ 
sısların mıitalaalarını alarak tespit 
etmiş ve yangın sigortasında nok· 
san olan şeraiti umumiyeyi de ha
zırlamıştır. 

Komisyon bilhassa milli ticaret ve 
istihsalatı himaye için çok esaslı ten 
ziliit yapmıştır. 

Kabotaj eşyası sigorta Ucretleri 
yüzde on beş nispetinde indirilmiş
tir. Milli sanayi ile alakadar olan 
hah gibi eşya sigorta primlerinde 
yüzde yirmi beş ten~i!U ".ard~r, 
Şimdiye kadar hıg tarıfesı olma

yan vapur, mavna nakliyat ve ko%a 
sigortaları için piyasalardaki teamül 
!er esas ittihaz edilmiştir. 

Nakliyat ve koza sigorta primle
rinde umumiyetle yUzde yirmi ka
dar tenzilat icra edilmiştir. 

Bilhassa yeni sigorta ıeraitl tev
si olunarak şimdiye kadar kabul e
dilmiyen müsaade şekilleri de şarait 
meyanına ithal edilmiştir. 
Bunların sigorta ücretleri beynel

milel formüle göre gemilerin yaş ve 
kıymeti nazarı itihare alınarak tes
nt+ ,...:1;1.ı:>rPktir _ 

Ticaret umum mlldiira 
Naki Bey 

mevcut tarifelerle gayri kabili tel 
olduğundan ayrıca tetkik edilme 
tedir. İşçilerin mensup oldukları 
esseseler tarafından sigorta edil 
si yeni hazırlanan ig kanunu ile a 
kadar olduğunu zannediyorum. 

Yeni tarifeler arasında deniz n 
llyatı primleri de bulunmakta 
Yeni sigorta şeraitinde bütün teh 
keli vaziyetler tespit edildiği i 
artık milşkilat çıkmayacaktır. Ye 
tarifeler yakında Vekaletçe tet 
tt,. Hcu:l:t.. .,...ınA;1 .... .... ... -- --- ~ 1. , •• 
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-IZ_H_A_B-ER_L_E_R_J1 'l'l@LS'o11 HPb.erıer ~ 
~._ ______ .. _____ ~ Gazi Hz. salı sabat 
F'r-••d• Felemenkte •-vn•ere~ 

teşrii ediyorlar 
Onun kellesini getir bana 

7 s bin hişt T · t k I nsı Bu da olursa 
Hemen ateş edip işini bitirin emrim 

bu kadar 
MllliJetıı !e!ritı ı: 81 AYHAN 

Parisle 1 ağustosta anııra on era 
p!:ı:~A~!~0:~!~!~~mü- AJın 6 ısın~a Labrne 

Rusya ile müzahere 
ilk mii.lakattan son

ra talik edildi 
Büyük reis masrafı mucip mertt51 

den tevekki edilmesi arzusuıtO 
nistler tarafından tahrikatta bulun- touJı1nac11 ı, 

Mehmet Paşa orada daha zi- rabı artıp ziyadeleşmişti. Acaba mak için intihap edilmiş olan 1 Ağus- U (il. LONDRA, 2. A.A.- Hariciye na- izhar buyurmuşlardlf 
yade duramadı. Doğru Hurşit Yarıya kalesi ne olmuştu? Genç! ~os günün~ muvaffakiyets~~e .u- 1 zaretinin neşreylediği bir tebliğde ln-

d · H · torunu İsmail bey kaleyi teslim ~ramış oldugunu beyanda m~ttef~k- BERLİN, 2. A.A.- Kabine içti· g_il!z. -. Rus milnasebatınm iadeten te- ANKARA, 3 (Telefonla) ~ Gazi I hç Ali, Recep Zühtü Bıylet 
Paşanın ça ırına gıttı. urşıt . . . . . gramıı olduğunu beyanna muttefı'. ma etınıt ve La Haye kcnferansına sısı ıçın 29 Temmu::da M. Hendcrson Hz. nin rakip olacakları hususi tre- edeceklerdir. ııJılı 
Paşa İsmaıl beyi karşısına otu- e0tnuş nuydı? ;ap, Selım Çambı·?ıdirler. Pariste tam bir ıtikunet hüküm müteallik bütiın 0 ele! rle iştigal ey ile M. Dovgalevskı arasında başlanı- nin Pazartesi günü saat dörtte hare Reisi cumhur Hz. Istar . 
rt.n..ış, ş..ıradan buradan görü- ne yapmıştı. aşanın tes ı- sürmüş ve payıtaht mutat manzara- !emiştir. '! lan müzakerata şimdilik devam edile- keti mıkarrcrdir. Büyük Gtızi Salı ay kadar kalacaklar ve eıyt 
şuyord.ı. hini görünce: smı nuıhafaza etmiştir. Paris muıta- AMERiKANI MURAHHASI miyeceği bildirilmektedir. İlk muha· günü öğle yemeğini Dolmabahçede nihayetlerine doğru Ankaı .. 

.. d _Buyurun! diyip cenhaneyi kasında 250.000 kişiye 1;>~liğ olan a- ·~ verede M. Hcnderson mumaileyhe yiyecektir. buyu~acaklardır. ·de' 
Mehmet Paşyı görunce ça ır- , . ı:. • meledcn ancak 7 5.000 lrişı grev yap- LONDRA, 2. A. A.- M. Stimson borçlar ve mütekabil mutalebelcr ve K d"I . k •. b. • ik Gazı Hz. l•tanbulu tel'''' 

cıan dı•arıya ugradı: yadel~ere teslim etı:.ıı~ mıydı? mıştır. Ciddi hiç bir kargaşalık teşcL un La Haye kıonferansma bir müşa- ticari mübadeleler gibi meselelerin en 1 enne atı 1 umumı Tevf rada ikametleri etnasmd• 
- Nasıl herifin işini bitir- İhtıyar kartal, butun bunları büsti olmamrştır. Dahiliye nazareti i- hit gönderm ge karar verdiği Was- faslu tanzimini teshil edecek bir tarzi ve yaver Beylerle Kütahya meb'usu mucip olacak merasınden ~ 

din mı? birayak eve! ögrenip bilmek a-' le polis müdiriyeti t.:rafından itti- hington dan bildiriliyor. müzakereyi biran eve! kararlaştrrmak Nuri, hrka umumi katibi Saffet, Kı dilmesi arzusunu izhar eyi 
_ Sult,nıma uzun ömürler! teşile çayır çayır yanıyordu. lhaz olunan tedbirler bu 11uretle tema- Amerikanın Paris sefareti başvekil arzusunda bulunduğunu izah ve par- y --

1 
-
1 

a • • ~ 
- Ali, ya hazneleri muhafa- Hanıya. ~nca yenu ere, <a- M. BRIANDA -TEBRiK merika namına-müşahit sıfatiyle bu- reti halle esas olacak prensipler hak- * . ? B 'nl I men semeredar olmustur. M. Wilson La Haye konferansında A lamentonun içtimaına kadar bir su- un an 1 ara c eva 

za altına aldın mı? semlere ragmen af fermanı da TELGRAFLARI Iunmağa memur edilmiştir. kında uyuşulduğu takdirde hatta me 
- Mahzen kilidine kurşun a- gelmemişti. BRUXELLES, 2. A.A.- Belçika FRASIZ MURAHHASLARI saili muallekadan bazdan o zaman 

kıttık. Demir kapıyı top yıka- Ah! Bir kere ferman getiıilip başvekili M. Ja_spar h~ko.m~t buhra- ıs A. A- La H d a defin tesviye edilmemiş olsa bile Hu''kuA metı'mı'zı'n cevabı 
ff ki ti al d d PAR ' 2· . -:-r. ahhayeh e iki hükfunet arasında sefirler teati-ma:.ı. Nöbetçiler diktim. okunsaydı .•• Ali Paşa işte o nı~ muva. a ye ~ ız esın en o- Fra.nsayı te.msıl edecek mur as e- sıne mezuniyet verilmesı·nı· parlamen-

. "ku ld 1 d' . layı M. Brıand a bır tebrık telgrafı M B d Ch Lo h A 
- Oğlan Mehmet. Aşkolsun z~man rtu um"' ıye genış göndermiştir. M. Briand, verdiği ce- yetı :. rıan ' eron ve uc e~r todan talebe kadir olaca ·ı ümidini t • " d '}d • 

ferasetine! Şimdi yanma otuz bır nefes alacaktı. vapta teşekkürlerini beyan ettikten den mure~k~p olacaktrr Young ~I~- izhar etmiştir. M. Dogal:vski, ceva- ınaya gon erı 1 
Ş .. h . p Y 'd A d °k" k . . n~run ta~Vlb~nd~n sonra Ren ar~zısı- hında Sovyet htikilmetinin fikrü ka- ti 

kırk kişi al. Doğru Adaya geç. up esız aşayı arıya a sonra 1 vrup~ a 1 1
. mcmle ez::rn el- nın tahlıye~ı m~akere edılece~ı st- naatınca bir uzlaşmanın temini için ANKARA, 3 (Telefonla) - Yunan hükumetine verilecek et.:.! 

Hurşit Paşanın gözleri parlı- bırakacak değillerdi. Yallah yal zemk 
0 

an su.1 temınatım ta ~e et- rada M. Tırard ıle ceneral Guıllau- kestirme yolun derhal sefirler tayı'nı·n tina ıefirimiz Enis Beye gönderilmiştir. Enis Bey bu cevabı bu r 
lah b" H . p · me arzusu• e muallak meselenn hal d h , t "lfh k edeceği 

yordu: ır gece urşıt aşaya nu- !ini kolaylaştırmak hususunda dos- m~t ?m d·~· eye e ı 1 a den ibaret olduğunu ve M. Hender- Yunan hariciye nazınna verecektir. 
- Aliyi •.. Anlıyor musun? safir edecekler, ertesi g'ln: tane münasebatın devamına tam bir ta mın eLı ıyor. E EKLER sonun tekliflerinin bir müddet sonra __ __, .......... _.___ C 

Aliyi ... Onun kellesini getir - Haydi Hak selamet vere! itimat gösterdiğini ilave eylemiştir. ALMAN AR REDDED C to_Pla~a~ak Sovyetler. n_ıerkez icra ko- tür kiye-ita lya_ tı•ca .. et mil~ 
b ı diyip lstanbula yollandıracak- SABIK llAŞVEKILIN SIHHATİ mann La Haye konferansı hakkında ~ı~esının na~~rı tetkı~ne .. arzetmek ı ' 

ana. . . PARİS, 2. A.A.- M. Poincare nin BERLİN, 2. A. f:>.- M. Strese- lazım gelecegınden şımdılık Mosko- h d • t 'fi d •• k ,;, 
. ~~hmet Paşa gen . gen. çe- lardı.. . .. . . sıhhi vaziyeti pek çok memnuniyeti reisictim~ur Hi.n~enburı: ~le mü~a~e- v~ca .n~zarı iti~a~a alınnuyacağı?~ bil e eSl e ra lll a m UZa eı I 

kilmışt!. Aman yarabbı ! İhtıyar Alı Paşa o saatı gorebılseydı caliptir. re etmiştır. Remçümhur ıle harıcıye d~rmıştır. Teblığın sonunda demliyor 
Ali Paşayı öldürmek mi? Hani AUahtan başka hiç bir şe~ is- . TAYYA_RE KAZASI OLDU nazm ~e.n.arazisinde daimi bir kon- kı: ANKARA, 3 (Telefonla) - ita lya sefiri M. Orsini Baron• ~ 

a sabahle in af fermanı gel- teyicilerden olmıyacaktı. Bır de nız tayyaresı Sen nehrine düşmüştür. trol tesısını ret hususunda mutabık - Sovyetlerle mtinasebatrn iadesi hariciye vekilini ziyaret etmittir. Mülakat esnasında ticaret muka•ıl' 
y . . y. f 1 d"" ··lm k O ba k SEN JERMEN, 2.A.A- :Sir de- kalmışlardır. h~susundaki arzusunda sabit olan İn- rafında görütüldüğünü haber aldnn. 
memış mıydı? b~ yo a . uzu. e d. ' ' ş a İki kişi boğulmuş, bir kişi. de ağır su- ITAL y AN MURAHHASLAR giltere buna dair bazı yeni teklifatın • • '"' • ı 

- Mehmet Paşanın gözleri ır şey ıstemıyor u. • . rette yaralanmıştır. ROMA, 2. A. A.- La Haye kon- dermeyan~ ~ti~umuna ve bunlar~n. s~ Dahiliye vekili Avru- Daha bir şe' 
değirmıleşmişti: bıtmedı SABIK BiR REiS feransında İtalyayı temsil edecek mu vyet mechsının gelecek devreı ıçtı- d ' 

- Aman sultanım ya fer- PARİS, 2.A.A.- Meksika sabık rahhas heyet maliye nazırı M. Mos- ::'a';!r:::deı:et~k b~~cbturiyetine ~ai_r paya gi igOT kalmış mi? 
man? dıye kekeledi ' Jrtihafler ctimhur reisi M. Kalles, İl dö Frans coni ile hariciye müsteşarı M. Grandi haz eylen ekutsd. e ıga ım senet ıttı- ANKARA, 3 (Telefonla) - Dahi- • "C' 

· ' vapurile New-Yorktan Havr a ve o- kk m e ır li kT ş··kr·· Ka B Adi k il Ferman mı? Hah hah ha!.. HAZIN BiR iRTiHAL radan Parise gelmiştir. den mtire ep olacaktrr. RUS SEFiRiNiN PARISE ye ve • 1 u u ya ey on ~Ün~ ıye evra lt1 
H . P k k rrt Muharrı"rlerımız· . den Sabaheddin • BELÇIKANIN FiKRi AVDETi kadar Ankarada bulunacaktır. Şukru •• •• • d ııelı urşıt aşa sovu sovu SI a- -- Ka B d t" d tedavi rUOUn eVID e 

Beyl·n pederi Malatya mutasarrıfı es- .--a.Myad11. BRÜKSEL 3 A A- HtikO. t MOSKOVA 2. A A - M o _ .. ya ey av e .•n en ~oma raktan eski kethüdasının kula- - ' · · · me ' . . . ' · · · oga ıçın Avrupaya gıdecektir ? 
bakı Mtiftizade Mehmet Reşit Beyin ÇINDEN iSTENEN ŞEYLER Young planını tetkik etmiş ve planı leVlski ile M. Henderson arasında ce- D h·ı· k'l:U f J bulunmuş 

ğına dedi ki: Kastamonuda ka~~-hastalığından ant MOSKOVA, 2. A. A.- Hariciye heyeti mecmuasile müdafaaya karar reyan _ede~ n_ıülca_lemel~;. hakkında a 1 ıye Ve I 1 f a a ANKARA. J. _ Rü vet • 
- Sen daha Hurşidi anlıya- surette vefat ettıgı teessurle haber komiserliği Mukden htiko.meti reisi vermiş~r. Nazırlar meclisi, ~ Ha- ~~~ aıansı atideki teblıgı vermekte- MALATYA 3 (Milliyet) _ Dün cürmü meıh"t halinde;~ 

mamışsın. Ya ferman yok. Ali- alınını§tır. . ile Karahan arasında teati edilen ye ye gıdecek heyet azasını tayın et- . . . ıehrimize ııelen Dahiliye vekili lzo- liye vekaleti evrak .. d'"rii 
yi katlettireceğim. diye orduda Mebn_ıet Reşit. bey §3rk liaanları- mektuplan neşretmektedir. Reis Çan mi§tir: Başvekil M. Jasp~r, hariciye M. Dogalevıskı 23. Temmuz tarihli lu köprüsünde fırka müfettiıi ve Sam bey Adliye levazım ;::;,:.:siııİJl.ı 
k"" .. çald dık! nm .~d:bıyatına b_ihakkın ~~kıf olup gsulang 1 Ağustos tarihinde Melni- nazın M. Hymans, ma~~e nazın, So~yet notasına t.evfıkan munhasırB? ıun meb'uıu Avni vali Nazmi, bey- bulda bulunmıumdan dolaY'' 

os mu ıray J?ar~!unun Edebıyatı Farısıy~ m~- kof vasrtasile Karahana verilen mek- Houtard ve ?azırlar meclisıne memur ihtil~ me~elel7_rın ne tarzd~. ~alle~ı- ler tetekküller rüesa11 tarafından vekaleten levazim . lerine de 'f 
Böyle şeyler elbet sır tutulur. limligınde bulunmuş ve gayn mun- tubunda ihtilifm halli için Sovyet e M. Francqw. lecegıne daır muzakerelere gmşmege kar§ilanmiı bugün 8Jllİ merasimle du 1f 

Haydi sana emrediyorum. Eğer t<l§ir bir çok şiirler yazmıştır. Mer- Çin hilko.metlerinin bir konfera~s ALMAN HEYETi mezun bulund_uğun~, ve ,bunu_ıı. için Adı yaman tarikile Urfaya hareket 4ooo kilo odun. 
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deıt• .,1 
iki saate kadar Alinin kellesi hum uzun seneler mektupçuluk ve. aktemek üzre mümessiller tayin etme BERLİN, 2. A. A.- La Haye ye de hemen se~~~ !ayın e~ılmesıru 10.- etmiılerdir. kalemi, 16 tane yazı takıınl ;e 
gelmezse yerine seninki .•• An- ~~t~sa;n_flıdklarda ~~1 kıy":ıettı !erini Çin §ark şömendöferlerindeki gidecek Alman h~yctine M. Strese- ~~mi~\ ad:ettigı~ı v: sefırlerin tayini DAHiLiYE VEKiLi gibi yeniden bir çok açıkları 1' 
laciın mı? Seninki! . . • e '.P ~rımız en ve ruat ı. are a am vaziyeti hazıranm muvakkat adde- mann riyaset edecek ve heyet gu zat- 1 mu ea ~p ':'~~a ereye 1-?n~ada ANKARA, 3, - Dahiliye vekili edilmiştir. . J 

lanmAızbdd~~lhdı. ~ebmct Redııt müB:tSudl- dilmesini, üçüncüsü de tevkif edilen !erden mtitcşeklttt olacaktır: İktisat Hbaeşnladnerlabılecde~ılnı be~akn e!~ştibr. M. Urfa ve cinrmdaki tetkikatını bitir- Ankarada otomatik tel~ Akşama çok zaman var. Ya- tan u aınıt zamanın a aa - S b . . M C- ,;;-r., -'-''' M rson ıp omati munase atın · t' Vekil bey b ·· Ad · · .. d efoT, k f b I ak d' d f 1 f dilmi h .. t ovyet te aasının tahlıyesıle Sovyet nazın . urtmtt, ==Y• nazırı . tesis d h 1 k' 
1 

d _ k ,. ınıı ır. agun ana mın- sısın en soma mevcut tel foTJI 
nına a tancı aşıyı a ac sın. ıt e a ~ ne ye ş ur ve va an Rusyaya izamı ve tevkif edilen ecne- Helferding, meşgtİI arazi nazırı M. ıne er a ım .an ° ?'a. ~gını atı takasına hareket etmiıtir. lim edilirken Hüınü bey !"/ 
Cellatları da unutma. Otuz da ~~er ~ır ~~ttı. ~erhıım. .. ~uv~Y.ı bilerin keza tahliye edilmesini teklif Wirth ve mtişteşlil'l<!rdan M. Sunder ~~refe b.J;~n ~t~ıt~e :ti~~flı mese- Dahiliye vekili bir haftaya kadar noksan teılim edilmit oldul'l )il' 
J?abayiğit. ..' y~nın ayetı teessusun e u- etmektedir. Karahan, Çangsuling ta- ile M. Sehubert .dir. e. ~r n m ıye ı a n aı;nuzakereye Ankaraya ııelecektir. · nuıtır. Saklanan ahizelerdefl . 

Yü_k hızmetler yapım~ ve l?'stamonu rafından yapılan tekliflerin Mukden , ~· • ~:~111ek ve en ge_ç 14 Agustosta 0 1: · ADİYAMAN. 2. A.A.- Dahiliye mı ise götürülmüıttir. Bu pı>l' 
Alinin yanında topu on ada- Mudafaayı Hukuk rıyasetınde bu- hariciye komiseri M, Cay tarafından Atcna melıtu bu mura:re Londr~ya )ılr So:vy~t h~y:tı vekili Şükrü Kaya beyefendi Adıya- de 24 kişilik yemek masal ...... ~ 

mı var. O af fermanını bekliyor. lunmuştur. . . - Mukden hükumeti namına yapılı . . asası gonderilmesını bıldır- mana gelnıit ve geceyi burada geçir- te ait bir takim koltuklar "' ~ 
Senin adaya. çıktığını görünce: Mehmet Reşıt Beyın oglu Saba- Melnikof vasıtasile.bild" ·1 • ı P J AğUStOS gÜnÜ mıştır. Cevapta, Sovyet hükfımetinin mitti~ •• el b 1 d - habc rllıı"'". 
. - İşte fermanı okumağa gel- hed_din Reşit Bey~ ve ailei _keder di- kliflerden tehalüf et~~:.~~/7 te- - . ~:i,tanya _devleti i~~ ~ovyet Rusya a- . n Bun;a~nba~f:. Hüs:;ebe~J 
j ·ı d" k . = Ali . desıne beyanı tazıyet ederız. Tevkif edilen Sovyet a 1 . . t h Al db• I s nda bır tekarrubu kolaylaştırmak ZE"'l PAŞA I tt . ki .•. t Jel"' ı er. ıyece tır. =em nın . . me esının a - ınan te_ ır er saye- üzre elinden geleni - d b"l ..,. e en evıne na ettiırı e 
sana emniyeti de vardır. IBelsoX-nkluğu freu ğil lıyesı; 2 -:- ~ovyet hti~umeti tarafın dirilmelttedir. Fakat rl~:rcagdı a 1 

- ANKARA, 3 (Telefonla) - Jan- tesisat yapbrıp odadan od•f'ıt 
~ dan şark şömendoferlenne bir m··d·· sinde asayiş İ · en ersonun daima u.mum kum.ancjanı Zekki fonl ·· ·· tüğ"" d ~I 

T;{oynuna yazılı bir kağn al. olanların nazarı dikkatine ve müdirisani tayini. 3 _ Konfe~a~~ ce:vabından ı_ıgilte~e. ~~kilmetiı_ı~~ bu 1<.ayıeriden eeldi. Pf· 
8 gloruı u_

1
e a _-;;;-A~ 

Yanma Çık • kd" 4 s t h."k"" . . bozu' im adı munasebetlerın tesısını ıstemedigı ya- SIHH YE YEK L1 AN,... . .kl . Dr Horhoroni a ı. - ovye u umetı Çın şark h t . - ANKARA 3 s hhl f':j 
İ f ı d H d · ıı "hfl§f h d" ld u tesıs etmege muktedir olmadığı , . - ı ye.,<"'. 

- şte erman. e. emen ' emıry_o ar~ 1 
.' 

1 a '"..o uktan ATI.NA, 1 (M;lli ei) _ B ·· anlaşılmaktadır. Yoksa İ ·ıt hü- SIHHiYE TAYiNLERi .sabah Ankaraya gelmi1tir. • .· 
ate> edip işini bitirin. Bu kadar hnnin en son usulile kat"i sodnrakkı .vazKıyetıh tan~r:ıadrgını beya_n kaklarda. ı;-: ~ ugun so- kO.meti münasebatın yeni:egı ter~ . · ANKARA, 3 (Telefonla) -: Sıh- Gazi İstasyonunda naha vel<11' 

. . ki . b 1 ki e ece tır. ara an ılave etmektedı- · • n esısıne hi .. d .... u·· . A . Afy h d benım eınnm! olarak es ve y•nı e soğu. uğu, ki M Ç . t kl"f .. . • - Kahrolsun hsırpl ... diye bag"ır aradaki ihtiliifların ve mudal m-ele ye mu uru ,.useyın vnı on - n an karıdanmııtır. J 
· ayın e ı atı uzerıne şayet · •• - K h" hh' .. d .. r·,.,: E S hh" ekili · · 10"'' -Y 'I henim devletlu efendim frengi, idrar darlığı, bel gevşeldig-i üç birinci nokta ayne k anların sesi dqyuluyordu. Bununla lerın hallini şart koşmazdı. İngiliz ara ısa~. 11 • ıye m~ ~ ul':'ne, .. r- ı '!" v Gazı. ı~t~•. /.: 

Bizimle çarpışırsa birimiz Ada- ove mesane ve bilcümle kadın oa· da şark· mukavelesi ;:,~~i;;~~e n~aJ~ beraber 1 Ağustos günü sükG.n ile notasında derpiş edilmemiş olan bu ~:ıruı;:li mudd.~; ::I'~'"!.'.111 ~··~la m~?.j ?toınobılle teh.d geldı~ ıçı~.ıl 
d l 'k d ·•· · b"lm · atsızlıklan tedavi olunur. Beyo•lu edileceği şekline ifra" edilmek sür_ geçmiştir denevilir. Komünistlerin en hususun sureti mabsusada tetkiki la- . a Y~. "?u e f gıne,. ug _mu ıstasyonuna .ırı ~n vekiller t~ 

nın e ı eştgını 1 eyız. · • ti le M kd N gki h""k" e. çok kalabalık olarak 'toplandıkları zımdır. Bu sebeple Sovyet hariciye deı muavını Mehmet Salih Gunan mek mecburıyetinde kalmıtl• , 
H S · Tokatlıyanyannda •mektep sokak Y u en ve an n u uınetlerı k d"" · · k ·· li"" f · Ih hakimi'"' Ank Ih haki ,,;ı 

- a.. enın yanına onun , , 5 T 1• B. 0 3152 tarafından resmen teyit edild"ği t k yerlere gelenler anca ort beş kişı- omıser gı, ngıltere hükilmetinin ye •.~. . . ı_gıne, . ara su ~ Nan kin sefiri gW 
adamlarından birini katacağnn. -

0 
" e' · dirde Sovyet hilko.metinin ,,;ese!: ; d~n iba:ettir ld.~u.nlar da tevkif edil- n~ tekliflerini gelecek iç~imaında tet- ligın~ b~cı d~r~eyı muh_~~ !'al'.~~- . . . . J3l1 

Su Elmas atlı babayiğidi! Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hüsnü nazarla tetkik edece .. · be Y_ mışlerdır. Kon:;ıunıetler burada çok k_ık ede.cek olan merkezi ıcra komitesi le Ali Rif~t, B.~ecı~ aza m~lazımli_g'.- Nankin sefırı Hulusı Fuat 
- Elmas eski efendisinin öldü- mahkeme•inden: Beyoğlunda Alman an etıni.~tir. Ç~ngsulang no~:'mdI~- gtirtiklltü ettıd"ler.'ı!::settta~m şFeykalert yta- ~:~·y:~:~:~~liDmat tlalepkie~mek mbec- R:;>ıd~':l ';ı';,:~a °:e'::İ ;ı:~vj.';:_ Parise hareket etıniştir. ~ 
'"lm . f dır B . . . se mudur mtidırlsani tayi · h paca arm an er. a a- ır. oga evıe ceva m _ .. H• A •k htlfl 

ru esme tara tar . en onu mektebi bınasında sakin ıken 14 -kA· d ki kta kQ . nı ususu~- bit bunların hi!; birinin filiyat mevki- tevdiini mtiteakıp Parise hareket et- zası mahkeme azalıgma koçan mud- ır merı a r 
. k d 1 d 1 1928 "h" d f d a no meş t geçılınekte ve dor . ah . . . . d . . . Şem tti' B"" JI v,c en -;un ar a aş arın an ayı- nunuevve tarı ın e ve at e en düncü noktaya dair olan So et fo ıne çıkarılmasına m al verılmedL ınıştir. eı ~m~'!"" ıe "!. u~yan ce~ hsnesinde kll'1 

np kendi adamlarımın çadırına Alman tabasından Valter Kurds efen- mtilünti keza bu .. M kd vy htik~- Zabıta tedahir aldı. BiR ZENGİNiN iNTiHARI hakimlıırı?.e ince ıu muddeı ~~~·· 
vermiştim. dinin terekesine mahkemece vaziyet meti kendi çiğne g~ ~ .;,n. .- Belli ba§lı komünistler tevkif edil- LONDRA, 2. A. A.- Hasta olan Rl!§at, Kutah~e _Huku)< hakimlıg!ne müsademe 

H . p .. d d olunduğundan tarihi i!Andan itibaren takim muazzam :;tic~le; te~li':"e!ır di. Hazırlandıkları nümayişleri yaJ>- banker Drumond Fraser intihar et- Mudanya h~ !"v~ onu~ ~erme ,•• 
urşıt aşa az ote e uran eshabı matlup ve slakedaranın Bir ay bilir ki bunların yeğine e . ı- M ek mağa vakit bıılanlödan yakayı ele miştir. Bolu aza :.ı.~ ~I ~eki, 1 stan- LONDRA, 3. A. A.- rl ~, 

kaftancısına işaret edip çağırdı: Ü den ve Nankin hükOmetı':rı~t u u verdiler. Amele ı Ağuııtos için greve MUZAKERE TALIK EDiLDi bul ~e:"". kuekmesı aza ıgı?a ıtan- tan Taymise bildiriliyor: l(e"._,r 
·- Çadırda oturan delikanlı- ve veresenin ç ay zarfında Beyoğ· -·- r. teşvik ettiler. Fakat bıı tahrikitta bu . LONDRA, 2. A. A.- İngiliz-Rus bul ıkincı hu .. mahkemesı ~ın- öğlen yemeği olarak ancal< •; 

yı al silfilıtarnnm çadırına gö- lu dördüncü sulh hukuk mahkeme· ÇIN - RUS iHTiLAFI lunanlar yakalandı ve muhtelif hapı~ sıyasr miınasebatının yeniden tesisi 1 dan Oıman Sureyya, onun yerıne, lı verildiğinden ve havanın ?';ti. 
tür. Basına nöbetçi diksin. sine mür1caatlan lu7.11mu ilAn olunur .. MO~K~.VA, 2 .<A.Jı::.) - !•• A- cezaslle tecziye edBdi. Sanayi birliği h~kk~dak'I müzakerat, İngiltere hti- ıtanbul ~eza mahkeme az:ısında_nJ'._1u_ı olmasına rağmen buzlu su ~·,1. 

• Ja?sı ~ildmyor: Çın ~u~metı ile t&- tarafından ne<jredilen bir tebliğde i- kumetı ~u munasebatın tee11tistinden tafa A4ım, .. Ta_!Ufa_?lı m~!.tantildiğı- ginden dolayı Kansas hUıcO ;I.': 
Emrini verdi. Mehmet Pa§a~ 1 Ş h . ·ı - t I a~~ edile~ nota~~ netıceaınd~ ~~et se ı Ağustos gUnti i~ batına gel- evci halı ~azırd~ . muaalalı: bulunan ne Uzun ~opru. m_uıtan~gı Haydar hilindeki Llavenwort h~bu 

yı kolundan tutup çadır ardına e remanetı 1 ana 1 hu~eti verdıgı cevapta ihtılafın miyecek olan amelenın meşru maze- '?eselelerın hallını talep etmiş oldu- Beyler .. tayın e~ıI-:cfu:·. mahpusları ansızın tehlikeh iiJl". 
çekti. Kaftancı çadırda bekli- Schremanatinden- Kadıköy şubei halli husus~~ "'.'calı: -~usya~ı~ 25 retini ispat edemediği takdirde itin- gundan talik edilmittir. ..D~vuş~nlı ~~stentıkliğıne Uzu?.- çikarınışlardrr. Asiler her t ,ı~' 
yen İsmail beyi alıp götürdü. idariyesl sabık muhasebecisi Sabri Temmuzda ilerı surdllgu teklifın ka- den çıkarılacağı ililn edilyordu. KISMI iNTİHAP koprti mustentigı Haydar, Uzunko- nı'alar arkasına saklanarak ;iı'; 

bulü sur~tiyle mümkün olacağını be- Poliı mtidtirti ameleye hitaben pe- LONDRA, 2. A.A.- South Leeds prti _mtis~entikliği~e de Çeşn;ıe mtis- mezbuhlne bir mukavemet g ııJI 
Hurşit Paşa çadırına girdi. bey hakkında encümeni emanetçe yan etmı§tır. derane bir liaenla yazdmış bir beyan te yapılan kısmi inhapta amele fırka- tentıklığın~en t.:ıus.tafa _Halil._Atalay ten sonra gardiyanların sıl!;;J, 

Mehmet Paşa da efendisini ta- müuehiz lüzumu muhakeme karon Neiıtriy t h f name neşretti, am~ye nasihat etti. smdan Mılner 11804, komünist Brain B~yler t~?, edılmışler~r .. Surm~n.e kabeleleri karşısında beŞ ııı~;; 
kip etti. Elması istettiler. El- lkametglhınm ma!Om olmaması base- V a aya 1 İçtimalar menedildiği cihetle buna 512 ,rey almıtlardrr. Bundan evelki ~ustentıg~ ıle _Yakf~kebı~ m~ı~entığı- rerek teslime mecbur olınuşl 
r-a Y'anyanm teslim alındığı- bile edilmediğinden mezkOr karann Uyanış! kalkışacak olanların şiddetle cezai an mebus ta amele fırkasına mensuptu. nın becayışlerı tastik edilıniştır. f 
ru biliyordu. Hurşit Paşa: bir sured emanet divanhanesine talik drrılacağı bildirildi. SABIK MALiYE NAZIRI lTALYASEFtF Bali kesir evi<" 

_ Gel Elmas ag~ a. Şimdi olunm_uştur. itirazı vı rsa il:ln trn. ·_hin- cEdebiyatı cedide> hareketinin 37 Başvekil M. Venizelos Avrupaya LONDRA, 2. A. A.·- Sabık mllli- •• •• •• 
d 1 b bl f d da sene alemdarlığını yapan cServeti gitti. Ona vekfilet eden hariciye nazı- ye nazırı M. Churchıll, bu aabah Ka- ANKARA, 3 (Telefonla) - ftıı. mudurU 

Mehmet Paşa ile Adaya geçe- en tı. aren r ay ?.arın a. ısa - Ftinun> ı Ağustostan itibaren cHarp rı M. Mihalakopulos komünist ta- ?ada ve Am_7rikaya üç aylik seyahat lya sefiri Orsini Barone ekspresle AN nl ) /ti 
ceksiniz. Paşa ne yapacağınızı name ıle mslı:amı emanete müracaat sonu> neslinin edebi mürevvici ol- hrikatına kar•• btilcllmet tarafından ıcra et":'ek \JZre Londradan müfara- ııeldi. KARA, 3 (Telefo .. 8z~i'i 1 

t esi UAn ol nur S · F"" sah'b· A . .- kkınd kat etnuştır. hal Balikesir evkaf müdur J,1 sana ancak kayıkta söyliyebile- e m u · muııtur. c ervetı unun• ı ı h- alınan tedbırler ha a gazetelere AN_KARA, 3 (T~efonla) - Perağ tanbul kadastro evkaf • .,.,ıo 
Cektı·r. ,. ~ "J met İhsan Bey mecmuanın ismini beyanatta bulunarak demi•tir ki: EDİSON UN ÇETİN SUALLERi muavın konsolosluguna Cenevre kon- . B t . edil . ti'r 

U . bdil • NEVYORK 1 . ' M"" . . mm ey ayın mıı . il E Şehremonetindca _ Tak<lmde • yanıp a te etmi§ ve gazetesini - Ben şuna kaniim ki komilniıt- , 2 (A.A.).- Muhteri ıo oı muavııu urup, onun yenna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'~ 
Dedi. Mehmet Paşa e l- yeni edebi nesLe tevdi etmiştir. Uya- Jer yalnız .bir takım söder, bir takım Thomas Edison un kendisine halef müstakil tehbender vekili Hikmet Na 

mas yürüyüp dışarıya çıktılar. . Tarla b~ında 50 numaralı Hanede nişm ilk nushası Perşembe günü çık- cümleler söyleyip sarfetmekle iktifa ?lmak üzre intihap edeceği filimin ci, onun yerine kançılarlık uçuncü İLAN 0rtııf . . . . . . . .. . . . . . . . sakine Nazlı hanım tarafından Bey- mııtır. Taze bir hayatiyetle inti§ar edecekler, zaten adetleri de mehdııt ısmi bugün ilan edilecektir. daire birinci fUbe katibi Mazlilın, o- Istanbul 8 inci icrı mcrll ~ı 
... Tepedelenli Ali Paşa Ha oğlu şube! ld.sriyesi tanzifat ve ten· sahasına çıkan bu nuaha tertip, tabı, olduğu cihe~ 6aha ileri gidemiye- .. !'ün 49 namzet tarihe, kimyaya, nun yerine Bağdat kançdarı Necatı, dan: Bir deyaln temini içı1o o•~ virıt kAtibi Ahmet Neslp efendi bak- mündericat itibariyle emsaline faik ceklerdir. Eğçr sül4in ve asayişi ih- f~ge, ço~rafyaya ve riyaziyata dair onun yerine konsolos muavini proto- olup furuhtu karargir bu uft J~~ 

san Paşaya tesbihini verdikten landa vaki olan iddia ve şiUyetJ in- olduğu gibi bilhassa edebiyat alemi- lal edecek kadar milvazenesizlikte bu bızzat ~dıs?n tarafından tertip edi- kol umum. müdürlüğü Baıkatibi Fu- çi ~ 
'O ra ı;ıkıntılı saatler geçirmiş- nin durgun oldug"u ıu sıralarda bize lwıacalı: o'--•--"""" hunlar da kar- len çetin stiallere cevap vermeg·e ça- at Et- onun yerı'ne Pera"- ınua-'n beyız değeri un renkte. yr ~ 

t dettahkikat tee..-vüt etmemesine mebni ..,_.. -., " •• 
0
,un h,,. 

ti. kindi vaktine kadar af fer- '' limit veren canlı, itinalı yazılarla da şılarında kanımu bulııcaklardır.• lıtmıılardrr. konsolosu· müstakil ... hbcnder vekili bir adet meıi<ep Ağusc ıd•' mumaile"hln men'i muhakemesine d ı d .- b nd•o J 
manının getirilip okunmasını ' 0 u ur. .Mamafi ha' taraftan alınan malO.- Bedri Saim Beyler tayin cdilınitler- çarşam a günü saat 0 ··ı,yt 5ıı 
beklemiş oturmuştu. Ne gelen dair encümeni emanetçe ittihaz olu- Bu nuabada Ahmet thsan Beyin mat atikiln ve asayifilı lhW edilme- Balkanlarda dir. Fatihte atpazannda ıııo 

0 
~· 0~ nan kar&nn mi4tekinin ballda mez- merhum Saffeti Ziya Beye ait bir e- elifi merkezindedir. 1 Ağuıtos günü saalacağmdan talip oıaııI"'ıı'" rf. 

vardı ne de giden? kOr mahsllf ikametinde bulunmaması tudti ile Refik Ahmet, Sadri Etem, Yunanistanda stikiln ile gerti demek- SIRP-BULGAR iHTİLAFI Ihsan Abı'dı'n Bey ıarı ,... 
Ö d Y kal · k • saatında hazır bulunma Al te e anya esı ço tan vs naklettik! mabsllln de malum Taliit Mitat, Bekir Sıtla, Mehmet tir. Alınını§ olan tedabir oayeainde SOFY A. 2. A. A.- Hariciye na- ıı<-

teslim alınmış Selim Çaminin olmaması ha..eblle kendisine tebligi Nurettin, Ercüment Behzat, A. Su- asayişin ~e µı,cydan vcrilmemif- zın ecnebi gazetecilere beyanatında Şehrimizde bulunan İktisat vekl- JjJ( şo ~l 
kellesi uçurulmuştu. İhtiyar a- mümkün olmadığından emanet divan- rı, İhsan Raıim Hayri Mtihiddin, tir. Yugoslavya ile uyuımak için ibraz o- letı ziraat müsteşarı İhıan Abidin B. Zayi: Fatih asker ,.ı;;l , 
damın olup bitenlerin birinden hanesine talik olunmuştur. Karan B:lerin ~aırılan ve daha bir çok im- l~n ~ütün hüanü niyete rağmen ye dün Adapuarına gitmiıtir. den aldığım ,as:~rl'.\ıac••Pfl)ıOİ 
de h<ıberi yoktu. Manastırdaki mebhusa bir itirazı varsa ilAn tarihin z r nr r. RUSY ADA NtlMA YIŞLER m ~nütin. "." _çr1~hdrğı takdirde hudut İhsan Abidin B. tohumluk patates· zayi ettim. Yenısını şehrt1,ıt · , iSPANYADA FIRTINA MOSKOVA, 2 (•A.A.) _ Bı'r A- vazıyedahaı ıa"" ususunda Bulgaris- lerin isliliı meselesi ile me•gul ola- zayiia hu··kmil vokcur. ,J) 1 damlii!rı bile rt k kurt ldukl den itibaren bir ay zarfınua istida ile t ,__ ka • / • 
a a ı u a- BARCELON, 3 (A.A.)- Şiddet- ğua.tos mt.ıruıed>etiyle. harp aleyhin- anın.. ""l ! türlü siyasi teclbi- rak tetkikatta bulwıacağıru ve sonra nı"nde 
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tevellütlü Jsnı 

rına inanıyorlardı. mslı:amı emanete müracaaa beyan li bir fırtına büyük basar ve zarar i· de m\jteadd\t nUmayifler yapılmış- re muracaat zt rarında kalacağını 1 Ankaraya avdet edeceğini söylemit-
İkindi üzeri Ali Paşanın iztt- olunur. ka etmİftir. • tır. •öylemi~tir. tir. oglu Ra.ırıo 

uruz. 



- MiLLiYET P.\.ZAR 4 AÔllSTOS, 1929 -
Ekonomi 

Varna belediye reisile [ MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 11 
1--------~ 

Mahkemelerde 

Kavgayı nasıl işitti? 
i .Varna'dan - Muttasıl çıkan ekmek fiatını şöyle indirmek 
çı~9~f rt sene mücadele lazım gelmiştir: 

1922 
de 5,43 leva kiloıu 
« 7 61 « " 

1923 « 7' 71 « ft 

1924 • s'2s « « 
1925 « 11'79 " c 
1926 « 9'g9 « • 
1927 « 9'44 " • 
1928 , -
B 1 . « 8,00 « « . . 

tad e e_dıye reisi Popoff «Ekmek fiatma tamamen hakimı_z. Haf-
diy~r bır ?~fa buğday üstünden ekmek fiatini hesap edıyoruz» 

«Iı ~e ılave ediyor: 
!erde Ugday. fırlarsa narhın faydası kalmaz. Böyle tehlike~i ~en~
sij ... ?eledıye hesabına buğday alır, piyasaya çıkarmz, fıatı du
İe~rıız. Mesela geçen seneki kötü rekolteden yükselen fiati, be 
bir ~e namına sekizbin ton buğday alıp piyasaya çıkararak, tam 
ş uçuk leva indirdik» 

~un C~re ~cuz sebze temin için başka usul var. Belediye, ucuzlu
işlctın estırrne çaresini V ama civarında şehir hesabına b<ih:~e!_er 
•tıckte~k.te bulunmuş. Sebze fiatından tavassut payını duşur
biiiyor ıbaret bu usul sayesinde, Varnada en ucuz sebze satıla-

bir~~ı~ ~in nüfuslu bu küçük şehirde imar işi dikkate llyik 
l'ün~rıının tezahürüne vesiledir. 

hirde r Varna, Rum Varna, Bulgar Varna diye üçe ayrılan şe
Ca.dd •/alnız Bulgar mahallesinde birbirine amut Avrupai asfalt 
Vok ~ e~ var. Rum Varna yıkılıyor. Türk Varnada henüz birşey 

(T·~ kat balta yakında orayada girecektir. M::r Varnada nüfus ıo bin Türktür) 
lı sonu ern garp caddelerini tamamen andrra.':1 ~okaklardan, -~~
g"iin b' Çapraşık yollar ve kerpiç evler gözukuyor. Yarın, obur 
d~ .~nla~da süprülecektir. Her yıkılan evin, şerefiye ve kal
natk bucretı çıktıktan sonra kalan bedeli, bir kaç senede Bulgar 
ltıaksa~nks~. va~ıtasile tesviye ediliyor. Mesla geçen sene bu 
. Eski ~Yuz bın Türk lirası verilmiş. . . . 
ıtiraz k b akedonyalı belediye reisi Popoff, yıkma amelıyesınm 
SÖylüyo~ ~I et~ez enerji~i bi_r takip s~~esind~ kabil olduğunu 

•lia an~ ~asıh Rumelı Turkçesıle ılave ediyor: 
lllayac \ ıkı sene sonra Varnada eski sokaklardan bir şey kal-

a tır. İşte o kadar!» N. 

* * * 
GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ 
Buğ-day çok gelmeğe başladı, 

Emanette 

Ekmek fiatı 
Bu hafta ipkası 

muhtemeldir 
Şehremaneti iktisat müdiriyctinin 

yaptığı tetkikata nazaran buğday fi. 
atları son günlerde tenezzüle baıla
mıştır. Buna da sebep Anadoludan 
buğday mcvaridatının tedrici suret
te artmasıdır. 

Fakat buğday fiatlann da görü
len bu tenezzül ancak 15 gün sonra 
un fiatları üz:el'inde tesirini göstere· 
bilmektedir. 

Bu itibarla bu hafta da ekmek nar
hının tebdil edilmemesi kuvvetle muh 
temeldir. 

Gelecek haftalar ekmek fiatinin tc· 
nezzül edeceği kuvvetle söyleniyor. .____, 

OSKODAR . KADIKÖY 
Üsküdar tramvayının Kadılı:öyc 

kadar temdidi için lazım gelen mal
zeme şehrimize gelmiştir. Bu hattın 
65 güne kadar tcsviyci türabiycsi bit 
miş olacaktır. --..... 

MUHTEKiR iKi BUZ BA Yit 
Buz fabrikası tarafından yapılan 

tahkikat neticesinde Bcyoğlunda ki 
bayilerden ikisinin buz almadığını 
iddia ettikleri halde dükkanlarında 
külliyetli buz bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Bu bayilerin bugünkü buz mües· 
sesesinin işlel'ini itkil etmek isteyen 
bazı müesseselerin namına hareket 
etmek isteyenler olduğu anlaşılmış· 

trr. Bu bayiler barlema buz satmak 
bakında malik olamayacaklardır. 

AHÇI MEKTEBi ICIN BiR 
KOMiSYON YAPILACAK 

Cemiyeti belediye azasından Hik
met paşanın verdiği iki takrirden biri 
Türk ahçılığının tedenniden kurtarıl
ması için bir ahçı mektebi açılmasına 
dairdir. Hikmet paşanın takriri ema
net makamına tevdi edilmiştir. 

Şehremaneti ahçı mektebi için ev
veli mütehassısların fikirlerini almak 
üzre bir komisyon teşkil edecektir. 

b" fiatlar düşüyor Bu komisyonda ~ski Türk yemekleri 
~ un Ş<hrinı· ve hıfzıssıhha mutehassısları buluna· 
ın:gon ve Tra~ze Anadoludan (21) 1 çiler cemiyetin_; ~thal c~ildi~i~i. bil- caktır. Tü~k . .':'emeklerinin şimdiye 
(l k Utrc bir Yadan (13) vagon ol- direrek bunun onunc geçılmesını ıste- kadar gcçırdigı safhalar, eski saray 
rid~) vagon B g~nde yeni mahsulden mişler. Ticaret müdüriyeti esnaf ce: yemeklerile, saray haricinde pişirilen 
le •tın ihtiyaç~day gelmiştir. Muva- ıniyctleri mürakıplığı, bu husustaki k?nak yemekleri ve Türk köylerinde 
ku sert buğdayla n fazla olması tesiri- listeleri nazan dikkate alarak takıka- kı t~tlı ve böreklerin envaı hakkında 
ku~ş (ıO) Par (18) kuruştan (16) ta başlamıştır. tetkıkat yapılacak ve tanzim edilecek 
tür. ltan (18. ~~Ya, yumuşaklar 19 Ticaret muahadeleri - Dün Tica- tedrisat .~roğramında zamanın ihti
Ağust . •5) kuruşa düşmüş- ret Odasında Fransa ile aktcdilecek ya~ına g~rc yapılacak tadilat tespit 
•arı ?8 nihayetind ticaret muahedesi için hükumete tev- edıleccktır. 
ÇCJ ,d!ldrate al e, )'erli mallar na- di edilmek üzre bir rapor ihzarına Komisyon, mektep açmak ıçın i-
tii nıaı tutuJnı;naralc yeni bir ekmek başlanmıgtır. cap eden hazırlığını birtirdikten son-
~llu sureti sı ınuvafık rörillmilş- Doinı deiil - Petrol inhiaar ida- ra cemiyeti belediyeden tahsisat ia· 
be a •i1adc ~ ~enıicketmahıulünd~ rcainin, yeni rl_lmrük .tarife_sinin tat- teyecektir. 
t ~an ed·ı ıstıfade temin edlleccgı bllrmdan sonra ılga cdilecefı dofru ol ----+• .. •~•+llH•Hı• ... •---
acırterin: nıe.ktcdir. İstanbul butday madığt, inhisar müddetinin blc sene Maarifle 

' 1 Para (~ sıpariglerc tahais cttiklc- temdit edildiği anlatılmııtır . 
•lduğu ..• S) milyon liradan ibaret Ruıyaya ihracat - Rusyaya ihraç Husus"'ı mektep] er 
do.r•- tçın !eh · · kül!" ıı· "k · c .... stotı: rımıze ıye ı mı • edilecek (Kontenijan) malların ınık-
rlcanında tclbcdilcmiycccğlni borsa tarını tespit için yarın Ankarada Rus 

.. l'I~ bazıları söylemiılcrdir. ticaret mümeasilliğilc müzakerata baş 
liı~n Tic ARET BORSASI lanacalı:trr.Bu hususta ticaret odası ta 

ı top~ret borsası yeni idare mcc- rafından hazırlanan rapor Hükı'.l.mctc 
:• t.l:ur .r~k riyasete Fortun Za- tevdi olunmuıtur. Raporda, bilhassa 
b ~p ~~fıl<inci reisliğe Huan Riza, miiflı:illtı mucip olan mcnıc ıchadct 
'' - ett11lig-. H b" Z d z· ı,:. ~uaın l' ıne a ıp a e ı- nameleri meıclcıinc tcmaa edilerek 
Ilı de tanıa'f1:; müfettiğliğine İılim Rusların iddiaları doğru olmadığı i-
Utlardır. •lckı Beyler intihap olun zah edilmektedir. 

~ l(IBRIT iN I * Meyıra hol ve ucuz - İki üç ~ün 
~. hr;t inbi"1r . H. ~.ARI . denberi mcyva Hatları dilşmliftlir. 
ıc! ll. dün An müdU~u Ta~<r Ke".'- Erik 5, armut 10 kuruf11 kadar satı
ı. tep B ~ara}·a ıtıtmı9tır. Tahır lıyor. İzmirin rezakı uzlimü 20 siyah 
,.rı · Yenı k'b · f b · • t nı ~~!" ,1 rıt a rıkası plan- üzüm 1 S kuruıtur. Bir iki gündcnbc-
~1:.1( ~e vekaıetınc götürmüıtür. ri çavuş ta çıkmıştır. 
l! Şlti"ICILAR CEMiYETi Kavun karpuz pek boldur. Karpua 
lcınek y YET EDiYOR 100 paraya, kavun 5 kuruta kadar 
~ l!fend•pıcılar cemiyeti reisi Mch- satılıyor. En büruk ve irileri l.S-20 
~ ınu,3 ı, dun Ticaret müdüriyeti- kuruştur. Kırlragaç kavunları da gel 
~~•ti <U~at. ederek Ekmekçiler cc- mcğc başlamııtır. 
"'ııuştu Yhınde bazı şikayetlerde bu Bu sene mcyva pclı: bol ve ucuz ol-
~ tlcnnı r. makla beraber bir kısım manavlar 

•it ol:t Efelldi, kendi cemiyetleri- aynı malı · ber mutat, dört beı misli 
n (SSO) amelenin, Ekmek- fula fiatla satıyorlar. 

* • • 
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65 75,00 

.......... _ -
Maarife devri doğru 

değil 
Bir gazete husuıl mekteplerin de 

Maarife devrolunacağını yazınııtı. 
Maarif V ckilcti müstCJ3rı Kemal 

Zaim Bey böyle bir karar olmadığını 
söylcmittir. . .,...__,, 

GAYRI MOSLIM MEKTEPLER 
Resmi mektep muallimleri kanun 

dairesinde terfi ediyorlar ve maaşla
r[ zam görüyor. 

Ecnebi ve gayri müslim mektep
lerdeki türkçc muallimleri ise bundan 
sekiz sene evet tespit olunan parayı 
alıyorlar. 

Ecnebi ve gayri müslim mektepler 
Türkçe muallimleri bu mağduriyet
lerinden müşteki olmuşlardır. Haber 
aldığımıza göre Maarif V clcilcti müs
teııarı Kemal Zaim Bey bu işi tetkik 
edecektir. 

Kemal Zaim Bey 14 Ağustosta 
Ankaraya gidecektir. ._____, 
MAARiF NEKAHETHANES! TEVSi 

EDiLECEK 
Maarif vclr:ileti t3rafmda ceçcn sene 

Validcbaiında açılan nckahethanedc mu
allimlerle, kimsesiz talebeden haata olan
ların tedavi ~e istirahtları temin ediliyor. 

Buradan bır çok hasta muallim vo talo
be istifade etmişlerdir. Fakat müessese 
kadrosunun çok mahdut olması yüzünde~ 
biltün ihtiyaçlara tclr:abtil etmiyordu.. 

M:urif vckllcti bu zarureti nazarı dik
kate almış ve müesseseyi levsi etmeic ka
rar vermi1tir. Bu sene 2S yatak daha ili
vc edilecektir. 

Gelecek sene bütçeden tahslsa.t tefrik 
edilirse vekilct müteverrim muallim ve ta 
tebe için bir sanatoryom açacaktır. Buna 
muvaffak olunma.ısa Heybeliada. anato~ 
ryomuoda veldlet emrine yataklar tefrik 
edilecektir. 

~ 
Ka~ın ~zün~en 

Bir sa~ıkalı arka~a,ını 
~ö~rün~en runlu 

Evvelki gece Galatada kıskançlik 
yüzünden bir cerh vakası olmu,tur. 
Abdülkadır ile Hasan namında iki sa 
~ıkalı Arap camiindcn geçerken Fo
tıka namında bir kadına takilmışlar 
v~ bu yosmay;, paylaşamamak yü
zünden aralarında kavgaya tutuşmuş 
!ardır. Bu esnada Abdülkadir bıçağı
nı çekerek Haııanı böğründen ağır 
suretle yaraladığınd .. n derdest olun
muştur. 

~:,. 

VELOSPlTIEN DÜŞMÜŞ 
Yakacıkta velospittc dolaşan mu

sevl Liemel namındak çocuk düşerek 
kolu kırıldığından Haydarpaşa has
tanesine yatırdmıştır. 

Villlyette 

Yol vergisi 
10 liradan tahsili şu

belere bildirildi 
Yeni yollar ve köprüler kanunu 

mucibince 8 lira yol vergisine kanu
ni salahiyetine istinaden 2 lira da Vi
liyet meclisi zam yapmış ve 10 lira 
olarak kabul edilmişti. Vilayet bu· 
susi muhasebe müdiriycti 1929 sene· 
si yol vergisinin 1 O lira üzerinden tah 
sil olunmasını tamim etmiştir. 

MÜFETTiŞ . iMTiHANI 
Dün Defterdarlıkta yeni Maliye 

müfettiş muavınlcrinin imtihanları 
yapılmıştır. 

·~ YUNAN EMLAKi 
Yunan emlakine vaziyet için henüz 

Vekaletten buraya emir gelmediği 
anlaşılmıştır. 

KAÇAKÇILIK KANUNU 
Yeni kaçakçılık kanunu tatbikatı

na 1 Ağustostan itibaren başlanmış
tır. Yeni kanun, kaçakçılığa karşı 
çok şiddetli ahk.i.mı muhtevidir. Ka
nun, bu hususta yapılacak takibat i
çin Devlet memurlarına bir çok salii· 
hiyct vermektedir. Köylerde yalnız 
köy muhtarlarının huzurile lbımge· 
len evlere girilerek taharriyat yapı
lacaktır. 

BAHÇ:!:DE SiLAH ATANLAR 
Çcnberlitaşta oturan Murat cf. ile 

bekçi Şerif •ilahlarını tecrübe. evleri
ni~ bahçesinde kurşun cndaht cttik
lcnnde'l haklarında takibata başlan- ANTREPO BUHRANlNA KARŞI 
mıştır. iHTiYATi TEDBiRLER 

EVDE 
1
KAVcA iŞE Antrepo buhranını izale etmek için 

KIRACILARDA KARIŞTI toplanan komisyon yarın saat 14 de 
Ev.~lki gece karagümrükte bir ai- Deniz ticaret müdiriyctindc toplana· 

le munazaası olmuş ve bir kaç kişi caktır . Komisyon bu içtimaında Li
yaralanmıştır. man ve Rıhtım şirketlerinin yeni an-

. ~akkal sokağında 46 numarada trcpolar açmasile şimdilik izale cdil
mukim terzi Artin ötedenberi geçi- miş bulunan antrepo buhranının ile
nemediği karısı ile dün kavga etmiş. ride bir daha tekerrür etmemesi için 
kav~aya k<racılar da karı~mışlardır. tedbirler ittihaz edecektir. 
Netıcede Art" • · ı d M "k ~· ın, Kıracı ar an ~n a MACAR SEFARETiNiN IANESI 
ve Andon yaralanmıslar. cumlcsı der . . .. 
dest olunmuşlard • Ankara harıkzedelcrı ıçın Macar 

ır. sefareti Hilaliahmer vasıtasile 100 Iİ· 
BALIKTAN TESEMMOM ra teberrü etmiştir. 

Kasrmpa:ıada Sıra berberler soka- Şark kömür şirketi de Of ve Sür-
ğmda oturan Avramın balıkpazarın· mene seyliipzedelerine 100 lira tebcr
da ~dığı bir okka balığı evlerinde rü etmiştir. 
yeınıfler, aradan yanın saat geçtik· 
ten sonra kuımağa batlamıtlardır. 

• A vram, kız kardeıi Reçina, kızı 
Vı~torya zehirlenme alaimi rösterdik 
lerınden tedavi altına alınmıtlardır. 

,~ 

KALP SEKTESiNDEN ÖLDÜ 
Ayasofyada oturan İhsan 

Ahmet ef. evine giderken yolda kalp 
sektesinden vefat etmiştir. 

ı•--. 

BiRDENBiRE ÖLÜM 
Nurıosmaniyede oyuncakçı 35 yaı 

larında İhsan efendi dün füçcten öl
müştür. 

TABANCA TECRÜBE 
ETMiŞLER! •. 

Çenberlitaşta Vezir hanında bekçi 
Şerifle hamal Murat tecrübe maksa
dıyla hanın avlusunda tabanca attık
larından yakalanmışlardır . ,____, 

HIRSIZLAR TUTULDU 

.___, 
TAPU U. MODORO GELDi 

Tapu ve Kadastro müdiri umu· 
misi Atıf bey dün konvasiyonelle An
karadan şehrimize gelmiştir. 

Atıf B. meıuniyetini istimal etmek 
tedir, iki ay şehrimizde kalacaktır. 

MAHCUZ DERi FABRiKALARI 
Yedilı:ule debagat fabrikalarından 

yirmi fabrikaya konulan haciz devam 
etmektedir. 

Bugün bazr fabrikaların bir kı:smı 
e_fyası mühlet bittiğinden borctarıru 
vermedikleri taktirde aatılacalr:tır. 

•••••• 
Limanda 

Tarife komısyonu 
Haliç tarifesini 

tadil etti 

Sögledikleriııi duymamış, a· 
ğızlarını açtıklarını görmüş. 

- Ne iş yaparsın. 
Elini kulağı arkasına koyarak: 
- Malesta efendim, Yunan tabası .• 
- Tab'anı sormadım. Ne iş yaparsın? 
- Teşekkür yaparım. 

- Kime teşekkür ediyorsun? 
- Çok kavga, çok kavga .. 
Hakim, şahitin sağır olduğunu anlayınca davacıya sordu: 
- Bu adamı siz mi şahit gösterdiniz? 
- Evet efendim. 
- Peki ama benim burada bağıra bağıra söylediklerimi du. 

mayan adam, sizin kavganızı nasd işttti? 
- Efendim, işitmedi ama gördü. Çünkü bendeniz dayak · 

yedim. 
[Şahide:] 
- Hele şöyle yakına gel gel bakalım! Ne iş yaparsın? 
- Retuş, haniya ne derler?. Resim, ohi resim retuş .• 
- Bunlar kavga ederken sen nerdeydin? 
- Atelyede çalışıyordum. Sokakta bir güriiltü. 
- Gürültüyü duydun mu? 
- Yok duydum, gördüm. 
- Gürültü görülmez, işitilir. 
- Ama, pencere yanında haniya oturuyorum, baktim, 

almis ötekisi pam pum vuruyor. 
-Sonra .. 
- Sonra indim aşağıda, çünkim tanmm bunu gittim ayır 
- Biribirlerine fena sözler söylüyorlarmış. 
- Yok .. Ne ki söylüyorlardı, duymadım. Ama, sade ağız 

rını açıyorlardı, gözlerini açıyorlardı. 
Maznun gelmemişti. Davacı sağır şahidin ifadeleri kafi 

ıniyorsa, kavgada hazır bulunan diğer şahitlerin celbini reca 
ti ve mahkemeye bir iki adres de verdi. 

Bunun üzerine muhakeme bunların da celbi için talik edil 
Fakat şahit İstavri dışarı çıkmadı: 
- Hadi git, ne bekliyorsun? Diye sordular. Etrafına b 

rak yine olduğu yerde durdu. Nihayet mübaşir kolundan tu 
dışarı çıkarmağa mecbur oldu. 

* • • 
GÜNÜN ADLiYE HABERLERİ 

15 Sene hapis: Necibin katili mahkum old 
Şişlide Hürriyeti Ebediye tepesin 

de İspironun gazinosunda şoför N •· 
cibi öldüren ve muavini Haydan ya-

Mugalata ·---111!1--' Birinci sahiftden mabat/ 

ralayan Şcmsettinin muhakemesi 
Ağırcezada intaç edilmiş ve mcr 
IS seneye mabküm edilmiştir. 

Müteferrik H. 

30Ağustos 
Zafer ve tayyare ba 

ramına hazırlık 

beslemediklerini evciden tazammun 
etmek şartiyle olup bu da pasaport
larında o suretle yazılmııtır. Difcı 
kısmı da arzularile bir ecnebi ordu 
suna dahil olmutlar. Yahut da ecnebi 30 Atuıtoı zafer ve Tayyare 
deYlet hizmetine girrnitlel' ve mevcut ramının bu ••ne de çok parlak • 
kanunlara nazaran Türlı: tabiiyetini rette teı'idl mukarrerdir. Bu h 
kaybetmişlerdir. Binaenaleyh söyle- İstanbul Tayyare cemiyeti daha 
mcğc hacet yoktur ki Türk hüldlme- diden iıtilızarata batlaauttır. 
ti bu bapta ve bu mahiyette her ban- Bir profram tanzim edUmiftir. 
gi bir müzakereyi kabul edemez. proframa nannın: 

Hukuku hakimiyetimize ve dahiU 1 - Bayram clinü öğleden 
kanunlanmıza taalluk eden böyle bir kolordu kumandanlıfmm emir! 
mevzuda bu mahiyette bir milzalı:c- bilinde bir ceçit mcraııimi yapda 

Sabıkalı Mehmet, Kerim ve Ki
zım Sultanahmettcki tütüncü Aptül
kerimin dükkanın~ girerek bazı cıya 
çalmışlar, fakat yakalanmııtardır. 

reyi kabul edemez. trr. Tayyare cemiyeti bu r 
Liman vapurları tarife komiayonu Di' .. r taraftan yokarıda zikredilen ._,_ 

dün Deniz Ticaret müdiriyctinde iç- " .,... tayyare timsalile iftinık e 

i ::::s 
KAHVEDE EDiLEN KAVGA 
Haaköydc Ahmcdin kahvesinde 

Ali, Talip ve Osman taraflarından 
döğüldüğlinü iddia ettiğinden tahki
kat yapılmaktadır. . .,......,. 

ZEPPELIN SEYAHATi 
PARİS, 3. A. A.-· Zcppclln, Asor 

adaları açıkları~da görülmüştür. 

MÜTHİŞ BİR KAÇAKÇI 
YAKALANDI 

Galatada Yeni Dünya otelinde otu
ran Vangcl isminde bir Yunanlı 
yakalanmıştır. Bu adam evclcc gene 
kaçakçılık mesclcaindcn 1 7 defa ya
°:lanmıf, Kaşarlı bir kaçakçıdır.Son 
gunlcrde kendisinin milli hudutlar 
h.aricine çıkarılmas.ına karar verilmiş 
tı~. V: ange.~ ken~i~inc verilen ( ı o) 
günluk muhlet ıçındc bir teşebbüste 
daha bulunarak kokain ve müıkirat 
kaçakçılığı yapmak istemiş ve der
hal yakalanmıştır. 

VanÇ"clin odasında 30 şişe kokain
le 20 şışe Yunan konyağı bulunmuş
tur. 

GiZLi RAKI. FABRIKALARI 
Müıkirat inhisar idaresi, bir evde 

taharriyat yapmıştır. 
• Bu ev, Bayazıtta, Tavşantaşı ma
hallesinde Yakup ağa sokağında 37 
numaralı evdir. 

tlma ederek Haliç şirketi ücret tar!- projenin mail laaını lçlıı tavıiyc edi- tir. 
fesini tadil etmiştir. Bu tadilata na· len sureti hal İıtanbulda mOtccııaU, :ı _ Bayram ,unıı Tayyare 
zaran beş yaşında kadar çocuklardan fakat )t~ybubet etmlt olan Rumların teri kendi mıntakalan clahllinde 
bilet alınmayacak lıq yaımdan on cmlllı:i ile 918 ele Yunanlıtanda bu· aamerclor tertip cdecclı:lerdlr. 
yaşına kadar çocuklardan rüsumilc !unmuş, fakat bu memlclıetl terlı:ct· J - Saray burnunda nrilccelr 
beraber talebe bileti kesilecektir. mit olan .cmlikin.1:!1rlı: .ve Yu?"n hü samcrenln parlak olma11 içlıı ica 

Memurin ve zabitandan nıııf Ü· kllmc.tlerıne terkini lhtiv~. edıyordu. den hazırlrlı:lar yapılıyor. Bu m 
crct alınması takarrür etmittir. Kar- . Bınaona_lcyh Yunan hukllmctinln mcrenln idaresi Tayyare cemiyeti 
nelerde de yüzde yirmi tenzillt ya• ıstcdlğl glbı eğer bu Rumlara TürJd.. minön!l nahiye şubetılno tevdi 
pılacaktır. yey~ a:rdcbtül.•ı;!- için mll liaaüadc cdll~o blu miıtiı-. Mezldlr heyet dUn Vlliyet 

. Komisyonun bu içtima ile mesaisi P!0ıcnın tun ma m vazcncaı a - be mUdürll Hasan P.,hmi beyin 
h~tam bulmuştur. Tarife raporu tilat olur._ . dinde toplanarak müsamerenin lh 
hır kaç güne kadar vekalet~ gönderi- . ~u :razıyct. A~karad':lı:i Yunan ıe- rat ve tertibatı haklı:ında görllfn> 
Iecektir. fırmc ızah edilmış ve ıtilifın şartları !erdir. 

Bu tarifeler tastik edildiği taktir- bir birinden ayrılama.z olduğu kendi
de Eyluldcn itibaren mcd alacaktır. sine bildirilmiş olduğu gibi mlb:alı:e

ratın inkitaı halinde kendimizi her 
hangi bir taahhütle bağlı addcdeıniyc 
ceğimiz de bildirilmişti. Yunan bükü 
meti her şeye rağmen, bu Rumların 
Türkiyeyc avdctlcri hakkındaki nok
tai nazarında ısrar etmiş, milzakcrat 
munlı:ati olmuştur>. 

GUmrQk mDdllrll 

Sergile!_ 
Yerli mal sergisine 

150 fabrikanın 
iştiraki 

Yerli mallar sergisine mal kabulü 
müddeti bugün bitmektedir. 

Sergiye 160 fabrikanın iştirak et· 
tiği anlaşılmıştır. Sergide bir itfaiye 
takımı bulundurulması için Şchrema
netine, bir polis komiserHği tesisi i
çin de Vilayete müracaat edilmiştir. 

Sergiye iştirak eden fabrikalar bi
nayı mükemmelen süılcmişlerdir. . ............., 

Sanayi birliiinden: Yerli malları 
hakkrmla muhterem halkımıza bir fi. 
kir vermek üzre '; Ağustos 929 tari
hinde Galata Saray lisesinde açılacak 
olan sergiye bUtün halkımızı davet 
ediyoruz. 

TAYMIS'DEKI MAKALE 

Gümrük umum müdürü İhsan 
fat B. bu hafta içinde Anlı:araya 
det edecektir. 

İhsan Rifat B. muhafaza memu 
rırun müterakim ilcramiyelcri oldu 
na dair neşriyatın doğru olmadı 
gümrük işleri hakkında izahat ver 
ğe lüzum görmediğini söylemekte Times gazetesi sefirimizin bu mek

tubunu mevzu bahs ederek yazdığı '!.!!.~-~-!!!'!'_!"_'!...'!...'!...•.--------ı 
bir başmakalede mübadele meselesi- kırız. Sonra firari Rumların Tür 
nh kısa bir tarihçesini yaptıktan bilmemeleri de kendi lehlerine ol 
sonra Ferit Beyin mektubu hakkında kaydedilmek istenmektedir. Bu is 
diyor ki: deta mugalata denecek bir mantı' 

"Türk sefiri bugü neşrettiğimiz Affı umumiden istifadeye geli 
bir mektubunda firarilerin kendı ar- bu meselenin affı umumi ile lıiç 
zulerile bir defa daha avdet ctıniye- kası olamaz. Çünkü bu Rumlar 
ceklcrine dair ı,,,yannamclcr imzala- bi tahiyctine girmişlenli. Affı u 
dıklaru.ı ve ecnebi bir hükumet biz- mi ilan edildiği zaman ecnebi talı 
m'tinc girdilı:lcri cihetle Türk tabiye· tinde idiler. Affı umumi e<ncbi t 
tinden çıktılı:lannı bildirmektedir. larıru Türk yapamaz. 
1922 senesi son bahannda İıtanbul- YUNANLILARIN DA DOSTA 

's l'raı 16 Q'L~O 

oo Viyııı J J7.5'.' 

Amstcrd•• 
Sol ya 

BtrU• 1 99,75 

Memurlar bu eve girdikleri zaman 
buranın, yanındaki evle münasebet 
peyda ettirilerek rakı ve her nevi al
kollü meşrubat yapmak için mükem
mel bir hale getirildiklerini görmüt-

HA YVAN BORSASINDA BiR !erdir. Scrği çarp.mba sabahından iblıa· 
ren ziyarctcilcrc açıktır duhuliye yok
tur. 

deki karışık vaziyeti bilenler bu imza- TEMiNATI! 
!arın ne dereceye kadar lı:cndi arzulc- ATİNA, 2. (Fos) _ Ankarada • • * 
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iSTiFA Bu evlerde inhisar idaresinin bir 
Hayvan Borsası idare meclisi reisi çok sahte bandrollorı, bandrol mü

Ahme~ B. reislik ve azalıktan istifa h_ürleri, filtlrclor, yedi büyük fuçu i
ctınıttır. Ahmet Beyin yerine yeni a- çındc hazırlanmıı 2000 kilo cibre bü 
za intihabı için tctkil edilen heyet yük bir damacana rakı ve daha 'pelı: 
dü~ 1'.icarct mlirliriyetindc toplarunı!lo çok alit ve edet'at buluıunuıtur. 
ve ıntihip hazırlıklarile meşgul ol- Bu evlerde Ahmet •e Ragıp bey-
muştur. ler namında iki zat ikamet etmekte 

TAYYARECiLiK TAHSiLi 
Tayyarecilik tahaili için 'Tayyare 

cemiyeti tarafından Avrupaya gönde 
rilecek talebelerin imtlbaoı ıs Ağus
tosta yapılacaktır. İmtihanlara gir
mek için 19 efendi müracaat •tmit· 
!erdir. ·-v ASIF BEY GELDi 

Beynelmilel parlamentolar ı........,.. 
sına Türkiye namına İftiralı: edecek 
olan İzmir mcb'uıu Vaaıf Bey dün 
Ankaradan tclıriınire gelmiıtir. 

olup ilk tahlı:ilı:at, fabrikaların, bu ze
vat nilllllna çalıştığını göstermiştir. 

Bunlardan biri denet odaomda 
muhasip oldufunu beyan otınif iıcde 
diğeri hilviyctini söylemekten istin
klf eylemittir. Her ikisi halı:bnda 
zabıt tutulmu9, adliyeye verilecelı
lcrdlc. 

- -· ... 
KAVGADAN SONRA BIÇAK 
Gaı..taıla S...ılalc:ı H-nla .......... 

Wardan Aptu.lkadir lıavca c~ler, 
Aptülkadir Haoaru bıçalda yar~ 
tır. 

İstanbul fabrikalannın mamuUtını 
ıı:örmclı: her vatandaı için bir vazife
dir. 

• 
YENi OÇ TAYYARE ~ 

4 - Bayram günil Yeti!lı:öydc üç 
tayyarcmize ilim konulacaktır. Yeni 
tayyarelerin ialmleri clıtanbul - Be· 
ya.zıt• clıtaıı.bul - Fatilı•, clıtanbul 
Balıkçıları• ialmleri verilecektir. Tay 
yareler bayram glln!l uçacaklar ve 
fdıre tebriknameler atacalı:lardır. 

MODADA BiR CESET 
Moda sahillerinde bir ecaet bulun

mUf, bunun YogoalayYa tabasından 
Fenlılliıyana. ait olduiu anlafılrnıı
tır. 

Boiulant llldül!l muayene ile teıı 
pit olunan bu adamın ıureti vefatı 
hakkında tııhkfimt yapılmalı:tadll'. 

rile verildiğin anlarlar. Alclldc bir len telrrafa göre M. Papa Te 

~eu;?ıZr~r;.;~=~~~ın :C:e"ı:~~i/;;;~ Rüttü beyi ziyaret ederek müba 
!et hizmetine e:irdiklcrl hakkındaki meselelerinin hakeme havalesi 
iddiaya gelince bu mcaele Lauaanne Yu':'aniıtan tarafından vakı tc 
muahedesinin sekizinci maddeıinin vcrılecck cevap hakkında ~ört.iş 
ilk iki fıkrasına temas etmektedir. Bu tür. Tevfik Rüştü B. cevabın ta 
maddeye e:öre, 150 kitiden mada di- olarak verileceğini söylemiştir. 
ğer cıhu halılıında affi umumi iline- ~u ~ü.nascbctle M. Papa hükıi 
dilmiştir." nın hıssıyatı daima pek dostane o 

Timcs gazetesi bundan sonra Yu. meq uııımıııı aA ~ıarıa u!waı n 
nanistanın yedi seneden beri bu arzuslic bu teklifte bulunduğunu 
Rumları iaıc ettiğini ve §İmdi me1e- ve etmiştir. 
leyi Lahcy'e havale etmcğc haklı ol- YUNANISTANA CEVAP 
duğunu yazmaktadır. İngiliz gazete- ANKARA, 3. - Yunan scfi · 
sinin Yunan noktai naıarını müdafaa Papanın bir haftaya kadar Ati 
sı pek çürülı: olduğuna ıüpho edile- dönmesi muhtemeldir. Yunan h · 
me&. Çünkjj bir adamın _inın et_tiği metine verilecek cevap hakkında 
lı:iğtdın münderecatını bılmcmcaı :ıc nilz bir şey ötrcnmck kabil ol 
dereceye kadar bir maacrct olabilir tır. Cevabımız bugün tebliğ c · 
bunu hulı:uqlnaılann takdirine bıra- vesaik ajanslara tevdi olunaca 
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19!9 Kütü~ Hii(~TE 
HAVA 

• 
ru z ... Ar barır po\raz 

c \e 'ıa\ ı aı,1l oiacaktır . Aman dikkat! .. 
F'ELEK Hava 9ok sıcaktı. - Kolu bükün .• 

Akıama doğru, agustoı. güneşi - Yan bükün ... 
NEDEN HiÇ?... nin agırhiı al~mda ezilen, va- - Eğin biraz .•. 

Bı.: türkçe ı:Uıel bir şarkının Ulı pur dumanlanyle karışık, kara Sesleri içinde tabut sallarup 
.Ozlendir, fakat burada baflıa bir bir ııiı tabakaıı, Halicin öteai- duruyordu ... Tam kapıdan kur 
n•ı:.ı:n için kullanılmı•trr. Bana bir ne beriırine top top blrikmifti. tulacağı esnada, tutanlardan iki 
kanıi sonıby~r: f d B .,1 • HUaeyin efendi, Sütlücede kişinin ayaklan eşiğe carptı. 

- ıtan u tara ın an eyo. u cıı- k b d ki . . .. Dü' tül T b t ld İc rt J betine işleyen tramvayları billycırau- yo uıun qm a evının on- Ş er. . . a u e e°: u u 
nuz değil mi? nünde, bir mtiddet durdu, yo- du, yere yuvarlandı ... Içinden 

- EY~ ı . kutu çıkarken alamadığı rahat boğuk bir ses çıktı. . . Heme~ 
- Fatih - Harbıye. B~yazıt - Mııs- aoluğu oldı. Sonra, evin tist kat açtılar. . . Fatma hannn, kefem 

ka, Sırkecı - Taksım, Sırkocı - Kur- . . . d Jd 
t1L.:ş, Sirkeci . Harbiye detfl mi? pencerelennden bınne b.akıp: yırtarak .o~ru. u. . 

_Evet! - Töbeler olsun! dedı, geber Ölmemıştı, şıddetlı sarsıntıy-
- Aldın~ gebniyor mu .. noden hig medi gitti! la kendine geldi ... Dirildi! 

l~tanbul_ tih~tındcn S~flı.ye dotrıı Kapıyı açan beli kırık şaıka- • • • 
bır servıs te!ls edllmemııtır? . J 2 mendebur bir besleme kıza Ne olsa, kefeni •nrl•nın öm-

Buna cevap vercmedım ye ıuphı 0 • J-• -

etmiyorum ki bu süal ilci ebet ccnp- sordu: rü uzun olmaz. 
11z kalacaktır. -Ne haber? Fatma hanım, dirildikten son 

~H~( ~EK~EBt -Hayırlar efendim .•• Hep ra altı ay daha yaşadı ve öldü. 
. Emanetı alıyerun bır Ahçı mo~t•- öyle!.. Tekrar kefenleyip tabuta ya-

bı acmağa hazırlandığını öğrendım. . . .. . ld' 
Mükemmel fikir. Muavini Emanet Hllseyın efendı, 25 gundür tırdılar. Eş dost gene ge ı. 
Şerif Bf. ile görüıcn bir muharriri- her akşam eve geldiğinde, ayni Tabutu, kapıdan çıkaracak
mize mumaileyh: . . sözü duymaktan bıkmış, usan- lan zaman, Hüseyin enin yıl-

- Açacağız, ve ben ımtihanlarda mI§U gın ve yalvarır bir sesle : 
bul nuNp mürneykyiılik ebdcc1eğimd. ?. H~k.imlerin, ümit kestikleri -Aman, dedi, esiğe dikkat! 

- > e soraca sınız ey en ı 

- Her ıeyl Mercimek hnnma lıa- günün üstünden, on beş gün da- Nakleden 
darı ha geçmişti. İşte hala yaşayor- SELAMİ İZZET 

KAVUN KARPU' MESELESi du. Bu k•tl•n f••l•y" .mk .. r::::-1 ............. . ı Dun ak m cw.ırımızd:< ~ir tarla- Kı k dir dı kansının elin T YATRO i 
dan geçerktn yatlı ve eakı bır Erme- r sene . • ca . . . . •• 
ni olan sahibini gördüm ve sordum: den dad .bı.~, f~!ya~. ı~ı deı:ııştı. SiNEMALAR 

- Nasıl Hazaros ağa. kavun kar- Karı, bütun omrunil zehır et- u, u u ı uettttttt 
puz oldu n:ıu? cevap verdi: mi§ti . Bu kadar cefa kafi değil- Şehzade başında Millet 

ı -k Beyın:ı hıc; kav1un, kkaarpuz odluar miş gibi, işte şimdi de ölemiyor- tiyatrosunda 
mu. avun nvun o ur. rpUL 
lıarpuz. Gülüştük. Kavun karpuz ha- du · · · . . .. Bu ıko•m (ınkıllp ti) aırosu tem· 
raret söndürerek şeyken &eçenlerde Fatma hannn yınnı, beş gun sillerl sallık darıılbedayi sanatkM!arile 
Yemiş taraflarında harare~ a:tım~rş. evel felce uğramıştı, kötü- (Yekta efend; vodvil .l perde ayn· 
Manavlar la Beledıyeciler bırbırlerıne rüm olmuştu yarı belinden a- ca muzik. 
girmişler. Sebebi de Belediye satılan ~ · k il k k ..;,;;..;;, ________ ----
kavun karpuzlan cekle ı;ayri aalih• fagısı tutmuyor, 0 arı pe ı- Piyango müdlrlyetlnden: 
u.nnederck muayene i in arabalara mıldayamıyordu · Yalnız çene- Battal 5~ 82 ebadında 12 kllo-
doldurmaya batlaınıf, mal ~ipleri sine bir şey olmamıştı. Ve dili
dc çclıifmitler. Eyi kofay degil mal ne biraı: daha kuvvet gelmişti. 

~~~n .~=~~= ;':.~!:~~~~ Durup dinlenmeden söyleniyor-
•• Hidcmatı umwniye memurlarına du. 
karşı gelmenin temamen aleyhinde . "' . 
bir adamnn, bu huıusta hiç bir ~- O akşam, Hüseyin efendi o-
zeret dinlemem, ama memudann da daya girince sordu : 
hadise çıkarmamaya çah•maları lüzu-

luk ( 1056, top kist pazarlık •uretile 
mübayaa edileceğinden ltı)a Iallp olı

caklann pe\· akçeleri ile birlikte 5·8· 
929 tarih pazanc•l giinO >Ut on 
be,tc plvango mlldttrllllünde mllte· 
,ekk.il ıayyarc mUbayıat komi• ·onuna 
mılracuılırı. 

MiLLiYETiN EGLENCELERt 

Bu aDnkQ yeni • DDnkQ bllmectmlzln 
bilmecemiz halledllmlf oekll 

SOLDAN SA~: YUKARDAN AŞACI: 

1 - Feryat (5) 1 - Elbiıc (6) Rabıt edatı (l) 
3 - Şu kalburu (6) Çojun ak!i(2) 2 - HiU ( 4) 

4 - Nida (2) 3 - Hiddet (5) 
5 - Makbul dötcmc tahtaaı (5) 4 _ Hazır (5) 
6 - İıtilham (2) Beraber (2) s _ Tepenin yükselı:lii:i (S) 

Rabıt edatı (2) 
7 - Bcyaı (2) Zehir (3) 6 - Kapalı olmayan (4) Nota (2) 
8 - Yolun yayalara ınahauı Jmı- 7 - Fasılauz (3) 

mı (8) 8 - At yavruıu (3) Kötil (3) 
...!.=;_A.Jı yuva11 (2) Öz~ (4) 9 - Gaddar (5) 

Barik, hayat. kam ve otomPlııl ~igortalarınızı 
Galat&da 1Jnyon hanında kAiıı 1Jnyon •igorta kumpanyasına 

pyat.ırıııız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
KumpanyMına bir kere uAramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 

Devlet eınirJolları re limanları umumi i~aresin~en 
.ıo Arusıo. 1929 ıırlhindt Diyarbekiıdc açılacak olan mılil sergiye 

ııarık •tınek üıere ••İmer ve a ·deıte Devlet demlr\·ollannda seyahat edecek 
yolcu ttcreılerin~en vllzde JO ve 9crglye ıeşhir edilmek üzere sevkedllecek 
yetli mamulAt ücretlerinden de u .. uırifeler ü2crinden yüzde 30 tenzil&t 
yapoluak '° bu tenzil4t 15 a~uHos 1929 ıarihlnd•n 30 eylul 1929 tarihine 
kadar devam tdecektir. 

fazla ıafsillı için masyoniaıda ve Dıyarbekiı •ergi heyednde bulunan 
mufassal ll&nları müracaat edilmelidir. 

Posta telgraf le.vazını ve me
bani müdürlüğünden: 

1- idaremiz mttııalıdcoılnl için imal ettlrlleeelı i500 il& 2700 ç!h potin 
kapalı zarf ıısuWo mtlookasaya konulmuştur. 

2- Mttnıkasa Ağuııoıun )irml dördünto cumanesl gilnU icra edllece
gınden taliplerin fartname almak için şimdiden, teminat ee telıllfnamelorinl 

lbdva kapalı zarflan tevdi için de mezlıiır tarihte ıaat 14 tc Istaııbolda yne 
po>ıanede mübayaet lıomlayonuna müracaatları. 

munu da şiddetle müdafaa eylerim. - Nasılsın? . 
Meseli bu iljte muayene için bütün Fatma hannn cevap vermedi. 
brpuz acrıilerini arabalara doldu- Artık konuşmuyordu. Çenesi de 
ru~ ı.e .«hail~ en&lıu ve cmuaadere kısılmıştı. Kadının bir an kıp
amıu bır tekil vermedeoae Belodlye k l .. .. k 11-
hckimini oracıia getirip yerinde mu- ınnızı o an yuzu saı_ısan . es 
ayene ettirmek olamaz midi, yoksa di; gırtlağından boguk bır hı-
Hekim Bey: nltı çıktı ... 

Maarif vekaletinden 
Tabilere: 

- Ben kavun karpuzun ayağına Hüseyin efendi beslemeye 
ıidemcm ! mi derdi? . . 

Hele müsaderesi lazım ı:elen I"" seslendi · . . . 
yı almanın d<l tarn vardır. - Kız koş, Bekır efendiyı al 

Artık dişi bile ağrıuz çclıiycırlar. da gel . 
Aceba vazift zarureti tatlı dil ile Beklr efendi komşularıydı. 
anlatılsa idi yine bu manavlar sopa- Sıhhiye çavuşu~du. 
ya saçlırlar mıydı? FELEK Adam koşarak geldi, Fatma 

lettepli!er müsabakası 
iki hadise 

13 üncü haftanın Birmcıliğıni Ga
lataaaray lisesinden 221! Fahrettin 
bey k"2anmı,ıır, 

Bu yazı şudur, 
" 13 üncü haftanın bütün havadiş· 

!erini tetlrik edenler - hiç şüphesiz 
- hanci ve dahili iki muhim haberle 
lıarşılaşırlar .. 

Bunlardan birincisi Fransadaki ka
bine meselesidir. 

hanımın nab:ruu dinledi. 
- Siz sağ olun Hübeyin efen 

di ! dedi. 

Hüseyin efendi, ertesi gün 
öğleyi güç buldu. Utanmasa, 
cenazeyi sabah namazına yetiş
tirecekti. 

Öyle üzeri, eş dost geldiler. 
Tabut hazırlanmı§tı. Fakat bir 
türlü kapıdan çıkmıyordu. 

Hali hazırda bütün dünyanın me- mevkini parasına medyundur. 
rakla beklediği şey şudur'. Acaba Bri- Verdiğimiz paraların eyi idare edi
and kabinesi, Poincare nin temin et- !erek. mahallerine sari olundugunu 
tigi vaziyeti idame ettirebilecek mi- gördükçe - yerinde olarak - ifti
dir? Yokııa Pioncare nin istilası Fran har edebiliriz. 
aa ıçin bir tehlıkc siyasetinin başlan- Hükumetimiz, bununla, >•yısız ve 
ğıcı mı oilacak? kıymetli muvallakiyetlerine bir tane 

Bunu zaman ve hadisat gi>stcre- daha ilave etmiş oluyor. 
cektir. Şuna emin olalım lıi; böyle bir mitk-

lkinci, devletimizin varidatının satla çalışan reislerimiz başımızda ol-
muntazarnan artmaaıdır. dukça, milletimiz pek yakın bir atide 

Pek aşikar bir hakikattir ki bir dev en büyük devletler araaında, iktisa
lctin tcaliai, vaziyeti rnaliyt1i öl- di bir mevkie, pek halılı olarak, te
ülür. Mescld İn iltere bu ünkü sahü edecektir." 

LiSe, orta mektep ve muallim mek
tepleri için evvelce talim ve terbiye 
dairesince kabul. edilmiş eserler
den hakgilerinin nihayet eylülün 
yirmisine kadar basılabilecekleri
nin tabilerin vekalete bildirmeleri 
lazımdır. Bu kitaplar cedvele gire
cektir. Bu müddet içinde basılma
yan kitaplar cetvelden temamile 
çıkarılacaktır, 

lsporto ye İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Umum müdürlüğünden : 

Pazarlık suretlle 500 toP kağlt 
alınacaktır. 6 at-ustos Salı &'ilnü saat 11 de mübll) 

at komisyonuna müracaat edilmesi. 

Galata il~aıat ınınrnın ınü~ürlülün~en : 
( ııı> ti ) ·' Adet l\ni 

Ccıcuk ıral, aıı 5 Sandık 
Kilo 
o 

Asit borik 3 ft 

Tarçın 1 bal}• 43 
K,ruıma k~ğıdı 3 Sandık 375 
K, ~ilmtmi~ yazı kAğıdıı 1 60 
Bt)aZ yaıı ki.tdı 1 • 36 
Elvan kopye r 1 • 56 
Kunııma kAtJdı hl'ilmrmif 1 " 78 
Dokme ıi« 4 i78 
ipekli ytlnlıı rlbi.<ellk 1 pakeı 7 
Radyo ık•ımı 1 ~andık 48 
Talk 1 ft 6i 
Sabun ıozu 1 • 98 

,. 

'feı.ı .. telefon ı111mı pil li • 67!1 
Bir numaıalı anbarda me\cut bıllda clnı ve ev11h yuılı 85 parç• ıf? 

bil& tabip hükmünü iktisap eyledlğinden 26· 7.929 da yirmi g11n mucd ~ 
müzayedeye konulmuş olmakla 14 8·929 \'e onu mlltealıip günlerde ııd 
komı,yonuna müracaıtlen _, 

~------------------------------------
Evrakı matbua tab'ı : 

Tüf On in~isarı uınuın ınOdürioıon~en: 
idare için müstacelen tab'ı !Azım gelen 3330 adet defter ~ 

54,500 yaprak ıo 8, 929 Cumartesi gün ti pazarlık sure tile ih~ 
edilecektir talip olanların y~vıni mezkOrda • • 7,5 teminatı mu' ... 
katelerile gıılatııda mtibayaat komisyonunda bulunmaları ve nuıJl' 
neleri P;ürm~k üzere her )(tin müracaatları. 

24 26 15 kı~la cadde~i dilkkAn 
:rn 14 kıınk ı~kele~ı ., 

28 l 13 70 llıiyilk dere çayır başı han 
21) i28 

2•14 

1 
25 ., ., ,, iokele mahıı>· 
12 ;;o ,. ~ hııtap ar~a·• 

~ezairli Gazi Basan ~a~a vakii ınlltevelli kaJına~~m· 
lı~ın~an; 

llalada mahal ve mevkıi muharrer :ı kalem emlAk ve sergi ,~ 
ardiye mahalli yirmi gün milddetle müzayede}'e vazolunmu;t~' 
Talip olanların 20 8 '929 Salı gilnüne kadar Kasımp~da divıınh~ıı' 
kar~ısında vakıf idaresine ve yevmi mezkOrda Isıanbul evkaf ııı 1 

düriyetinde mülhak vakıflar müdtiriyetine müracaatla ihale] kat iyr 
!erini icra ettlrmeierl i!An olunur. ./ 

Posla Telgraf umum ınü~ürJDf ü Jerazım nıo~orıoıoo~ıı: 
l - Müstahdemin için imla ettirilecek 2ll00-i700 takım e]bl" 

ve kasket kapalı zarf uıullle münakasaya konulmuştur. 
2 - 14 Ağustos tarihinde ihalesi icra edileceğinden tallpletlJI 

şartname almak için şimdiden teminat ve ıeltlllnamelırlni .llııi"' 
edecek kapalı zarfları tevdi içinde mezkdr tarihe milsadlf 91'1'mb' 
günü saat 14 te Jsıanbul yeni pastahanede mübayuı komi!yonuııl 
müracaatları. 

Evkal uınnnı nıü~ürlüınn~en : 
Haydar Pqada n&temam Doğum evinin ikmali intası t Aıtustol. 

929 ıarihlnden 28 Ağustos 929 Çarşamba günü fa&! ilçe kadar Jı' 
palı zarf usulile ihale edilmek üzere rnllnakasaya vız olunmuştı11 

Talip olan müteahhit mühendis ve mimarların her gün ögiedt~ 
sonra şartname proje ve mukaveleyi anlamak üzere Isıanbul Ev~' 
heyeti kanuniyeslne ve ihale günü de lstanbul Evkaf idare Encııııır 
nine milracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Es~i,ehir nalia ~a, ınühcn~islilin~en: 
Eskişehir - Çifteler yolunun başında müccddeden inşa olunac~~ 

silindirler garajı 7640,71 lira bedeli keşifle ve kapalı zarf usıı1111 

3017/929 tarihinden 19.18/929 Pazartesi günü saat on beşe kad81 

münakasaya vazolunmuşıur taliplerin bedeli keşfin "/0 7,5 nisbetil1' 
de teminatı muvakkaıe akçeşl veya istikrazı dahilü . tahvllao vey3h~1 

banka mektubu itasile beraber ıeklifnaınelerini usull dairesinde i]ızır 
ile vakti muayyenlnde EncUmeni Yildyete ıevdileri IUzumtt J]~O 
o~l~u~nu~r~·~~~~~~~~-:---:-~~~~.,.....~~~~___,,, 

Sivas ~osla ve lelıraf ~a, ınü~ürlülün~en: 
Mütekabllen bahada dörder defa ara meraldze uğramak üzere seyrı,d•1 

yapan bin yüz otuz beş llra Ucred ~ehriyell Sivas - Kayseri "e Jki bil' 
dört yüz lira ücreti şehriyeli Sivas - Turhal arası pos11Jırı yazın otomobil· 
le beşyüz ve kışın araba ye lcabındı hayvanla dörı )'ÜZ kilo nakliyat ysP 
mık otomobille nakliyatta beş yıılcu almak ve beher yolcunun azami oıııf 
kilo ejyası bulunmak üzere temmuzun ylrml yedinci Cumarte•l güntınd•~ 

1 itibaren rmi "n müddetle münakasa ı konuldu u ilin olunur. 

.J![jeTıiı edebiTeffiüsı: 55- - - Tıpkı. çağnşı -üçün-Ü de ürküttü. Hiz- yorgunluğu kadar ·ağır oluyor. şikten beri işittiği bu ses artık di. Köy kızı ! Kalbimdeki ı)~r-
- Demek ben mevsimimin i- metçiye ehemmiyet vermeden, Bu iki gün zarfında Çapkın kız toprak olmuştu . Bu ses ki bil- kuntuyu, hayatnnda ki çöiı:iİJ'lf 

ÇAPKIN KIZ ·----- --Yazan: AKA GÜNDOZ 
dım, seni öyle ifade ederdim kiıayarı kıratı olur mu? 
çirkin sevmek moda olurdu. - Akademik münakatalara 

- Şair, romancı ... Yani san mı girdik? 
atkar. Yani sanat teknikleri i- Ocağın kenarmdaki koltuğa 
çinde avanaklaşan biri olsay- rahatça yaslanmış olan Hayret 
dın. O zaman ben sana sokul- bey söze karıştı: 
mazdım ki... - Hayır, isterik mübahasa-

- Sanat dediğin de ne? Tek- Iara giriştiniz. 
nik ne oluyor? İnsanın içinde Çapkın kız gülümsedi: 
bir kaynak vardır. Sükun dem- - İhtiyarlar, heyecana isteri 
!erinde bile çam oluktan taşan derler. 
dağ suları gibi gürülder. Bu kay - Dışarıya baktmu: mı? 
nak görülmez, tutulmaz, sezil- - Bir saattir bakıyoruz. 

ez . . O kaynaktan bir tas ala- - Bakıyorsunuz ama görmi-
biliyor musun? İşte bu alış san- yorsunuz. Görmüş olsaydınız 
attır, o tastan yudum yudum da bunu söylemezdiniz. Dıprıda 
~a biliyor musun? İtte o dağı- ne var. 
Uş tekniktir. Onun adına heye- - Kar, kar, kar •.• 
~an derler. - Hem toz halinde •• 

Altın tasla heyecan içilmez. - Her yer başınız gibi. 
Altın tas ölçüdür. Heyecanm - Yani bana bemiyor. 

çindeyim. Mevsimi içinde yaşa- üçü de doktorun beklediği oda- kederlenmeğe, düşünmeğe, ağ- tün varlığını yegane kızından tüyü anlatabilmek için iki t 1, 
yana ihtiyar denmez. İlk bahar ya girdiler. larııağa hulasa kendi hesabına ziyade Çapkın kıza vermişti, iş- söyleyeyim: Yapayalnız ııa 
da ben size genç diyor mıynn. Çapkın kız hemen sordu: hiç bir oey yapmağa meydarı bu- te bu ses şimdi karların altında dnn 1 Ağlayamıyorum ! İ' 
Gücüme gitti doğrusu. - Bir tehlike vanru üstat? Iamadarı çalışU. Taziyetler bit- donmuştu... Bir çılgın gibi olsun güJeı11 

- Ama o gün bana Takllim- - • • • • . • . . . . ti. Herkes çekildi. Yalıda, yal- Çok şeyler söylemek istiyordu. yorum da.. ıW 
de senelerden bahsetmiştin. - Benim metanetim hakkın- nız cicimAli, hemşiresi, Nefise Issızlık dinler mi? Anasız genç kız, anasız g~ ır 

- Seneler başka ihtiyarlık da hiç bir malGmatmız olmadı- hanım efendi, Vidin ve Hayret Aşağıya inip evdekilere söy- kızdan başka kimden tesellJ ·JI 
başkadır. ğmı goruyorum. bey kaldılar. Bir kaç gün Çap- lcmek istedi. mar? Ban sen teselli ol Se'

1.jJ 
-İçindeki kaynaktan mı bah Çapkın tanıyan Hayret bey: km kızı yalnız bırakmamağa ka- Onların da kendinden fazla Birbirimizi tamamlayalıın S~' ~ 

setmek istiyorsun? - Bundan ve bizden saklana rar vermişlerdi. bir şeyleri yoktu • İztırap, tesir Aczi bilmeyen Çapkın a~ 3 
j 

Hinnetçi girdi. Bakı!itılar: cak hiç bir şey yoktur. Akşam yemeğindensonra çap aynı derecede, bütün bunlar ka- şimdi aczin kendisi oldu : yı~ 
- Doktor bey, Hayret beyi Doktor bir an düşündükten km odasına çekildi. Gökün yıl- ipleri sarınıştr. saattan beri ... Dün çelikteıı ~I" 

istiyor. sonra cevap verdi: dızlan ile sahillerde ki ışıklarm KalkU. Masanın başına gitti. bugün bir kurt Dunyasmııı or ıı· 
Üçü de kapıya doğru yürüdü - Öyleyse bütün tedbirlerin birbirine karışUğı bir gece... İçini dönmek için bir vasıta sında çobansız ve ağılsız ~ııı 3, 

ter. Hizmetçi çekingen bir ses- bugü!1den itibaren faidesiz ol- Kainat bir buz parçası berrak aklma gelmişti : Sevil... ya döndüm. Beynim şimdı rııııi 
le: duğunu söylemek mecburiyetin lığındaydı. Ocağın karşısında Söyleyemediklerini Sevile ya- sıl yırtılıyorsa, hayatım öyle 11; 

- Yalnız Hayret beyi istiyor deyim. bir koltuğa oturdu. Ellerini en- zacaktı. Süngerleşen dımağm- yırtılacak? DayanacağIJ!l e;,: 
efendim. - Hiç mi? sesinde kenetliyerek arkaya yas- da bir şey yoktu. Beykoz tepe- fakat sağlam bir kala var 

- Halam. fazla rahatsız mı? - Fence .. Evet hannn efen- landı ve ilk defa olanı biteni ha- leri uyanmcıya kadar başı avuç- halam ! ııa' 
- Doktor bey yanındaki oda di . tırlamağa başladı . larırun içinde bekledi . İşte o yıkıldı ve hayat m~\ır 

da bekliyor efendim. Dört gölge hastanın yanma Ağlayamıyordu . ara sıra ne- Sonra son bir teşebbüs hamle metsiz bir düşman gibi befll ıelı 
Çapkm kızın rengi attı. girdi . Baygın yatan ihtiyar ka- fesini keaiyor ve halasının dı- siyle kalemi aldı : şatu . Ben kendimi hayatt~ıf 
Halaıı bir aydanberi nısd fel duıı mun uzun seyr ettiler • şardan : Sevil ! Halam öldü . Halamı başına yaşamak için yarad dıııı" 

ce uil'UnlfU. Zor llurtamutlar- Ve ik gün sonra gömdüler. - Kızım! Kızım 1 yirmi saat evel gömdük Sevili ve ona hazırlanmış sanıyo;d; 
dı. Böyle doktorun ıayri tabii Ceswıe yoqunlufu, düğün Deyecck aeaiııi bekliyordu • S. Ölüm halama değil bana gel- Biun 
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KAMYONLARI 
'' t 

sl•' 

111 
~etanet ve dayanıklıtı sayesinde dünyanın en 

l\ciuk emniyet ve şöhretini kazanmışlardır . 
bu:ıs l<AMYONLARININ, şasllerlnl diğer şasllerle 

Jıı tktYese edlnl1, çatı aksamlyle kolan aksamını 
;l() llan k ediniz, emvallnlzl hasardan vikaye edecek 
~ Detic:ay aksamına atfı nazAr ediniz. Alacağın11 

sızı hayran edecektir. 

MlLUYET PAZAR 4 AGUSTOS, 192~ s 

Merkez Acentasc; Galatı köprü 
qııında. lleyo~lu 2362 Şube 

acentesc: Mahmudive ilam nltctds 
lmnbui 2740 · 

TR IBZON BiRiN~i POSU Si 
(Re~lt paşa) vapuru S 

Ağustos Pazartesi l 2 de Galata 
rıhtımından hareketle lncbolıı, 
Samsun, G!reson, Trabwn, Rlzt 
llopnya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, ürmenc 
Trabzon , Görele , Gire on, 

\\\liıı·· 
ı Ordu, enye, Samsun, İ cbolu, ' 

Zc "nıidağa uğrayarnk ·lecek 

• 
• 

Dünyanın bütün nakliyecileri ter
cihen Morls kamyonlarını kullanı
yorlar. Morls kamyonları dünyanın 
en benam mühendislerinin vilcude 
ğetlrdlklerl bir şaheserdir. Morls 
kamyonları az4mt istifade temin 
ederler, en arızalı yollarda suhu· 
letle seyrederler, sahiplerini hiç bir 

r i~ zaman müşkül mevkide bırakmazlar 

i~ be~:~llYat kaygularından kurtulmak isterseniz, sizde, dünya nakliyecilerinin göz 
,. A 1 olan Morls kamyonlarını kullanınız. 

ırıı~ ~tası : Beyoğlu, Kabristan sokağı Kohot Birahanesi karşısında. 

DEFTERDARLLIK1 

iLANA Ti 
h~------..:..;::!!,~~~~!!:!!!~.:..:...1 

" • ıı· ~eyoııun~a satılık ~Okkanlar 

j Naşit bey gecesi 
Ferah sinemasında 

tir. 1 la re ket gunu yuk kabul 
olun 

l yv a ı k s u r' n ı ~ o s 1 a sı 
(i\1 · '1uru 6 \ ıı:~· tu 

Sa'ı 1 irkeci rıhtımından 
hareketle C:clibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, ~dremıt Flurha
nlye, Ayvah~a gidecek ve 
dönüşte mezı ur iskelelerle bir
likte Altun uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

lzınlr leraia ınr'aı poslası 
(Mahmut Şevket Paşa) va

puru 6 ağustos salı 12 de Galata 
nhumından kalkarak Çall&m
ba sabahı lzmira ve akşamı 

lzmirden harekede Antalya , 
Aıaiye, Mersine gidecek ve 

dönüşte Taşucu. Anamor, Aıa
iye. Antalya, Ku.-.duı, lzmire 

a arak elec ktir. 

• · ır tııcth li thall 
!iyatro sokaa Galatıısaray lisesi hamal başı sokağında diğer me 
lunan iki ğında musadlf olan ve Avrupa pasaıı na_mlle maruf bu
taksitte oı~rafh_ dükkAnlar ve üstünde ki odalar bı~ senede ve iki 
~iğerı ak uzere bedeli ihalenin nısfı ihaleyi muteakıp ve nısfı 
l'enını tarıh! ihaleden bir sene sonra alınmak üzere ayn ııyn 25 
konuı~~ -~'29 tarihinden itibaren yirml gün müddetle müzayedeye 
kıynıeue~ r. Pasajın krokisi ile dükk!nların icaratı ve muhammin 

5 ağustos pazartesi akşamı 
NAŞIT BEY JÜBiLESi 

Şehrimizin en maruf artistler 
inin iştir!kiyle komedi, dans, 

vary~te, sinema, şante, Mr. J. 
KONSTANTINOF idaresinde 
RUS CAZBANT HEYETi, 

KONSER Dram heyeti ( ALiL 
KEMANCI) facia 2 perde, NA
Şit BEY heyeti temslliyesi tara
fından (TUFAN ACA) komedi 

i f elkenci tapurları 1 

işbu kı aşağıda gösterilmiştir. . 
Vede Ynıetıertn beş bin lirayı tecavüz etmesi hesablle müza-

llıtidd~u:ıesı kapalı zarf usulile icra kılınacağından taliplerlıı .. 
,,: ıaaı uçc k zayedenin son günü olan 14 Ağustos 929 çarşamba gunu 

tııo •lesi adar müzayede münakasası ve ihalat kanununun onuncu 
bil' c hı ıııucıb· · nı r ed ınce teklifatnamelerini bir zarf derununa vaz ve 

,. .. erek v h rf 
'U1.de Yedi e ZBrfın üzerine ismini yazarak !~bu mem ur za 

rlP Ve ıa b le buçuk teminatı muvakkateye ait makbuz ilmühaberi 
c işbu an 1 kefaletnamesl !le diğer milhürlil bir zarf derununa vaz 
'dil~rek ıarfın üzerine tekli!namenin hangi dükkilna ait olduğu. işaret 
riyaseti Beyoglu Mal müdürlüğünde mütc~ckkli satış komı.syonu 
l<ııcııcu ne IT!akbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Lira tııuhıtıırnine senelik icu cinsi numarası 

2 Perde ve (ŞAŞKIN AVUKAT) 
komedi 1 perde Program el 
llAnlarında ayrıca M. KÜRON
VEL ve ailesi ve Matmazel TO-
TO tarafından varyete ve muh
telif danslar . 

Yazı makinelerinizi 
satın almadın evel Galatada I Iarıci 

sokağmda 1 O numeroda 
VITALIBENBANASTE 

Mağazasını ziyaret ediniz. 

Otomobil Ustiklerinln Şahıdır 
Merkez Deposu: İstanbul, Suttan Hamam,Mesadet Han 

11555 Lira 

1 1] fıSs 1020 dükkAn fevkında 1 oda ve mutbak ve daraç• 

r 1020 ,, " ., " ,, ,, 2 .llJ(5 ~lB~K GE~EN TlTİLLERiNiZDE ı Müsabaka şeraiti 
darülfünun fen fakültesinden: l.:ıı\25 900 
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Geçirdiğiniz nıes'ut da
kikaların sevimli ve can

lı hatıratını bir 

KODAK 
fotoğraf ıı1akincsile tesb;t etnıezscniz o 
güzel tatilinizden hiç bir eser kaln1az. 

K~Il!KSIZ TATILL~R ~ABUK llNllTllLllR 
Kodak nıakineleri ve filınleri - VELOX 

Kı\GITLARI 
AU!ıminüt fotoğraflar için 

1 - Türk olmak 
2 - Sıhhatı yerinde olmak 
3 - I Hr..rıühal şehadetnamesi göstermek 
4 -YüKsek mekteplerden mezun olmak "Tabiiyat mezunu. 
5 - Hayvanat ilmine ait matbu eseri bulunmak ve tetkik edil

mek üzere heyeti mümeyyizeye imtihandan evd göndermek 
6 -- Tertip edilen ve aşağıda yazılan on suale üç ay zarfında 

Hazırlanmak 
7 - l!An tarihinden üç ay sonra heyeti mümeyyize hüzurunda 

on sualden birisini kura ile çeküp bir saat zarfında tahriri olarak 
yazmak badehu ayni sual hakkında samün huzurunda bir saat tak

rir etmek 
8 - Amell imtihan heyeti mümeyyize huzurunda icra edilecektir 
g - Ecnebi lisanından tahriren hayvanata ait bir bahisten Türk

çeye tercüme yaptırılac~ktır. 

Müsabaka sualleri 
Hayvanatta cıhazı teneffüsün envaı 
Silsilei hayvanatta cümlei asabiye 

Tenasülü gayri cinsi 
Jleredite mcndilienne 

Tripanozomidoe 
Hayvanatı fakariye gurupları arasında 

hayrnnların başlıcalarına dair malumat 

Gudet 
llayvanatta cihazı dı>veran 

hurucu vasıla teşkileden 

MİNOTEROS 
1 

Didanı şeririyc 

karlpostallannı kullanınız. Her yerde satılır. Vüreykan rü~eymiye 
~...ı1~---~~'"!'!!!ll'll•~~ .. ll!l~ ..... ~'lll!!!ll5 ..... lllll ...... .1 ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Istanbul Posta ve tel~ral ha, nıü~ürlü~ün~en: Musiki nıuallinı mektebi kabul ~eraiti; 
Istanbul, Galata, Beyoğlu ve Pangaltı, merkezleri meyanesinde Bu sene mektehimiz namzet sınıfma atideki şeraiti haiz olanlann otuz 

motosikletli Telgraf nakliyatı aleni olarak münakasaya vazedilmiştir erkek talebe imtihanla kabul olunacaktır. 
Kadrosunun dolması hasebile kıs talebe alınmayacaktır. 

münakasa şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gün tahrirat 
kalemine müracaat edebilirler. l\lünakasa Ağustosun onuncu Cu- 1 - ilk mektep mezunu olmak 

2 - Musıkı istidadı bulunmak 
martesi günü batlezzevai saat 14 te icra olunacağından talipler 3 _ Ahvali schhlyyesinde ttganniye ve enstrumın istimaline mani hiç 
yevmi mezkôrda 

01. de 7,5 nispetindeki teminatı muvakkatelerini bir noksanlı)tc bulunmayacak 
müstashibcn Ba~ müdiriyette müteşekkil komisyona lüzumu müra- 4 - Yııı on yediden fazlı olmamak 

D f • • • caatları ilan olunur. Orta mektep müdaviml~ri enstnımana vukufu olanlar tercih edllecelderl 
:ıa 8Q~ terd.arlık merkezi ile şuabatı maliyesine luzumu olan 660 ::::.:.1;;;;.;.:...-------=-ı--.---1---k~l----b-.----- gibi diğer sıncflara imtihanla talebe kabul edilebilir. Ankarayı kadar gelüpte 
!\asaya Çekı o~unye elli ila seksen ton kok kömürü aleni müna spirto ve spırto u iç i er in ısarının ehliyetini ispat edemeyenler hakkında mektep hiç bir suretle mesuliyet kabul 

1'arvaz edılmıştir. Kaba~ anbarında mevcut müstamel kapı, çerçeve, dirtk, dö- • edemez. Bu şeraiti haiz tılipl.rın 15 Eylülden itibaren Ankara musiki mual-
ıinatı ıp olanlar 21 - 8 - 929 çarşamba günü saat on beşte te- şeme ve kaplama tahta parçalariyle molos ~ı Ağustosun onuncu tim mektebinde teşekkül edecek: imtihan hey'etlne evrakı müspitelerile blr-
ııakbuz~uvakkate mukabili teslim eyleyecekleri 300 liralık ilkte bizzat müracaatları. 
~lltııisy e beraber defterdarlıkta müteşekkil münakasa ve ihale Cumartesi günü saat 14 ten 16:5 uğa kadar mahallen bil müzayede 
'a.scbeion~~a ve şartnamesini görmek arzu edenler her gün mu- sstılacaktır Taliplerin yevmi mezkôrda Kabataş anbarına müraca- KARON Alman kitaphanesl 

lznıtr slr'al ~oıtası 
Lüks 1 t 
e seri sme paşa 
vapuru 4 ağustos pazar 
günü tam saat ıs te Galata 
nbomın- lzmire hare
dancloğru ket 

edecektir. 

Kora~eniz ~os\ası 
ANADOLU 

VAPURl..i 
4 p giinü 

ağustos azar ak~am 
Sirkeci rihıımından hareketle 
dojtru ( Zonjtuldak, lnebolu, 
gerze, Samsun, Ordıı,Circson, 
Gurele, Vakfıkebir, Trabzona 

gidcc~ktir. 

Ta[silAt için Sirkecide Yel
kenci ! !anında kain acanta
sına m ıracaat-

Tcl. lsta n bul 1515 
Ve Galarada mcrke:ı: rıh· 

tım hanında Çelcpidi ve Sata· 

filopati acantalı~na mııracaat ı 
1 Telefon Flcyoğlu 854 - ~A1\1 VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olıın 

ADNAN :\?u~~s 
5 inci P AZARTESl 

ğtinll 16 da Galata nhtımmdan hare· 
ketle ( lzmire) ve Çarşamba gilnti 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu 
ml ıcantalığına müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri., luks karadenlz postası 

M"}l t vaporu 4 
ı e ağustos 

Pazar RÜl1Ü ak~mı 
~at 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, E:vrcnye, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
'I;rabizon, Rize J ye azimet ve 
(Surmene, Vakfıkebir, Görele) 
iskelelerine de ograyarak avdet 

edecektir. 

Muracaat mahali: lstaubl 
Meymenet hanı elnndaki yazı

ane. Telefon lstanbul 1154 
................. ııııııiıııı! 

Kiralık depo 
Boğaziçlnde lstinye koyunda biıı 

metro murabbaı kadar sanhlı ve nh
tımı havi büyük bir depo kiralck 
olduğundan arzu edenlerin Galatıda 

Ağopyan Hanında Bomonti şirketine 

------~WiillletA..-.w.~....,-...:i.: . .._· ---''""--..ı...-~-----1-AJtl.u-ı....-----------------------~~~~ l\evolHu Tiioel mPvdAmnd• 59.a --- ~~~~~-
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Bir kısım lise ve ıllt mekteplerin kamp hayatı el'an devam etmektedir. Pendik kampın 
talebenin askeri tallmleri (Foto ti 

... l ...... 
t - .. 5 

llaşvekiı .smet P Hıı. dün Ankaradan ehrimlze avdet bu rmu !ardır. resmimiz Pendik lstas onundan istikbali 
j 

<f-<E-<f>!OIPlZlll BMN YiT 
lnecııı şubesinin 17 temmu:ıı 929 çartamba gllnil rileRayı 

hllldlmctlc mcmlclı:etla bir çok e~raf ve tııccaraaıa hıı.zurlyle 
resmi kDşadı icra lolınmıt ve bllcllmle Banka muamelltlyle 

iştigal eden mezkQr tube faaliyete geçmiştir. 

**•~~·•~ ... •&••••••••••• 
UCUZ MAL ALMAKLA 

işlerinizi ve kazançlarınızı arttırmış olursunuz. 
Bunu nazarı itibara alarak 
25 ağustos 929 dan itibaren 

Leipzig 
Son bahar sergisinı 

ziyaret etmelisiniz. 
Bu sergide en mcisait fiat ve şeraitle mübayaatta 

bulunacaksınız. T1lep vukuunda her türlil tafsilat 

~eipzigde ( Leipziger Messamt) 
tarafından veyahut fahri mümtssili bulunan Galatada 

Arslan Hanında 1 11 numeroda 

WILHELM HOLŞTEIN 
tarafından derhal ita edilir. 

MEYVE tozu gayet tatlı tabiı mflleyyın, ~ekcrsız 
ve tuzsuz madeni mtıshildir. F..no's "Fruil 

Salt" tabii hazmi temin ve barsaldarı serbest tutar. 
B~ ağrlsı, bulantı ve keyilsizlige kar~i m llessirdir. 

BILÜMUM ECZANELERDE SATILIR 

•Fntll 
Saıı· .,, 
~l!no· 

ııım~riko 

•1ilı~11 
tabrılı..anı• 
aU.mrtı 

f.arlb•ıdıe.. 

lstanoııl sı~~al ve i~linıai muavenet ınü~ürlü~ün~en ; 
Çorum sıhhat ve içtima! muavenet mlidlirliiğü için numune ve 

munakasa kaimcsinde muharrer şeraite tevfikan mübayea edilecek 
ısgari 40 tlı:am! 60 kilo mavi renkli kinin kompirimesi 23 Haziran 
029 tarihinden itibaren iki ay müddetle mevkii münakasaya arz 
:dilmiştir. :\hinakas.aya iştirak edeceklerin şarmameyi görmke ve 
daha Zl"mle tafsilat almak üzre Çorum sıhhat ve muavenet mü
dürlüğüne mi.ırac:ıat eylemeleri ilan olunur. 

\1aari[ vekaletinin ruhsatı resmiyesini haiz 

f ürk KBdınları Biçki Dikiş 
mektebi talebe kaydına başlamıştır. Ta.,,il mUdJcci: 

50,000 Kilometro 
yola dayanan 

KARG 
AMERİKA OTOMOBİL 

LASTİKLERİ 
" KA RG ,, Otomobil lAstlkler dünyanın en dayanıklı IAstikleridir. "KARG,, IAstikleri ince çelik saç ile deru

ninde kaplamış ve IAstiğe kaynamış olduğundan ne çivi, ne tam ve nede taş DELEMEZ. Bu hasenet dünyanın 
hiç bir fabrikasında yoktur. "KARG. fabrikasının imtiyazıdır. 

Bunun için otomobil sahipleri yalnız "KARG. IAstikleri istimal etmelidir, lstlfadelerinl arayanlar bir defa 
tecrübe etmekle kanaat getireceklerdir. KARG IAstlkleri Beyoğh.ında istiklal caddesinde 43 numerolu maj!;azaya 
müracaal ediniz. 

Istanbul vilayeti Defterdarlıgından : 
Numarası semti meşhuru mahallesi 

305 Büyük dere Büyük dere 
2 

" " " 

sokağı 

B. dere 
,, ,, 

cinsi mülk 
dükk:An 
apartıman 

kıymeti muhamıninesi 

15500 

Evsaf ve müştemilatı : 

Zemin katı odunluk ve kömlirlük 
nci kat 2 oda J abdesthane 2 nci 

kat 4 oda 1 abdesthane 1 murbak l 
çamaşırlık 1 daraça ve bahçeyi havi. 

BAIMla evsaf ve müştemildtı ve kıymeti muhamminesi muharrer apartıman ve altındaki chikkdn 4 Ab'11Stos 929 
tarihinden 24 Ağusıos 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zari usulile müzayedeye vnz edilmiştir. Bedeli 
ih,Jenin nısfı peşinen ve nısfı diğeri de tarihi ihaleden lıir sene sonra alınacaktır, Talipler müzayede ve münakasa 
ve ihalat kanununun 1 O nuncu maddesi mucibince tekliflerini bir zarf derıınüne vaz ve temhir ederek ve üzerine 
isim ve ya hüviyetini yazuak işbu zarfı yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate ve ya banka mektubunu havi 
diğer bir zarf derunune kpyarak ve temhir ederek ve işbu zarfın üzerine ( Büyükderedeki aparııman ve dükHna 
aittir.) ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 24 ağustus 929 cumartesi günü saat on dörde kadar Beyoğlu 
mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu rlyasetlne makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri Jfizımdır. Talipler 
mü,.yede münakasa ve ihAIAt kanunu ahkAmiyle bu baptaki satış şartnamesi mevadını kabul etmejJ;e mecburdur. 

YEDiNCi liÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 

Dr. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 
tBelsoğukluğu ve ihtilatatına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut 
ürbesl kar ısında No 189 

Şeker ve Petrol ve benz 
müdüriyetinden: Bazı tü 
car ve esnaf tarafından p 
trol ve benzine Kolza.M 
torin ve emsali yağların k 
rıştırıl dığı anlaşılmıştır. K 
çakçılık kanunu mucibi 
ce bu hareketin faillerini 
tecziyesile mallarının m 
saderesine te,ressül edild 

' ' 

ğinden muhterem halkı 
da aşağıda alametleri yazı 
olan karışık petrol sata 
mahal ve dükkanları idar 
mize bildirmeleri rica ol 
nur .. 
Karışık petrol alametle 
şunlardır: 

l - Donuk sarımtıra 
renkte olur. 

2 -- Fitili çabuk yakar ve siyahla 
dırır : bunun için sık sık kesmek ,nıe 
buriyeti hasıl olur. çok is yapar. 

3 -- Alevi parlak değildir. 'Ve gaY 
muntazamdır. 

1. Cİ KEŞİDE 11 AGUSTOS'fADIR 
Büyük ikramiye: 

30,000 liradır 

-------- .MJ ... s•av sa as•••• nas 

Ayrıca: 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikranıiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 

Bu keşidede cem'an " 3,900 ~ numara kazanacaktır. 

Eski~e~ir nalia ~a~ nıü~en~isli~in~en 
500 metro mik'abı Eskişehir - Çifteler iltisak şosesı ~e J11l~ 

kisi Eski~chir - Çifteler yolunun başından altıncı kilometrosıı 031~i 
yol kenarına muntazam figüre edilmek şartile 5000 oıetrO 11 ı.ıır 
ham taş kapalı zarf usulile beher metro mlk'abı 250 tııı 

Asabilerle hali nekahette bulunanlar 29/7/929 tarihinden 17/8/929 Cumartesi günli saat on beŞ 7 5 ı 
ve morfine müptelA olanlar için bu- kadar münakasaya vazolunmuştur. taliplerin bedeli keşfin '\;i~ 
sus! ve en asri ilaçlar, ısıtma ve di- betinde temınatı muvakkate akçesi ve ya bu mikdarda. ·ıJll' 
mağl hastalıklar vesairenin tedavisi dahili tahvilatı veyahut banka mektubu vermeleri, cekJıfı\ > 

3 ve 6 ay, 1 ve 2 senedir. 
ÜIJ:Jd.ıık-lwrsta...ııaliruz-.hicl"-<W"'-"LL....ı.'--~~~--~~-'--

şayanı hayret bir ormanı"._,,İ.~çin'.'.'.d:e:.... j~u~su~l~u .. .,:d~a.!,!:i r~es!!!in!,!;d~e~i:.!!hZEa!!.r...!02!hllJa n~aınra~k~va6Jk~t ·uuıu,ıı_'llım'lııdJW'.ıın.!::!cl::.:;i m::_e_ıı_ 


