
pazartesi 5 Ağustos 929 4 noH. Sene "io 1249 "'' .. n~ıııı mnıınmmıı11t1ta111r , · ' · 
't•··--~ Abone ve Ihın iirı·etlni 
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Tel~r•f adresi : • Telefon numaraları: 
lstanbul, l\lillıvet .., lsıanbul, 391 t- ·3912-3913 

Abone ,utları •ı İlan tarife,l 
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GIL TERE ve MISIR 

lngiltere'd h··k· . •. . rin , e u umctın degışmesı 
i Uzt~.'. Erıtanya -imparator1uğunun 

~ mes'elelerinden biri olan Mı-
ınes eles· . 
•ld .. ı_ yenıden canlandı. Mac 
ıntd·~~kumeti 1924 te neticelen-
ilter;gı bu mcs'elcyi şimdi hem 
en byı ve hem de Mısırı tamın 

taııııaı:; şekilde halletmek için 
ak adır. Bu defa muvaffak o
ne~:~ bunu • bir müddet sonra o
r;ıf gız, fakat şimdiden tarih ve 
ı :~n.yardımiylc mea'elenin in
ınkij~rın.ı .az çok tahmin etmek 

lıl gorulebilir, 

ita~~ ~oğrafi vaziyeti itibariyle 
rların ıınpa:aıorluğunun can da

t 'itler ı t~kı~ eden mühim yol ve 
ı taraııa~zerınde bulunmaktadır. 
tan l<o su.,~ys kanalı, diğer ta· 
Para10,f- _Kaı~e. İskenderiye yolu 
taların~gun ıstinat ve inkişaf 

·ktcdir s~" baılıcalarını teŞkil et
nı lngiıt uveys kanalı ve Mısır Su-

1 ı ~re •le Mısırı ayni derece
" dığe eden ve bir tarafın men
lloıuna~· taraftan feda edilmeden 
ndır B 'Yan cog-rali muammalar

. ıısı d ~c Ya h , • ıa a mcnfaatların hak-
!!W Pl<ında ~K~ız olması mes'elesi ikin

bihaklo a ır: Süveyş kanalıru Mı-
d ~dan n kendi vucudunun aksa-. Bayı 
u: ı. kallalı .Yorsa, İngilterede filen a-

'.nkişaı ~mparatorluğun teneffüs 
~dır, llu it'~sıtalarından addetmek
~•'elesi tı.'h arla zaten büt\;n Mısır 

an ·· . 
~- Olan S'· §Umu) hır ehemmiyeti 

ncer olm u~eyş kanalı mes'elesine 
1.lıaır' a tadır, 

it · •n tarih· 
'i rı de Yine S ı. ve siyasi tekimill 
·•!tında ink· uveyş kanalırun tesi-

1 /.8sı tarfü'!"~ etmiştir. İngiltere' 
l . v~&er birçokn e Mısır'ı i§gal etme-
, . YI kanal bahanelere raımen 

••tihtaf :;;:ı vazıyet etmek gaye-
>ra'a btitün tı~~~u. Bu t;ırihten 

ı; lcanaaya 'I'rabuJgıliz siyaseti Fas'ı 
f rak ~ısır' da_ usgarbı İtalya'ya bı
er dcvıeııe Yerleşmek ve bunu 
•nı talrib re de kabul ettimaek. 

torıu - e batla 0 Yt &unun kıt' 1 r. smanlı impa
'n b ve hain P ra ar feda eden 14-

~oıay~ Planını ~ıtikaaı da İngiltere-
11 rbı Ştıracak mzm~k §Öyle duraun, 
J' ig,, nihayet lng;hıyette idi. Cihan 

sin~ıHetıtrin dı tere'nin Mısır'da 
ı ra \~•~il •tti. ; tasvibiyle yerleş

hi!' ı:ıltcre ... •kat bu tarihten 
inde mu . mısır h . . . 

Şladı 1 şkftıat arıcınde değil 
ı! !İmi Y;; 9.•i te iU. • tesadüf etmeğe 
ı tilt"•· rum ..... · n •dilen h ' ""'' ila -,ınc, 19 ımaye 

dört a~n Olundu ~22 de Mısır'ın 
' l\ıı bi ~t~ ŞattJa' •kat bu istik-

rlug' u r ısı;!tJaıdi B ':'kyit edilmiş 
ı • nun ııı • · rıtan · ı •n ha . unakaı· ya ımpara-
!ıı nafii ~•ce kar ı at emniyeti, Mı-

<ind t'" hiıııa: ?1Udafaasr, ecnebi 
~ tih'e. ngıJj2 h ~sı, Mısır Sudanı ü

it . ı 1"-buıd ~ Ukunun muhafaza-
İııc •ııı~ ve a er türJU tefsire mtt
ta kendisine 8alahiyetleri.lne;lltere 
~erler· hasrediyordu. Mıaır 

1 lıeıde bu ı başta Zağlul Pş oldu-
~:. te deva,;;azıyete karp da mUca; a tllr!İıııetı ettiler. Mac Donald bi-

Gazi Hazretlerinin . yarın saat 11 de Istanbula şrefbahş 
olacakları dün Dahiliye vekaletinden tebliğ edildi 

Türk mifletinin bOyük ve mıincl Reisi Gazi Mustafa Kemaı 
Hazretlerinin bir ani meşguliyetlerinde .. 

==~· 

Gazi Hazretleri yarın saat 11 de 
Istanbulu teşrif buyuruyorlar 

Bu akşam Valinin riyasetinde bir heyet 
vapurla lzmite giderek Istanbullulann 

tazimatını Büyük Halaskara arzedecek .. 
Dün Fırkada istikbal hazırlıkları hakkında 
görüşmek için mutemetler toplandılar, 

bugün de meb'uslar toplanacaklar .. 

Reisicumhur Gazi llazretlerinin yarin şehrimizi teş
rif edecekleıi dün Dahiliye Vekaletinden resmen Vila
yete bildirilmiştir. 

Gazi Hazretleri yarın saat 11 de İstanbula muvasa
lat etmiş bulunacaktır. 

IZMITE GiDECEK HEYET 
Gazi Hazretlerini İzmitte istikbal ve İstanbullulann tazim&

tmı arzedecek olan heyet bu gün saat 18 de vapurla şehrimiz
den hareket edecktir. 

Heyet geceyi İzmitte geçirecektir. 

• • * 
IZMITE KiMLER GlDlYOR! J mandanı Hllil Fikri beyler tarafın-
Heyet Vali Vekili ve Şehremini dan hazırlanmakta olan merasim 

Muhiddin Bey, Kolordu kumandanı proğramı bu gün kat'! ıeklini alacak 
Şükrü Naili Pqa, Cürnhuriyet Halk tır. 
fırkall ınüfettiti Hakkı Şinaıi Paşa 
matbuat mümesailleri ve diğer bazı 
zevat ve Cemiyetler mümessillerin
den mürekkep olacaktır. 

MUHAFIZ TABURU GELDi 

MERASiME iŞTiRAK 
EDECEK ZEVAT 

Efgan kralı Ekmek.! , Kadın birl~ği ı Cevabımız 
Yakında memlehe

timize geleceh Yükselecekmi 
Dün geni heyeti 

idareyi intihap etti BugünAtinada 
Amanullah Hanın ve Hralİçe 
Hazretlerinin kışı Ankarada 
geçlrnıelerl nıuhtenıeldlr ---Afganistanda çıkan işyandan son-

ra kral Amanullah Jian Hz. ile kra
lıça ve mayetleri erkanının Afganis
tandaki vekaiin inkişafını Afganis
üzre oradan ayrıldıklara malilmdur. 
Kral ve kralıça son zamanlarda bir 
müddet ikamet et k üzre Romaya 
gitmişlerdi. Alman .malumata kral ve 
kraliçarun sihhatçe,;sok iyi oldukları
nı ve Afgan vekay!ini dikkatle takip 
ettiklerini göstermektedir. Kral Hz. 
nin K§yin validesi geçenlerde şehri
mize gelmişlerdi. Dün Ankara mu
habirimizin telefonla verdiği malfimat 
tan anlaşıldığına göre kral ve krahça 
da memleketimize geleceklerdir. 

Francala fiatlarına 
dün zammedildi, yeni 

tarifeler ve ekmek 

Kongre bir hayli hararetli 
oldu v~ bir_ erkeklik-kadın 

lık nıünakaşası çıktı 

Türk kadın birliği altı aylık kon
gresini diln saat 16 da yaptı. 

Atina sefiriII).izin bu 
gün cevabımızı tebliğ 
etmesi muhtemeldir .. 

Ankara, 4 (Telefonla) - Efgan 
Kıra/ v Kıra/içesi ayin on beşinde 
I stanbulda bulunacaklardır. Kışı An 
karada geçfrmelc üzre buraya gelme
leri mubtemeldir. 

Dünlr!i kongre riyesetine İffet 
Halim hanım intihap edildikten son
ra bir senelik faaliyet programı o- ı 

kındı. l 
Raporda beynelmilel kadın birliği 

teftiş heyeti intihap edildi. 
Yeni sene bütçesi bazı tadilitla ' 

kabul edildikten aonra yeni idare he· 
yeti intihabına geçildi. 

Hararetli bir intihap ve uzun bir 
· rey tasnifinden sonra idare hey'etlnc 

, , Lltife Bekir, Efzayiş Suat, Nimet, 
. Ekmek narhı ~6!' yenıden teapıt e- Mediha, Saime, Lamla ve Retlde ha

dılerek ekmek fıatı aynen ipka olun- nmıların intibAp edildikleri anlaşıldı. 
mut ve fırtncalaya 60 para zanuno: İntihaptan sonra birlik azaııından 
lunarak 24 kuruta çıkanlmıtbr. Y enı edildi. Tah~in B. birlikte erkeklerin 
"'."h ..ı.ı ııün_~nden iti~ren tatbik • Tahain B. in verdiği takrir mUnakata 
dılecelctır. Dun muht~lıf ye~leı;de fı- edildi. Tahsin B. Birlikte erkeklerin 
ancala satanlar teftıt edilmiı ve de hakkı intihabı olmaamı ve hey'eti 
narhtan fazla fir · ı., '•rancala aattıi"~- idareye girebilmelerini iatiyordu. Gü-

,1 rtişa iŞİ 
1 

~~l~~d~/r münakatanın neticesi ıu-
KADINLARLA ERKEKLER 

M 1 k 
l Erkekler ve kadınlar har yerde 

aznun arın An ara-
1 

müsavi haklara milik oıurıaraa bir-
ya nakli muhtemel.. 1 liktede ayni haklara malik olabilirler. 

, Kongre Gazi Hazretlerine ve hU-
lrtişa tahkikatı çok mühim bir saf- k:Umete tegekkür ve arzı tazimat tel 

haya girmi§tir. Burada dün isticvap graflan sekil'Desinl alkıılarla kabul 
yapılmamıştır, Haber aldığımıza gö- ederek dağıldı. 
re dün Adliye Vekaktinde latan- S • ı:.-· ~--- 1 
bul muddei umumisinin ittiraki ile eyrıseıaın-vapurcu ar 
?i~ içtima y~pılmıştır, Bu içti'?ada Seyrisefainle vapurcular araaı;,da 
ırtışa meselesı uzunuzadiya tetkik e- 1<i ihtillfı izale etmek üzre yapılan 
dilmiştir.- Bu içtima hakkında kat'i , füre borıa" r<I• F.maoeı lktısat mndlrl temaıta bilhassa itilıifnamenin tat-
malfımat 'gelmemekle beraber irtiııa Murat bey Kemal Ömer bey bikatında çıkacak meselelerin halli 
maznunlarııun Ankaraya naklolun- için hakem . tayini mlinakaşaları mu-
ması ihtimali mevcuttur. n anlatılan 15 esnaf tecziye edilmit· cip olmuştur. 

tir. Seyrisefain, vapurcular arasındaki -,....~ .... _. -
Maarif müfettişleri 

Ankarada toplanıyorlar 
Aldığımız malfımata göre Ankarada 

Maarif Vekaletinde Maarif umumi 
müfettişleri bir içtima akdede çek
lerdir. lçtimaa Maarif Vekili Cemal 
Hüsnü Beyin riyaset etmesi muhte
meldir. 

lçtimaa iştirak etmek üzre vilSyet
lerdeki Maarif umumi müfetti§leri 
çağınlmıştır. 

Un rCimİnİn tenzili hakkındaki ka- i.l:ıtiliflarda hakemliği ifa etmek lı
nuoun hUkmü Ağuıtoı nihayetinde tcmekte, vapurcular iıe müJtcrck 
bitecek ve yeni ııümrük tarifeıi teıri- bir heyet intihabında ısrar etmekte
nievelde başlayacaiından un resmi- dir. 
nin tenzili hakkındaki kanunun He
ye'ti Vekilece bir ay daha temdidi 
muhtemel ııörülmektedir. Şimdi un
dan S, S kurut ve buğdaydan 3, 60 
kurut reaiın alınmaktadır. Yeni !ari
fenin tatbikmdan sonra undan 9, 5 
buğdaydan da 6, 5 kurut alınacaktır. 
Bu itibarla ekmek fiatlerinin biraz da
ha yüksekleceği muhtemel görülmek
tedir. 

Belçıka tacirleri geliyor 
Belçika tac.irlerinden (200) ki

şilik bir grup memleketimizi ziyaret 
etmek ve (Türk - Belçika) ticari 
mUnasebatının inkişafı için tetkikat 
ta bulunmak istediklerini İstanbul 
Ticaret odasına bildirmişlerdir. Bun 
!ara tesh(Jit göstermek için bir prog 
ram yapılacaktır. 

Atina sefirimiz Enis Bey 

Yunaniıtaıun oon teklifttı Atine 
aefirinıize ııönderilen cevabımız aile
bi ihtimal busün yunan hariciye na· 
zınna teblll edilecektir. Cevabımı
:zın muhteviyati malum olmamakla 
beraber reci mahiyetinde oldutu aöy. 
lenmektedlr. HükUmetimiz cevabnru• 
aın tebliğinden oonra Yunaniıtanın 
teldifile beraber tebliğ .decektir. Bu 
iki veıikanın neıri müzakeratın inkı
taa meauliyetinin tamamen Yunanlı
lara ait ve raci olduğunu bütün cihan 
nazarmcla iıpat edecektir. 

Atinaya çaimlan yunan sefiri M. 
Papa perşembe iünü Atinaya hare
ket edecektir. M. Papa ile beraber M. 
DlamantopuloıunAtinaya ııitıne.İ pe 
muhtemeldir. 

KOMiSYONUN BiTARAF AZASJ 

Muhtelit mübadele komisyonun bi· 
taraf azıııından M. Holıtad dUnkU e
kapreale ıehrlmize gelmlıtlr. M. 
Holştadl komisyonun ıehrimUde bu
lunan anlan ve Türk heyetinden Ne
bil ve Muvaffak beyler lataayonda 
istikbal etmişlerdir. 

~~~~~~~~~~ 

llo:v0 ~dw1n htıkamarunda halledeme
ı .: 'l'İııi Yatı tlmeti Mısır Milliyet

i ~e tchdıitınnak için arasıra 
~'••~ tıı.ıdı. p~· ":',Üracaat etmekten ; lıf~q •iti ' uruz ve ihtilaf daima Muhafız taburu tamamın ve ri-
lc,d "ır'Jıı~rda . . . yaseti cümhur orkestrası da kısmen 

Merasime iştirak edecek olan ze
vatın jaket atay, silindir şapka ve 
rugan iskarpin iksaları mecburidir. 
İstikbal için Haydar paşa istasyo
nunda hazır bulunması icabeden ze
vata e;önderilecek olan davetiyeler 
şehremaneti tarafından hazırlanmak 
tadır. Dün Emanette çalışan bütün 
daktilo memureleri bu davetiyeleri 
yazmakla meşgul olmuşlardır. 

Bu meyanda Avrupadaki Tilrk ta
'l'ebe müfettişi Sabih Zeki, umumi 
~üfettiş Bedri beyler dün Ankaraya 
gıtmişlerdir. Diğer müfettişler de ya
rın gideceklerdir. -··· ....... --- Yerli mah 

" c bu bir ümıt ve İngillır' 
~ıt rnüz · ' 

• ~'<u u mın PÜrüzU izale için 
, ırı Yandı t il' 

11 
r; tıı ku · . ng ız emperya!li-

I iıı~ı.ıı lordiıtlı nıUme&1illerinden 
iıı d crı İstifa oyd Mısır'daki vazi
•ı,/ha lllüs ".C .uzaklaşma için •<
.Yt a dahili i~ıttır., İngiltere belki 
t ~.ııaıaı,; et ar~sınde henüz veril

i t•raı.. Uvcy1 t, lerı de verecektir Fa
~tiJ; •atr ıııı? ~:lını, Mısır Su.b.zıını 
01q < tııı nıac Donald bUtün 
~·0c\ bu r.:;r:Jizinı aleminin kolay 
< • •Itııtır Ş Yeti g6steremiyece

•tifeıııe' iktlu halde Mıaır mı yal-
fa edecektir? 

~UT 
' ViJ. SANA y 

c 1ı; 8Ytt bu 1 MEKTEBi 

, 

, 

lıiJı..: lıaı daıı;ene sanatlar mektebi
~ .... teneı. tb~mmiyet vereeektir 
tı.,;' ~ttiııı. ecılık ve tesviyecilik 
•. "<la-· ızde uy ' . tQht ~tilıiın . anan aanayı hay-

tıt, ltrc f 
1 
lıır rol oynadığı iı;ln 

az a ehemıniyet verilecek 

~ektepliler "' .. ~abakası 
14 ün .. h ft • ••ıı cu a a 

h•b ncıı h f b erı a tanın en mühim 

() aşıanı, .. ~tdlr ? müsabakası 
eıe Y ır. 

~~V Cek J..,,__ 

Dan Muhafız kıtaatı süvari/eri 
şthrimize geldi 

BU SENE TAKLAR 
KURULMAYACAK 

Gazi Hazretleri masrafı mucip o
lacak meraaimden tavakki olunması 
arzusunu izhar buyurmuş oldukla
rından geçen sene yapılmış olan tak 
lar bu sene inşa edilmeyecektir. 

MEBUSLARI DAVET 
C. H. F. Müfettitliğinden: 
İstanbulda bulunan Mebus Beye

fendilerin 5/8/929 bugün saat on 
dörtte fırka merkezini teşrifleri ri
ca olunur. 

Son dakla 

dün Ankaradan şehrimize gelmit ve Gazi Hazretlerinin hareketleri 
ağırlıkları araba vapurile Sirkeciye ANKARA, 4. (Telefonla) - Gui 
geçirilerek Dolınabahçedeki dairei Hazretlerinin husuı! tirenleri yarin 
mahsusuna yerleşmi,tir. İstikbal saat 17 de buradan hareketle aalı ııa
proğramı henüz tespit edilmiş değil bahı Pendikte ve burada biraz tevak-
dir. kuften ııonra 11 raddelerinde Haydar 

FIRKADA DÜNKÜ iÇTiMA Paşada bulunacaktır. Gazi Hazretleri 
Halk fırkası Kaza mutemetleri Haydarpaşadan muşla Dolmabahçeye 

dün fırkada Hakkr Şinasi Paşanın teşrif edeceklerdir. Teşrifata dahil 
riya&etinde toplanarak istikbal ha- bulunan zevat yarin akşam istasyon
zırlıkları hakkında görüşümüşlerdir. da teşyi merasiminde hazır buluna
Bu gUn de İstanbulda bulunan meb- caklardır. 
uslar fırkada toplanacaklardır. ANKARA, 4. (Telefonla) - Ga-

MERASIM PROÖRAMI zi H:ı. htanbulda deniz mevıiminden 
Diğer taraftan Vali vekili Mu- istifade edecek, banyolar yapacak ve 

hiddin beyle Hakkı Şinasi paşa ve Şehremanetinin miıafiri olmryacak
poliı müdürü Şerif, Jandarma ku- lardır. 

~~----~~---·-----------~ 

Mühim ve kat'i tedbir 

Telsiz telefonun 
ıslahı .. 

. Avrupada bir seyahate çıkan tel
sı.~ telefon müdürü Hamdi bey bu
gunlerde seyahatten avdet edecektir. 

Hamdi bey beraberinde stüdyoyu 
takviye için ve müstakil makinalar 
getirmektedir . Getirilen mürsileler
den biri Darülbedayi sahnesine va
oyunları bu mürsile vasitasile aba
nelere dinlettirilebilecektir. 
zed~:cektir. Darülbedayiin büyilk 

Dıger mürsileler gjjzel saz çalınan 
yerlere konacaktır. 

Yakında alaturka kısmına bir he
yet daha il~ve edilecektir. 

Romanya seyahatı 
Yirmi talebe·hareket 

ediyor ... 
Darülfünunun millıtelif fakU!tele

rine mensup yirmi genç yann Roma
nya seyahatine çikacaklardır. Seya
hati hukuk fakültesi katibi umumisi 
Ethem Akif bey idare edecektir. 

Romanya seyahati Romanya va
pur idaresinin Daçya vapuruyla ya
pılacaktır. 

Seyahat on gün sürecektir. Talebe 
Köstenceye ve oradan Bükreşe gide
rek tetkikatı ilmiyede bulunacaklar
dır. 

Şakir bey 
lktısat vekili lstanbula 

geliyor 

Serginin açılması 
çarşaınbaya kalıyor ---
Yerli mamulatı teşhir sergisine 

dün akşamdan itibaren mal kabul 
edilmemeğe ve serğinin tertip ve tan 
zimine ba!Jlanmı§tır. 

Sergiye bazı san'at erbabı grup 
halinde ve bazısı da münferiden işti
rak etmektedir. İştirak eden fabrika 
ve gruplar şunlardır: 

Tütün inhisar idareıi, Mabilyacı
Jar, krep dö tin fabrikaları, Türk 
hanımları eairgeme derneği, brode 
fabrikau, yerli ipek itleme ve men
dil fabrikası, halı fabrikaları, benzin- Bu da bir iddia ! 
le elektrik lanhaaı fabrikası, elek
trik avizeleri, balık ağları, madeni , 
eşya, bakır tel ve çini, teneke -u
lat., yerli oyuncaklar, dericiler, aya
kkabıcılar mevadı gldaiye ve itrlyat, 
mensucat, pamuk ve. yilnlti •tya, tri
kotaj ve çini fabrikalarıdır. 

Senede 124,000 lira varidat 
• 

getirecekse niçin elli bin 
Serğinin küşadı gUnilntın Gazi 

hazretlerinin teırifleri milnasebetile 
salıdan çarıamba gUnUne tehiri muh
temeldir. 

AVRUPADA BANKACILJK 
TAHSiL[ 

Osmanlı bankası, memurlarından 
10 Türk gencini Avrupaya göndere
cektir. Bu hususta imtihanlara baş
laruniştir. 

Osmanlı .bankası her sene Avrupa
ya bankacılık tahsili için 1 O genç gön 
derecektir. 

lira sarfedilmesin ?. 
Mezbehada akıtılan ve beşpara getirmiyen 

kanlar için ortaya konan bir 
iddia ve bir rapor var! 

Eski cemiyeti belediye azasından 
kimyager Nurettin Münti Beyin 
Mezbaha kanlarından istifade için 
hazırladığı rapor, Mezbaha idare 
meclisince itirazlarla karşılanmrgtı. 4k •ıı lıır 1 QjAtustos C u

'ıını1 - martesl günü 

~'~· l•ıı"a kadar kabul edece 
hilb ncıı haft -

!>' ~rı 1 anın enmahı m 

Cevabımız tebliğ edilir edilmez esaslı 
tedbirler alınacaktır _Ankara, 4 (Telefonla) - lktısat 

.ekili Şakir bey 
yarın akşam İstan 
bula harrket ede
cektir . 

BUGÜN 
.Nurettİ'.1 ~ünti B. bir muharrlri

mıze demıştır k{: 
_ Şimdi mezbahadaki kanlar de

nize dökülerek ziyan olmaktadır. 

& '11"1 At,Çln alınacak netice 

~ ııa~:tos Pazar günü. 
. (.' iltıııııı ~1 dllecektır. Cevap 

··' ıenı ' illiyet müs b k ~ UMut a a a 
~ tv,01 Mu una önderiniz. 

• Sabak 
oı~ •en lllllhl anııza haftanın 

ı,r b ~ho11 btı m haberinin ne 
'lıc 1 dlrmek 

.jJl ''rııc~ o tercih dll ve nlç in o 
lo lşu e dljtlnl izah 

•ak edllmelldlr. 

. • •..• • . . l 
Ankara 4 (Telefonla) - Yunanlıların gayrı samimi siyaset 

!erine kar~ı Hükumetimiz tabamızın hukukunu ıiyanet makıa
dile Yunanlılara cevabımızın tebliğıni müteakip zecri ve kat'i 
tedbir almaya karar vermiştir. ismet Paşa Hazretlerinin riya. 
setlerinde toplanan Heyeti vekile içtimaında bu hususta çok e
hemmiyetli kararlar alınmıttır. 

MiMAR YANSEN GiDiYOR ANKARADA SU BENDi 
ANKARA, 4. - Mimar Yanıen ANKARA, 4. - Çubuk civarında 

buradaki tetkikatını bitirmiştir. Haf- bentler yapılacaktır. Bu bentler 700 
ta sonunda Almanyaya dönecektir. bin liraya mal olacaktır. ~alt.Jr J1ey 

Orada kendisine 
apandisit ameliya
tı yapılacak ve bir 
ay kalacaktır. Gay 
bubeti esnasında 

1 Müdafaai Milliye 
vekili Abdlilhalik 
bey vekalet ede
. cektir .. 

ı inci sahifemizde : 
ı- Tarihi ttfrlkamLZ; 'fepedeJınU All 

Paıa ve Vıslllkl 

2- Son haberler 

3 ııacll sahifemizde: 
ı- I\1a~kcmc intibaları 

2- Uonorol 

4 Uncu sahifemizde: 

ı- Hava raporu 
2- ~·etek 

3- Hikaye1ronlaD 

Bunların mavnalarla naklide fü
zuli masrafları mucip oluyor. Hal
buki bu kanları hl' , ua! tertibatla ku
rutarak gübre haline getirmek, ecne 
biborsalarında olduğu gibi mühim 
bir varidat temin etmek kabildir. 

Kan gübresinin (100) kilosu (17) 
lira kıymetindedir. 

Senede (124,000) lira varidat geti 
recek olan bu iş için (50,000) liralık 
tesisat kafidir. Bu hususta evelce E 
manete verdiğim rapor tetkik edile
cektir. 

Nureddin Münşi Bey 
Halbuki h§la rapor nazarı dikkate 

~lınarak fealiyete geçilmemlştir. Bu 
ış yapılırsa et resmini indirmek su
retile halkın bu mühim gıdasını u
cuzlatınakta mümkün olacaktır.> 

' 
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Ti:Pt.OElEN.LI 

AL! P.ı\S.~ vt VASlLlKt 
H 

.-· -. -- . 

ımar yolunda 
Ankara imar planı esaslart hakk1 Tepedelenli onun s;;,~h;elbi 

çenesini okşadı Pasaport işleri 

Atina mektubu 

Bele~iJe intiha~atı 
Sus! Ben çıkmazsam ferman p~=!~~ıa;t~:1'~v::den Müca~ele ~i~~etli oluyor, 

Okunabilir nıi? Fransa toprağına girmek istiyenlerin netı'ce neye varacak?, 
pasaportu hamil olmaları hakkındaki 

U'll' I' [ ! 'k 82 AYHAN kayit Fransaya seyyah celbini teıhil ___... __ 
.ı IJI ıı e rı uı: için kal&rı!mııtır. ATlNA, 1 (Milliyet) - Belediye 

İkindi üzeri Vasiliki'nin ya- nya kolayca çıkıp ihtiyarı inin- SABIK BAŞVEKiLiN SIHHATI intihabatına başlanıyor. Pazar günü 

d b ki · · t PARİS, 3. A. A.- M. Poincare bütün Yunanistan dahilinde beledi-
tıına gitmişti. Vasiliki dokuz e ~stırıverece en~ sanmış ı nin sıhhi vaziyeti çok iyidir, harare- ye intihabatına başlanmı~ olacaktır. 
gün içinde pek bozulmuş gözle- Tertıbatını da 0!1~ gore almıştı. ti 36,8 dir. Mücadelenin şiddetli olacağı anlaşı-
rinin altında mor halkalar pey- Şaşkınlıkla elini koynuna sok MAROF BiR ALIM ÖLDO hyor. Bereket versin ki hükumet her 
dahlarunıştı. Aya Sutiros ma- !'1·. O_ rada Hurşit Paşadan aldı: PAR1S, 3. A. A.- Kitabeler aka- tlirlü tezahuratı menetti. Yokaa ao-

- b 1 l Ali deınisi reisi M. Hena Goclzer ölmüt- kak! da k ı ·· "! "l nastınna gidip tekrar Pandali- gı ıçınde aşk.a şey.er yazı ı ar avga ara, guru tu ere şa-
p 1 t !mıyan tür. hit olacaktık. 

monosa döndükleri geceden be- aşa mese e~ıne aı ° FRANSIZ TAYYARESi Atinaıla belediye riyasetine nam-
ri yemek içmekten de kesilmiş- bambaşka bır ferm~ var~. PARİS, 3. A. A.- Asaolant tara- zet olarak ciddt surette ancak dört 
ti. Maksat: Ferman dıye Alı Pa- fmdan sevk ve idare edilen cSarı kiti vardır. Ciddi surette diyoruz; 

Allah o belayı kimselerin ka- !i3 .. yı .. oyalıy.arak a,_pansız vurup kup tayyaresi dün tstleden sonra yoksa blitün namzetlikleri ileri aü-
T b - d b müteaddit tecrübeler yapmıştır. rül ı ı k ı b d t art 

ra Yazılı başlarına getirmesin. duşumıektı. a .ıı sonra a a- en er sayı aca o sa u a e · 
k kl 

di Tayyerenin yarın Avrupanın başlıca tıkça artar. 
Kolay şey miydi? Ölüm başlan şını esece er • hükftmet merkezleri arasında bir cc- Hlikfunet, daha doğruıu ı.ı:. Veni-
üzerine soğuk kanatlarını ger- Mehmet Paşa sol elile çıkar- velin yapmak llzere hareket edeceği zelos bu intihabatta bulunmağı mu-
miş bekliyordu. Vasiliki kurtu- dığı yalancıktan fermanı uzatıp söyleniyor.O O l l vafık görmemiıtir. 

. .. •. · ·· t di· S K N LE GEÇT M f' •• V · 1 abcar fır \acaklarma bır turlu ınanamı- gos er . PARİS, 3. A. A.- Tempo gazetesi ama ı m. enıze osun -

Yordu. - Paşa. Ne yapalım ka. der Paris ile di'"er büyük •chirler halla- kasına mensup olan erkin namzet
. d d eli " • ler arasındn buılarına açıktan a~ığa 

Bunca tecrübe sahihi Ali Pa- böyleymış 1 er emez mer ve- nm hükt\metlrtin her banııi bir karğ~ muzaheret etmiyorlar değildir. Di-
şanın bile basireti bağlanmış gi- ne yumuldu. Bir iki sıçr~yışt:'- ~ık vukuun~ .meydan verıniyece~ı- ğer taraftan bütün hükQmet erkAnı-
b · eli. Ali Paşaya yetişmek ıstedı. nı ve bunun ıçın I!.zrm gelen t~d~ır- nm bir kısım namzetlere muzaheret 
ıy • . d ki · !erin alındığını hisoetmesi dolayısıyle 
- Ali artık kurtuldu Vasili- Mehmet Paşa. ~lin e pıştovu 1 Aaustos aününün sükfin içinde ııeç ettikleri §Üphesizdir. 

da kmi tı • • Venizelosçu gazeteler bazı nokta-
ki. • • Bu gün değilse bile yarın nu çe ş · . tiğinl yazmaktadır. !arda ayrılmış bulunuyorlar. Bir kı-
mutlak bizi aldırıp İstanbul yo- Tepedelenli iki adım genye FELEMEKTE YENl KABiNE arm namzetleri daha ziyade tutuyor-
luna çıkaracaklar. s~çramıştı. Me~e~ ~aşa ~er- LA HA YE, 3 (A. A.) _ Kıralıça lar, diğerlerinden muzaheretlerini 

Sen hiç kasavet etme. Yal- diven ba~ına ~nş~şti. Ali Pa- sağ cenaba mensup bir kabine tef~- daha çok esirgiyorlar. 
nız dua et. Oradan öte yanı ııe- şanın belindekı çıfte kuburu il teıebbilsünün akim kalmaıı üzen- Muhakkak olan bir ıey varsa o da 
l"m ttİ ı çektiği göriildü. ne M. Ruisj dö Feerensbroucku par· Venizelos fırkasına mensup olmı-
a Di~ rk. d li k d l Al bre kahpe 1 Alinin ka- lamento haricindeki zevattan bir ka- yanların kazanamıyacaklarıdır. 

ye e er a mm saç an- - bine teşkiline memur etmiştir. Bunun haricinde alarak bir takım 
nı okşayıp duruyordu. Tatlı fasr .işte böyle kesilirt ROMANY ADA EŞKIYA namzetler daha . vardır ki bu?ların 
tatlı anlatıyordu: Dıye haykırdı: .~~· b,uı;n· • . alacakları rey ınikdarı ancak bır kaç 

Evet, bir defa Grebene'ye va- Mehmet Pa. şanın ustune ı.ki. de- . B~KREŞ! 3
· ~·. A. - Otomobil bin tane olabilir. Şimdilik belediye 

b cılen soyan üç ~~~n.~~fı .. aarıJJ;m_;: rieis M. Patıi den ~kasına rey ve-
rabilseydi •• Orada Ali Paşanın fa ateş ettı. Kurş1;111un .1n :ı:-a- !"~· ~ıkiyadan bın oldurülm{ .~ rilmemesi için Cümhuriyetçi matbu· 
pek çok dostları vardı. Ne ola- tancı fermanı deldi, geç~: İ~n- ıkiaı yaralı olarak derdest ..,ı, m•ıtır. at hararetli neşriyatta bulunuyor. 
cak muhafızları bile lahze için- cisi Mehmet Paşanın u.stuste HOSEYtN RAGIP BEY Diğer taraftan krallık taraftarları 
de tepeleyip Arnavutluk içine giydiği kürklerden alt.takin~ ya ANKARA, 3 (A. A.) - Moekova da bir namzet ileri sürüyorlar. 
dalmak işten bile sayılmıyacak- " _ Bıtmedi büyük elçisi Hüseyin Ragip bey yann M. V enizelos belediye intihabatı-

1stanbulda hareket edecek ve bir kaç nın siyast bir mahiyet iktisap edemi 
cün İstanbulda kaldıktan oonra Moı- yeceğini ııöylemitti. Blediye intiha
kovaya ıı:idecektlr. batının bilhassa Atinada siyasi bir 

tı. 

Tepedelenli ilk defa ilerde 
yapmak istediklerini kansına 
anlatıyordu. 

- Onlarla tekrar çarpışıp 
boy ölçüşeceğim. dedi. Taze Ar 
navut kuvvetleri toplıyacağını 

anlattı. Dağlardan birinde çok 
eskiden gömülü hazineleri oldu
ğunu söyledi. 

iLAN 
lıtanbui icra dairesinden; Aliye 

hanımın Pınayot Sıro veresesinden 
Harlkllya Aspasiyı ve Vasilin zim
metlerinde ılacıgı oI111 mebatlğdcn 
dolayı mahcuz ve furuhtu ' muksrıer 
Jstanbulcla Fentrde Abdi su başıma
hıllosinde Fentr caddesinde cedit 
302. 804, 306, 308 numaralarla mu· 
rııkkım elyevm mıjtazaian m~ıemil 
depolar ihale! evveliyesi icra kılın-

mak üzre30gün müddetle müz111edeye 
vazedilmiştir. Hududu, Hacı Yuvan 
otlu Murat ve Eyvınya hane vı! 
bahçeleri lep derya Fener caddeslle 

İşte o paralan çıkarıp asker 
yazacaktı. Sonra da tekrar Yan
ya üzerine ·sarkacaktı. Yunan 
Kleftilerile uğraşacak olan Hur 
şit Paşayı ansızın arkadan çe-

. · b arak .. .. " al caktı muhattır. Mesabası; depolardan iki vınp as onunu a . • • 
1 

. 
S V Tki' k di ll katlı kısım tahminen dörtyüz y rmı 

• 
00? ası 1 ye en e C: ,. bit katlı 1377 ve bir kısım arsama· 

nyle ~r çubuk doldurmasını nı- halli 391! ı /2 arşın ıerbilndedir. Müş· 
Y?-z~tı. Genç kadın Pa~ ke- temlltıı iki katlı kıstM vasattakl 
yıfli zam~da ellenyle kır- methılden glrildlkte zemini kaldınm 
mm lüleli çubuğa tütün basar geçidin tarafeynlndeld methallerd!r. 
Tepedelenlinin karşısına geçe- Sol taraftakine girild!ktı zemini çi
rek onu halkalanan dumanlar mento bir maıaza ve bir yazıhane 
arasında seyr.ederdi. mevcuttur. Makazada mozaik merdi· 

• • • ve~le yul<an çıkıldıkta yekdlkerinden 
Vasiliki uzun çubuğu Paşa- geçilir zeminleri tahtı döşeli iki sa· 

nın ağzına verecegı sırada dı- !on vardır. Methalden saı tarelıald 
şartlan güm güm kapı vuruldu. lı:apudan glrildikte zemini çimento 
Kapıyı vuran Vasiliki'nin kar- biT maıaza olup işbu methalden bir 
deşi Simo idi. Simo: kısma geçilir zemini kaldınm yek 

O P M .. "d f pare anbardır. On ıarı!ıakl ahşap - • . • aşa. • • UJ e er-
manı getiriyorlar. diye dışar- merdivenlerle zemini ahşap tütün 
dan sesleniyordu. Çubuk Vasi- sergisi mahalline çıkılır, bu anbardan 

deniz cihetindeki arsa ve nbtımıçı · 
}ikinin elinden düşüp ateşleri dö kılır nhıımda ahşap bit iskele ve 
;emelere saçıldı. kalube vardır, caddede sağ ıarafra ti· 

Ali paşa telaşla yerinden sıç- nfeynlnde mermer sünın bulunan 
ramıştı. İşte akibet af fermanı demlt kapılı bir ayazma mevcuttur. 
geliyordu ha? • • Mağazalann kepenkleri astordur, bir 

Vasiliki ellerini uzatmıştı: katlı kısımda bir kapu mevcuttur iki 
- Gitme. Gitme! diyerekten katlı kısımda bodrum vardır, bina 

yalvarıyordu. Kederli kadının tao:ıam klklr çaıılın a~apnr ve çln· 
yüreğine çok sıkıntılı bir korku kô ile örtülüdür. Fazla malOmat 928· 
basmıştı. 492! dosyasındadır.Talipİerln tamamının 

Tepedelenli onun çenesini ok kıymeti muhammenesl olsn otuz bin 
:?adı. liranın yüzde onu nispetinde pey ak· 

- Sus! Ben çıkmazsam fer- çeslni peşinen teslimi vezne etmeleri 
man okunabilir mi hiç? Bakın 5 eylül 929 tarihinde saat 14 - 16 
{crma..ıı karşılamadı derler. Kor ya kaılu ihalei evveliyesl icra olu
kma, ben burada değil miyim? nacık!ndan müşterilerin dairede ha· 
Şimdi gider gelirim. zır bulunmaian ilin olunur. 

Diyip dışarı uğradı. Merdi
ve:ı. başına koştu. Fermanı ora
dan karşılıyacaktı. Paşanın a
damları hep aşağıda idiler. 

Ali Paşa merdiven başında 
beklerken Köse Mehmet Paşa 
otuz kırk kişiyle Manastır hav
lusunda göründü. Köse Paşa
nın sırtında üst üste iki kaba 
gocuk vardı. 

Naşit bey gecesi 
Ferah sinemasında 

5 ağustos pazartesi akşamı 

NAŞlT BEY JÜBiLESi 
Şehrimizin en maruf artistle 

inin iştirakiyle komedi, dans,r 

varyete, sinemıı, şante, Mr. J. 

Moskova büyük elçisi Hüseyin Ra- mana ve ehemmiyeti olmak lbnn 
ıı:ip bey Sövyet hük()metile akdedile- geldiğini iddia eden mahafil M. Ve
cek ticaret maabcdesi milzakeratı i- nizeloeun söylemiş olduğu bu söz
çin başmurabhas tayin edilmiştir. Di- !erden hiç memnun olmamıılardır. 
ğer murahhaslar yalanda tayin edile- Fakat M. V.eni:ıelosun belediye in 
ceklerdir. tihabatına siyasiyat• karıştırmamak 

hususundaki beyanatından maksadın 
elı.de eğer kendi fırka&111a • mensup nam-
-- zetler kazanmazsa bunu fırkasr için 

RUSYA lLE lHTILAF bir haysiyet işi yi!J>mamak içindir. 
• Çin ile Rusya arumdaki ihtilaf Kendi taraftarlan bıl'llu böyle anla

henüz izille edilememiıtir. Nankin- tıyorlar. 
den Avrupa gazetelerine bildirildiği- Ayandan Merkuri nin namzetliği
ne nazaun Harbindeki Ruı konsolo- ne Kral taraftarları muzaheret edi· 
su ile Çin hariciye nazırı arasında yorlar. Selanikten gelen haberlere 
geçenlerde ilk defa olarak ibtilafm göre orada hükumet fırkası arosın
halli için yaptıkları mülakatta ıarld da bir türlü uyuşulamadığı için mü
Çin demiryolu meselesini görU!mÜ!t' cadele dağılmıştrı. Pirede ise şlrndi
lerdir. Ruı - Çin ihtilaünı halletmek ki reisin ipka edileceği söyleniyor. 
lizre toplanacak konferans yeri de Gümülcine ,belediye riyasetine 
müzakere edilmiştir. Avrupa gazete- müslüaıanlardan bir reisin intihap 
rinin ilaveten verdikleri malfimata edileceği anlaşılıyor. 
nazaran timdiki iki devlet arasında VENİZELOS - MUSSOLİNİ 
mevzu bahsolan cihet müzekeratın MÜLAKATI 
~ük~d~emesi .m~hiy~tinde. olup h.e- Yunan başvekili M. Venizelosun 
nuz. ıs~ıhsal edilmış bır netıcc mecüt Roma ya gittiği zaman M. Mussolini 
değıldır. ile ne görüıtüğiiue dair Avrupa ga· 

ÇINDE MiSYONERLER zeteleri şu maltınatı veriyorl:ır: 
Neşredilen bir istatistiğe göre ge- M. Venizcloı geçen çarşamba sa-

çen 928 senesi zarfında Amerika, İn- babı M. Mussolini tarafından kabul 
g~iz ve İsveç misyoner teşkil~tı ta- edilmiş ve Young planı .hakkında 
mıktan 11,928, 469 dur. Bu mıstaf,hi Yunan hükumetinin noktaı nazarını 
rafın~an tevzi edil~n ahti atik ve ce· 1 tıalyan başvekiline izah etmiştir. 
dit kitapla~nın mıktarı 11,9~8. 469 M. Venizelosa göre Young planı 
dur. Bu ınıktarın 4,674, 123 u Ame- Yunanistanın tamirat namı altında 
r~an teş~tı, 3,951,000. i .İngiliz Almanyadan aldığı parayı azaltıyor. 
mısyonerlerı ve 2,783,346 çıldı de ta. Bu tatbik edilirse Yunanistanm 
k?ç I?i•roı:ıer heyeti t":1'~fınd.an. tev- varidatı ile harp borçları arasında 
zı edilıniştır. _Gene ~ynı ıstatıstıkler- müvazenesizlik tevlit edeceğini söy· 
den. anlatıldıg!na görı; .geçen 928 se- )emiştir. v enizelos - Mussolini mü· 
ne11n~e Amerıka, l_?giliz '!e İtkoç ol- !akalından bahseden İtalyan gazete· 
mak üzre Uç ve dığcr bır mUcaseııe 1 · M Musaolini Yıınanlstanın nok 
il~ beraber dört t?kilit ta~af~dan ı:r• na~rını doğru bulmuı, muzahc· 
dünyad:' neşredllmıı ol~ ahti atik ve ret edeceğini söytcmiştir. M. Veni
çedlt. kitaplarının adedı 29,159,773 zeloa Pariııe gipnek üzce Romadan 
e bllii olmaktadır. hareket etmeden eve! ktsaca beya-

Jranda natta bulunarak Roma, Paris ve Lon 
-- dra seyahatından maksadı Laheyye 

ASiLERE KARŞI gitmeden eve! büyül devletlerin rü-
lsfahandan Avrupa gazetelerine esasına Yunan noktai nazarını izah 

bildirildiğine göre isyan eden balı· etmek olduiunu yok.. hususi her 
tiyart kabilelerine karşı hilkilmet ta hangi bir itilafı mevzu bahsolamı
rafından gönderilen kuvvetler asile- yacağını söylemiştir. 

BELEDiYE iNTiHABA TI ri büyük bir inhizama uğratmıılar-
d ATİNA, 3 (A.A) - Belediye in-
ı~ahtiyar!lerin Çaharmahal mev- tihabat mücadelesi sükun içinde cere 

kii zaptedilmiı. Dehkord mevkii de yan etmektedi~, Reyler yarın verlle
hükfunet kuvvetleri tarafından ele cektir. Venizeloa taraftarlarının ka· 
geçirilmiştir. Bahtiyart kabilesinden zandığı tahmin ediliyor. 
iki reis asılere nasihat etmek üzre hli R_omanyada 
k(\met kuvvetlerile beraber bulun- _ 
maktadır. SUI KAST TAHKiKATI 

BELCIKADA BiR VAKA Romanyada aui kast tertibatı ile 
BRÜKSEL, 3 (A. A.) _ Gazete- maznun olarak 24 kiti tevkif edil· 

!er perıembe günü Belçika veliahtı miştir. Bunlar arası?da ~ de zab~t 
Prens Charles ile prenses Marie J o- b~lu?maktadır. Tahkıkat ıkına! edıl 
senin geceyı geçirdikleri Oıtand köt- mıştır; . 
künün yakınında bir kaç revolver a· Neticede bu tertıbatın tle maksat
tılmrş olduğunu yazmaktadır. Yapı- la yapıldığı ~fdana. çıkmıştır. Bu
lan tahkikat neticesinde silihin saray na nazaran gı.zlı tertıbatı yapan 2.4 
mubafızlarının vazife batında bulu- ki§I postaneyi, adliye sarayını ve dı
nup bir zabit tarafından atıldığı mey- ter yerleri zaptederek hükfunet er-
dana çıkmıştır. klnını tevkif edeceklerdi. Bunl8:1' 

130 y AŞINDABIRIHTIY AR gizlic~. gecele~i .toplanıyorlar ve sı-

A.Ima .. ya da. 

Konferans 
Kabine azasının 
fikirleri birleşti 

yeni malumat . .,, 
ANKARA, 4. (Telefoola) - Baş-ı syonla beraber yap~lması ~! 

vekil ismet Pı. Hz. Aııkarada iken cu~ olmad~~~ yenıden .. ~ J 
Profesör Jansen'i kabul ederek ve- knode degıldır. Profe&O 
ıaiti hakkında uzun uzachya izahat !iye vekilliği önündeki rne~ 

BERLİN, 2 (A. A.) - Kabine bu almıştır. O .aralı~ ismet Pı .. nın bu· i~.•ini bitirıniıtir. Bu pro~• 
gün M. Stressemanın riyasetinde top lunduğu evı teşrif eden Gazı Hz. bu run kapalı meydanlar ~ak 
lanmıştır. M. Stresseman başvekilin mükalemenin aon kuımlarında hazır zariyenin bir ömeğidır. 
iadei afiyetine kadar başvekfilet işleri- bulunmuı, müteaddit ıehir meselele-

1 
dört tarafı kalenin man~~· 

ni idare edecek ve M. Stressemanın Bu ıene yapılacak iıler araatnda bü- mayacak bir surette ın~ 
Lahey ve Cenevrede Almanın hey'e- tüo dairelerinio inpama kafi gelecek mimari ile inıa edilecektır· 
ti murahhasası riyasetini ifa etmesi arazi istimlak edilecek araa apeküla- ancak kapalı binaların kern 
haaabile vaki olacak gaybubetlerinde ıyoouoa nihayet verilecektir. Az bir ' rından gelecektir. . 
de kabineye milli mudafaa nazırı ri- ri hakkıoda kendi.sile ırörütmüıtür. ı Bu auretle mey~n .~"" 
yuet edecektir. Nazırlar hey'eti bu masrafla yapılacagı anlatılan chal• 1 bir yer olacaktır. Şımdı'? 
gün Labey konferansının teferrUati- in arka1111daki bent ııölü vücude 

1 
vuz kırk metre uzunlu~ 

le meşgul olmuı ve gö~ülecek tek- getirmek, bu meyanda bir hal yap. metre geniıliiinde kaıkatli 
mil mes"eleler hakkında kabinede tam mak, beokalu ve Çankırı caddesinin 

1 
halini alacaktir. 

bir tevaffuk müşahede edilmiştir. ıreniıletilmelİ, Anafartalar caddesi-i Abidenin bulunduğu ın• 
ZEPLiN GiDiYOR nin karıumdaki kooperatif kötelİ a- 1 Taıhanın ancak bir loıntl 

LONDRA, 3 (A.A) - Washing- çılarak orada plıuıın 20 metrolu.k tedir. Profesör hafta sonu 
tondan Röyter ajansına bildiriliyor. caddesini yapmak ıribi iılerdir. ne ıridecektir. 

Graff Zeplin balonu Amerikanın lmar müdürlüiü Aokaraya ırelme- Bu planlar ıretirilirken 
Maasochussetı bükfuneti dahilinde ai için müzakerede bulunduğu y?l m~vcut i!'faat faal!,yetine e 
idin Chathen telsiz iıtaayonu ile te- ve kanali:ra1yoo mütcha11111 ıelip mıyecektir. Profesor Jan• 
ıiıi münasebet etmit ve matbuat ile Ankara için daimi bir yol ıiıtemi ta-J bul içio Emanete teklifalP 
etbaıı husuaiyeye ait bir çok telgraf kip etmedikçe ve yollann kan-ti- iu haberi aıılın:chr. 
!arı daha şimdiden mczkllr iıtaayo-
na isal eylemittir. MUDANY ADA HIRSIZ ÇETESi 1 min edilmektedir. Köylü ııol 

DON VASIL 01.ACAKTI MUDANYA 4. (Milliyet) - Üç ayısile sevinç içindedir. 
ı , 4 .... WASH NGTON, 3 (A. A.) -Kont aydan beri müteaddit sirkatler ika 

Zeppelin dün saat 21 de doğruya gön eden bir hırsız şebekesi Mudanya IRANDAKi VAZIYET J/ 
derdiği bir telsizde Aıor adalarınm polisi tarafından yakalandi Mesnık DA BiR TA vzJJ/ 
cenubunda bulu~~u.ğu?u: 45. ~ slir' eşyadan kısmı azanıinın Gemlik. ~ö- 1 Ankara, 4 (A.A) - traıı. 
atle hareket ettığını bildırmıştır. Ba- ylerine kaçirildığı tahakkuk eteğin- tinden: İranm cenubunda~~ 
!onun paı:ar sabahı saat on buçukta den komiser Hüseyin B. bizzat ma- hakkında lıtanbul gazetelefl 
Lakehurıt'te bulunması lbmıı:clmek- halline azimet ve eşyaları zahire ih- halifi hakikat netriyatta b~ 
tedir. raçla Mudanyaya avdet etınittir. !art ıörülmüştür. Halbuki 
PARİS, 3 (A. A.) - Bolonya or- Hırsızlardan Ali ile rlifekası der- dan oefarete gelen bir ıelgt" 

manmdaki mubtelif yollara Mareşal dest edilerek adliyeye verilmitlerdir. kailerin reisi Ali banın Şi 
Petain, Jo!fr, Fayo;ı. Manno':'ry: ~i- Diğer ame~.iyatın ~pılm~s!~ te1e- nyi askeriyeye tetlim oıdıı 
yotey ve Frachet d Espereynın ısım- kkür etmek uzre nafıa vekilinın riy- rilmekte ve bir takım ııı 
!eri verilecektir. asetinde nafiada toplanan komisyon bahtiyarllerin hlildlmet k 

}l.me:rikqd.a mesaisini bitirmiştir. Pek yakında tarafından muhaaara altın• 
inıaata baılanacaktir. lan ilive edilmektedir. İııt 

Young planına karşı .,. .,. .,. zeteıerinin bu neşriyatı t• 
NEW-YORK, 3. A. A.- Beyne!- KENAN B. lN iZAHATI . nur. 

milel bankanın tesisi etrafında yapı- ANKARA, 4. - İstanbul mUddeı • • • 
lan mlieadeleler Young planmı teh- umumisi Kenan B. htanbuldalıi ir-
dti eden mahiyette görU!mektedir. tişa tahkikatı etrafında Adliye velıili Umum Ticare 

TAYYAREDEN DOŞTOLER ni ziyaret ederek izahat verdi. Bu- ANKARA, 4. (Telefoa)_. 
PARİS, 3. A.A.- Zengin bir Nev- gUn tekrar ır;örüşecektir. qmwa mildiirii Naki bey 

yorkfo ile diğer iki ki~n ralıip ol Burada temiz reislerinden mlirek- clönclü Anı..._.. ~bı;-man-•.ııı 
duğu tayyare 2500 metre irtifadan au kep bir komisyonda me~en~ !et~ d~lwle ~c ~f 
kut etmiş ve içindekiler telef olmu!t' olunacağı, lataobul baldmlerının ır- lalıilec:etlni aöyledi. 
tur tişa maznnnları baklanda men'i mil- • • • 

· hakeme karan verecekleri doğru de- RUSYADA PAPASLAR11'1 
IU.Iyada ğildir. KOSKOVA. 3 (A. A.) .-

GONEŞlN DC>aUŞUNU • 1t * 11 bildiriyor: Samara mahke 
SEYRETMiŞLER •. ! ŞARK ViLAYETLERiNDE villovdol manastırı papa 

KATAN, 3. A. A.- Güneşin do- BOLLUK tısmı adam l5ldürmek ve k:liÇ 
ğuşunu seyretmek üzre Etna dağı TRABZON, 3. - Bu yıl iç vili- tıki kı.ı çocuklarını ba§tan S 
tepesin çıkmak istiyen bir tenezzüh- yetlerde mahsul fevka11de iyidir. la ittiham ederek idama mal> 
çü kafilesi birdenbire bir gaz, kül ve Vesaiti nakliye fıkdanı dolayısile miştir. Diğer bir çok papa• 
duman sütuniyle karşılaşmıştır. İki mahsulün ihraç edilemeyip çlirümc- fenalıkların vukuunu haber 
kişi ölmüş, dört kişi de yaralanmış· sinden korkuluyor. Bu sene U~ vllA- !er de ~nh~e~ hapis cezalar 
tır. yetlerde Uç milyon tUtUn olduğu tah kftm edilmittir. 

ITALYAN MORAHHASLARI 
ROMA, 3. A. A.- M. J'loıconi ile 

M. Grandi bu ırün Lahey'e ıı:idecek
lerdir. 

AZLEDILDICI 1ÇlN ••. 
MİLAN, 4. A. A.- Müan valisi 

meb'us Bellonya malt idaresi hakkın 
a yapılan tahkikat neticesinde azle

dildiğinden meb'"usuluktan istifa et
miıtir. 

•-pl.I$e:re~ 

Mısır istiklali 
Londrada son bir 

mülakat daha oldu 
LONDRA, 3. A. A.- Hariciye na 

zırı M. Henderson bu sabah Mısır 
baıvekili Mahmut paşa ile icra etti
ği kat'l ve nihai müllikatta mumai: 
Ieyhe İngiltere ile Mısrı arasındaki 
muallak mesalln ıerefli ve devamlı 
bir sureti halle esas olacak teklifatın 
muhtelif nezaretlere mensup bazı şü 
be müdürlerinden müteıekkil komisy
on tarafmdan temamen tetkik edil
ınit olduğunu bildirınittir. Teklifatı 
mezkurenin metni bir kaç güne ka
dar neşolunacaktrı. İngilterede bir 
çok hafta kalmıt olan ve bu müddet 
zarfımla M. Henderson ve hariciye 
nazareti ricaliyle mliteaadit muhave
reler icra eden Mahmut Pata pazar
tesi glinü kısa bir ziyaret için Parisc 
uğrayacaktır. Müşarünileyhin Mısı
ra avdeti galibe ayın sonunda vuku 
bulncaktir. 
DONANMADA YENi TEŞKiLAT 

LONDRA, 3. A.A. - Bahriye na
zareti Malaya, Guen Elizabeth, Bar
bam ve Valiant nammdaki çesim hat
tı harp gemilerini Akdeniz donanma
aından ayırarak Bahrı miıhit atla11 
donanmasına raptetmeğe karar ver· 
ıniştir. Bahriaefitte ancak Werapite 
dritnotu kalacak ve orada amiral ge
misi vazifesini ifa edecektir. Bu ted
biri istilzam eden sebep bir taraftan 
Malta limanının dolması diğer taraf
tan hükumetin mürettebatı eskisin
den ziyade kara sularında çalıştırmak 
istemesidir. 

TAKBiH CEZASI VERILDl 
LONDRA, 3. A.A. - Divanı harp 

geçenlerde batan cH. 4 7> işaretli 
tahtelhahir kaptanı mülazim cGard
ner> i ihmfil ve teşeyyUple ittibam 
etmiş, kendisine ağır bir takbih ce
zası vermiştir. 
M. VENIZELOS PARA iSTiYOR 

Yüksek ınobeodis mıklebi ınodnrıo~ünden; 
ı- Yüksek mühendis ırekteblne lise mezımları alınır. talipleriJI 

mtkdarı muayyeni geçerse leyllllk için aralannda müsabıkı 1 

yapılır. 
2 - Ressam ve topoğraf şnbeslne lise mezunlan lmtiba 

orta mektep mezunları imtihanla alımr. Duhul lmtlhanlarınd•JI 
tesna olanlar ile imtihan neticesinde şayanı kııbul gürillenJeriJI 

mektepçe tayin edilecek mikdarı geçerse leylilik için ar31 

müsabaka imtihanı ıapılır. 
3 - Gerek yüksek mühendis mektebine ve gerek re· 

topoğraf şubesine gireceklerin yaşları yirmi beşten faı!B 
yacaktır. ~· 

4 - Kaydı kabul muamelesi ağustosun on beşinden eyi 

beşine kakar icra edilecektir. Taliplerin mutat olan evarakı ı1l 
asıl ve ya sureti musaddakalarile üçer kıt'a fotoğraflarını bı 
dayı rapten Cumartesi Pazartesi ve Perşembe günleri saat 

arasında müracaatları ll!n olunnr. 

ULU GAZiMiZiN ISTANBDLil TEıBIFL~I 
Gününde ltyık olduğu merulml istikballye için Saraybll ıı 
parkının sahil kısmı ihzar olunmuştur. Hallan umımcn btifadesl 
nında fedaktrlıkun çeldnllmemlştlr, Hiç bir hususta fiaılarda ZJlll · 

pılmamış ve lcabeden el'ıbı nırlye lhzo.r edilmiştir. I 
Muallim Nuri Halli bey ve Semiha !ı&nımın lştirıkile ( tf 

musiki hey'etl) her gün ve gece icrayı ııhenk etmekte· 
duble bira [20) envaı mezeler [25) kuruştur. 

Darüllünuu nıü~aJaal koınisJonun~ao; ,., 
Tıp fakültesinin 929 senei maliyesine ait bir senelik sut 

1 ğurta alt kkli!lerin şeraite muvafık görülemediğlndeıı' dolaf 
yacatı mezkftre bu kere ylne 14 Ağustos 929 Çar~anıbB iiO 

saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usullle tek~ar ';;,~ 
sayıı vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut şartname ve lıste5 jjlı 
bu bapta maluıııat almak üzere her gün öğleden sonra ıııce 
komb')'onu kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca !(Ôo 
akçesi alınamayacağına binaen teminatların behemehal bir ce 
vel muhasebe veznesine yanrtlması ve alınacak makbuzun t c 
namelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir '~8 
komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ila.n olunur. , 

Emniyet sandığında~~ 
· s dk ·r b·ı· fmlAk' • Halka her türlü kolaylık göstcrmeği an ı vazı e ı ır. , .. tıitı 

Merdivenin alt başına yana
şıyordu. Ali Paşa üst başta idi. 
Ali Paşa şu gelişi pek beğenme 
misti. Heriflerin yüzlerinde göz 
lerintle meymenet yoktu. 

Ali Paşa merdiven başından 
haykırdı: 

- Dur. İlerleme .. Ne varsa 
cradan söyle! 

Mehm:t Paşa Tepedelenli-

KO~STANTINOF idaresinde 

RUS CAZBANT HEYErt, 
KONSER Dram heyeti ( ALiL 

KEMANCI) facia 2 perde, NA
Şit ·BE'{ heyeti temsiliyesi tara

fından { TL'FAN ACA ) komedi 
2 Perde ve ( ŞAŞKI:\f AVCKAT) 

komedi l perde Program el 

ilanlarında ayrıca :'il. KORON

\' ı·:L ve aile'i \'e :\latmazel TO· 

Tü tarafından 'arycte ve muh· 

A 'kad M la d d h'J' d M yah gomlek gıyıyorlarmış. mert a ary n a ı ın e . 
Tranum isminde biri ihtiyarlık röko· KOMÜNiSTLERLE GOROL T0 
runu kırmıştır. Fakat M. Tranum un KAVAİNA, 4. (A. ~.) -;- Zabıta 
asıl şayan hayret olan ciheti kendisi- taafından men~dileı:ı bır lçtım~da ha
nin otuz üç çocuğu olmuş olmasıdır. zrı bulunan komünıstlerle polisler a· 
Yaşının bu kadar ilerileniş olmasına rasında bir arbede olmuştur. Bir kaç 
rağmen kendisi çok sağlam bulun- amele hafif surette yaralanmqtır. 
maktadır. Sükün iade edilmitti;,_ 

LONDRA, 3. A. A. - M. Venize
los Yunanistamn Lahey konferansın 
da umumi borcunun faizini ödemeğe 
kafi tamirat tediyatında bulunmağı 
istiyeceğini söylemiştir. 

KOMONlSTLER TAHLiYE 
EDiLDi 

PARİS, 3 (A. A.) - ı Ağustos e
ve! tevkif edilmiş olan 82 komünist 
serbest bralalmıştır. 

göstererek sandıktan para istikraz edecek mUşterilerlndcn lşlerını ınur• 
remiyenlecln delili ve komsiyoncu gibi hariçten bszı kim'"lere kef< . 
fuzuli masraf ihtiyar etmekte olduktan nazarı ıtibare alınacak b.ll f 0ıeıtl 
bu gibi müşterilere kclaylık olmak üzere mahsu~ ve ıııuvaıı• tek ıııu 
tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu .ır::ne ii 
lesini bu memurlarımız vasıtasiyle yoptırnbilecekler ve kcndıl<- 01111,k 
aldat namile bir şey vernıiyecekierdir. A!Akadarlann malumu 
llAnı keyhyet olunur. 

üen b ·• ... o be'deMiyordu. Yuka- telif darslar. 
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!starı bul ticaret odası da 
seı·giye davet edildi 

n 

Lo - -hokk.~~ı~da aç,'acak yeni bir segi tahmin edilmektedir. İngiltere hükQ-
• Crılnı" . Tıcaret odasına malumat meti sergiyi tahti himayetinc _alınış 
.~ kcu:!~~rk. Bu sergide muhtelif mem Ticaret sarayını serğiye tahsıt et

•• ~ hat •esa· ı seyahat tarzları, seya- miştir. 
~ >naliıınatıt ·~ malzem,si hakkında Bizim memleketimiz hakkında da 
e f Ser .... nlccektir. sergide teşhir edilmek üzre g;afikler 
~ l:ının Çok §ayanı dikkat olacağı ihzar edilmesi düşünülmektcdır. 
~· * * • 
~ Bursada yeni birfabrika 
,rli • 

;J 1Pek fabrikası parlak surette 
·:~ açıldı, nutuklar söylendi 
~ ~Ursa 4 (Hususi muhabirimiz yazıyor .. ) 

1",I_; ve Brsada Japonyalı Kont Utani ile İstanbul mebusu Hüseyin 
~ f fab . ursaJı Memduh Beyler tarafından yapılan ipek mensucat 

B~kas~. bugün merasimle açıldı. . . 
.M~ irat rnunasebetle Japon maslahatgüzarı M. Aşıda bır nutuk 
'!"'lf lıara~derek (Türk - Japon) dostluğu ve t:f~rl müna~eb~tmdan 
j;I &ın etle bahsetmiş ve bu müşterek mesaının çok faıdeli olına-

rnu1 ternenni etmiştir. Fabrika mümessilleri de nutuklarında, bu 
trıiş~sse~enin Avrupa mallarına rekabet için yapıldığını i~ah e.t
'dil e~dır. Davetliler şerefine bir ziyafet ve garden partı tertıp 

rnış, fabrika mamulatından hediyeler verilmiştir. 
••• 

GÜNüN İKTISADİ HABERLERİ 

Muhtelif şikayetleri 
tahkik ediyor 

Mülkiye müfettişlerinden bir kısmı 
iskan işleri ile meşgul olmaktadır. 

Müfettiş Sabri B. ise muhtelif si
kayetleri tahkik ile meşguldür. Mü
fettişliğe vaki olan şikayetler meya
nında bazı dayak hadiseleri de var
dır. 

ALTINKUM - ELMAŞKUM 

Altınkum - Elmaskum mesire ve 
banyo mahalleri irat getirir bir hale 
geldiği için Büyükdcrc Maliye şubesi 
tarafından 958 lira varidatı gayrisafi
ye takdir edilmiş ve bu matrah üze
rinden vergi tarhedilıniştir. 

Buraları cml4ki milliycye aittir ve 
emlUtl milliye 240 liraya kiraya vcr
mİ§tir. Emllki milliye idaresi takdir 
edilen verginin fahiş olduğunu iddia 
ve ittiraz etmiştir. 

Mesele istinaf komisyonunca tetkik 
olunacaktir. 

SlLlVRl TAHKlKATI 
Silivridc memurlar hakkında yapı

lan tahkikat fezlekesini bu hafta Vl
liyet inıibat komiıyonu tetkik ede
cektir. 

SEYLAP ZEDELERINl iSKANI 
Trabzon, 3. - Hilili ahmer hey

eti ıeylap sahasından döndü. Seylap 
aahaaı için mühim bir rapor ihzar e-

~ Rusyaya ihracat etrafında dilrniıtir. 
. Usyaya ·h Felaketzedelerin Bayburtta iskanı 

llti•in ınaru ı k:cat yapan. ~:ir~eri- Antrep O buhranı kararlaştırrldıBu hususta lazım gelen 
tıne :Rus .• ldıkları muşkilat uze- tedbirler ittihaz edilınittir. Bayburt 
liğine Vuk~~aret h~dciyc mü~essil- Kat'ı surette izale havalisinde bu sene mahsul çok iyi-
2a.kete k ulan muracaat hır mu-
d Alaka:::t' aı;rnıştı. çareleri aranıyor dir. ~ 
e tcnıaşta t' rneselenin böyle alcla- Antrepo buhranının önüne geçme- KONY ADA MOSKIRA T 

ııu Yakını r a h~l!cdılemiyeceği, hita- ğe çahtan komisyon dün•içtima ede- FABRIKASI 
~tdidi aı::ı•n tıcaret . muahedesinin cek ve bazı kararlar ittihaz oluna- Müskirat inhisar idaresinin Ana-

•ıın gelece~:ı~~a. vaziyetin islahı caktı. Fakat komisyon azalanndan dolunun muhtelif yerlerinde fabrika-
All il( g ıkrındedirler. bazrlarınıngelmemesi üzerine içtimaın !ar açacağı yazılmıştı . Fabrikalardan 
Aı; ilet' TISAT KOMiSYONU taliki münaıip görülmüttür. Komi&· biri Konyada açılacaktır. Müskirat 

~etk'ka ısat kom; yon mesaisini ikmal etmek üzeredir. inhisarı müdür muavini Hüsnü mü-
lerd1 tına de syonu Trabzonda Ş'mıdı'ye kadar yapılan içtimalarda fettiş Cemil beyler çarumba günü bu 
. e '·o-· varn edıyor Bu gün- """ 

lır ... ısyon E ' buhranın eıbabı tedkik edilmiı ve it- iş için Konyaya gideceklerdir. Hüs-
, rzuruma gidecek- tihaz olunacak tedbirler tasnif edil- nü B. ve arkadaşı Cemil B. Konya-

F~/\111~_:\ 1 LE TlCARET mittir. Bu tedabir üç k11ma ayrıl- da tetkikatta bulunduktan sonra E-
" 'l'icaret nıU/\HEDESI n1'1rtadır: reğliye gideceklerdir. 
·'tar 0dası F 1. - Bügiinkü buhranın önüne ENVER PAŞANIN YALISI 
•tın· •t. rnuahcd . ransa ile yapılacak geçmek için acil tedbirler alm8k za- E . 
1 ••. ılştır. Proı'e eksı~ın projesini ikmal d B . . eh . ihti nver paşanın kuruçeşmedeki ya-
~ı rn · ı tıs t • rureti var. ır1• unun ıçın 1 rın - im tütün' deposu ı'ttihaz • edı'lınek u" -... 

0 
'ltır. ·a vekaletine gön t , yacı tespıt o unmuı ur. tü"tü · h' 'd · l'üllil" "'I 1 ta b 1 h t etki müvari zre n ın ısar ı aresı tarafından 

~l\, ~lz ı n u un arp en ev - satın alınmııtır. 
. 811\ "'l HAKKINDA datı nsati 17 milyon tona ba1ıi olu- b 

l'ütun inı;· " SALE yordu. Halbuki 923 senesindenberi bu Bu ina için (25.000) lira veri!-
neşredetekr ısar~ Yakında b. risale miktar senede 9 milyona dütmüıtür. :~~: dahilinde bazı tesisat yapıla-
'• Inündcrj ır. Rısaıenin c ıi'mıerini Bu miktara nazaran lstanbulcla 70, .,,..,.....,.,, -. 
·CŞkil edilrrı~at.ını ihzar içi: ~ir heyet 000 metro mikibında antrepo ihti- IHSAN RIFAT B. 

Btı rı· tştır. yaa vardır. Halbuki mevcut antrepo· ş k h d 1 d 
' İtnlerı· ~al.ede "'u"rk tli .. 1 . . !arın yekunu 26,000 metroyu g-me ar u ut arımız a yaptığı bir 

• tun erırun re- -• tctdik scyahatından dönen Rüsümat 
·ı ••sa'r ısırnJcr1• 1 b' . . melcted.ir. Komisyon bu miktan 60, • ıer ırının ayn ay- 'bl affak 1 umum mildürü İhsan Rifat Bey pcr-•i§ti'-J Ve kıy~ t' .. .. 1 . c 000 ı ağa muv o muıtur. Bu . .. ~ eri t ... e ı, tutun enn ve y ti 'lk tbi al L--branı şcmbc günü Ankaraya avdet edecek 
t~tun Inın °Praktarın tahlil raporları, ~ure ~ ı te r ~nn;ı•t ve "" n tir. 
, Utuncüt" _taka~arının haritaları ve izaleaıne dofnı katı bir adım atılmıt
·Uııacalttıuge aıt diğer malumat bu- tır. 

n; r. Yeni antrepolar ekseriyetle Haliç-
·e · saıe ge tedi r ttıği ri Çen sene Yunanlılann ncş r. 

Urı.:10 v 5aleden daha güzel olacak, lKlNCl BiR MESELE 
•tır. e Fransızca olarak bas.daca- lkinci derecede mühim bir meaele 
:1.İnııisar 'd . t91kil eden hammal buhranı da, ali.lca 
Uııya t·· .~ aresı bu risaleyi bütün darlarm taahhütlerile izale edilmek Ü· 
~·•ine :;:un rncrkezlerinc ve tütün zeredir. 

••i Cd uarncıc yapan bankalara 2. _ Buhranın bir daha bu~•nkü 
ecelctir. ·-

. "'ntr~e TREPO BUHRANI baline avdet edememesi için tedbir 
'ıi •- Po buh almağa ihtiyaç vardır. Komisyon bu· 
· 1«re ra. ran alınan bütün tcd-'lla grnen d nun için esaslı tedbirleri ihtiva eden 
1,,_\'rıaıar ba evam ediyor. Biltün 
""'· an rlar eşya ile dopdolu- bir proje hazırlamaktadır. Bu projeye 
lliitü nazaran aıri vesaitle mücehhez, ıeri 

~~ "ı ~ 4.~ayr,etlcre rağmen evci ki tahmil ve tahliye vasıtalarına malik 
~ '"'labild' dun de <54• mavna bo- ve asgari 70,000 metroluk antrepolar Q... ı. 

.,,,.~ bu hal tesisi lizımgelmel<tedir. Bu tesisatın 
ı.-;"". fak ' ıncvcut buhranı hafifle 2 - 3 milyonlık masrafla vücudc ge-
..,._ •ı"' ;]a! Yarın ayni vaziyet belki ak d >u11da' u ~ etle ba • tirileceği tahmin olunm ta ır. 
i n do ta .. ş g<;şterccck. İşte 3. - Harpten sonra yarı yarma <ek-
ıı:."<•dind yı tuccar İktisat vckfilc
\t: ... Ürrıctin e teıebbil3te bulun.muş. ailen müvaridatımız, her aene mahsua 

,,_;., ••kateu~·U•af? kati ile elyevm M. bir nispette artmaktadir. Onun için 
a ... 'Y•yc . ın clındc bulunan e.ki lktioat Vekaleti lstanbulun müstak
/ltıın antaıt leb•e ve kereste amba bel ihtiyacına nazaran bir proje tan
a~11 'İisuırı repo Ol•rak kullanrlmalan zimini istemiştir. Bu proje, komisyo-

tr kaç g·~ta devri tckarrür etmiştir nun meaa.isirU mütaakip ihzar olunma 
Une kadar açılacaktır. ya baılanacaktır. 

• • • 
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FAHRl B. TRABZONDA 
Devru tcftifte bulunan Posta ve 

telgraf umumi müdürü Fahri B.Trab 
zona vasıl olmuştur. 

iLAN 
lstanbu!da Aşır efendi kütüphane

si sokagında fJl numaralı mağazada 

manifatura tlcaretile işdğıl edip (s. 

tanbul Mahkeme! asliye birinci Ti
caret dairesinden muta iltm ile tas
fiyesine karar verilmiş olan ~YUDA 
LEON A V!MgLEII ve ŞÜREKASI) 
nam komandit şirketi zimmetinde 
alacaklı olanların 6 Ağustos 1929 
salı, ve 10 Aj',\ıstos 929 cumsrtesi 
va 14 Ağustos 929 ç>rşamba, ve 18 
Ağustos 929 p112ar günleri dokuzdan 
onikiye kadar bilcümle esbap •e 
evrakı müsbitelerile birlikte Galatada 
Zülfüarus sobğında Cemaat hanında 
2-3 num~rJ·ı tasfiye memudarından 

avukat Ahmet Arif beyin y11Jhane
sine müracaatla alacaklarını kayt ve 
ırspiı ctıirmelcri ve tarihi mezkör
dan .:;onra şirket muamcl.i.tt sureti 
katiycde tasfive t·dileceğindcn tarihi 
mezk~re kadar alacaklarını kayı ve 
tespit eııirmeycnlerin masadan hak
kı mutnlclıesi kalmayacağı ildn olu-
nur. Tasfiye memurları 

Avukat A \ ubt 
Sadi Arif 
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Emanette 

Ahçı mektebi 
Kabili tatbik 
görülmüyor 

Bir Sırp Moda açık- Geçen çarşamba günkü Cemiyeti 
farında boğuldu belediye içtimainda bir ahçı mektebi 

--.- tesisi ve belediye dairelerinde de bi-
Moda iskelesi açıklarında ve mo- rer hizmetçi bürosu vücude gctirilmc

törler arasında bir ceset bulunmuş- si hakkında bir takrir verilmişti. E
tur. manet mahalifi ahçı mektebi tesisi fi. 

Cesedin muayenesi neticcııinde hü krinin kabili tatbik olmadığı kanaa
viyeti ve sureti vefatı tesbit edilmiş, tinde olup hizmetçi bürosu hakkında
kcyfiyct müddei umumi!iğc bildi- ki teklif tetkik edilmektedir. ._,, 
rilıniştir. TRAMVAY PENCERELERi 
Mağruk, Beyoğlunda Ağa hama- AÇILACAK 

makta olan "18" yaşında Yugosla- Tramvay arabalarının yürüdükleri 
mında Külhan sokağında otur-- istikamette sağ taralı pencereleri a
vya tcbasından Fildmandır. Moda çılınası hakkında bir karar mevcut ol 
deniz hamamlarında yüzerken ha- makta beraber çok sıcak havalarda 
marn sahasının haricine çıkmış, sahil her iki taraf pencerelerinin açılması 
den uzaklaımı~ yüzme bilmediğin- hakkında da encümeni Emanetin ay-
dcn boğulmuştur. rıca bir kararı vardır. Son günlerde i-

SELIMIYEKİŞLASINDA se havalar çok sıcak gittiği halde şir-
y ANGIN ket bu kararı tatbik. etmemc~tcdir. 

Dün gece, Üıküdarda Seliıniyc Emanet bu hususta şırkete tebligatta 
kıflasında yere atılan bir çıgaradan bulunmuştur. zs. • 
yangın çıkmışsa da derhal söndürül- TAKSİM MEYDANININ TEVSll 
müttUr. Taksim abidesi etrafındaki kavsın 

VOYVomONDEN t~İıviyesi.nde k.~s~~. kaya çıktığı i-
MOTEKABlL DA y AK çın tcsvıye mu.şkul~ta. u~r~mıştı. 

F tiht . d' d" Emanet fen ışlerı mudilril Zıya B . 
a c otu~an Eyıp efen ,!v un Taksime gitmiş, tesviyenin tesrii için 

gece p~nceresınden dı~raya oy- icap eden emirleri vermiştir. Taksim 
vo !" dıye bağırmıştır . E · efe d' • · meydanında yapılacak amelıyatın a-

. yıp . n ının komşu~u. buna ay- ğustos gayesine kadar tamamlanma-
nı nara ıle mukabele etmıştır. k d' 

G . sı mu arrer ır. 
ece yartsı ıki ev arasında voy- ,~, 

v?lar te~ti edilmeğe başlanmış ve ÇOCUKLAR SOKAKTA NASIL 
nihayet ış kavgaya dökülmüştür. OYNAYACAKLAR 

Kavg~.cı~r §•ce. yarısı hem .fena Zabitai belediye memurları, kala-
haldc do.ğilşmiış1et, hem de butUn balık caddelerde ve yaya kaldınmla
mahalleyı ayağa kaldırılmışlardır. rı üzerinde küçük arabacıklara bine-

•-- --=-=-- rek oynıyan çocukları menetmiye ve 
ZORLU BlR NIŞANLI arabacıklarını musadereye başlamıs· 

Hasköyde oturan Abdullah Ay~e tardır. Çocukları mürur ve uburu iş
isminde genç bir ku:la taruşmış dün kal edecek şekilde kaldırımlarda o
nişanlısı ile biraz gezmek istemiş ret yun oynayan velileri tecziye edilecek 
cevabı alınca ni•an yüzüg' ünü •ıka· d' , > ır. 

rıp atmış ve nişanlısını fena halde 
dövmüştür. • 

KISKANÇ AŞIKIN MARİFETi 
Trenlerde kondoktör Cemal efendi 

Feridiyde 50 numerolu umumhanede 
sermaye Dilşadı bir kaç yerinden e
hemmiyetli surette yaralamıştır. 
".'aka kıskançlıktan tahaddüs etmiş
tır. 

BlR ÇOCUK ÇlCNENDl 
12 numaralı otomobil Galatada 

Mustafa isminde bir çocuğa çarp
mış ve mecruhiyetinc sebebiyet ver
miştir. 

ız_ ~:S 

BiR SAJllDı\L DEVRiLDi 
Dün sabah köprünün Adalar iske

lesinde bir sandal devrilmiş, iki kişi 
denize düşmllştilr. 

TAŞRALI HASTALAR HAKKIN
DA EMANETiN MÜRACAATI 
Ti 
İııtanbul hastahanelerinde tedavi e

dilmek üzere vilayetlerden gelen ba
zı muhtaç hastalar iyileşerek hasta
neden çıktıktan sonra mahallinden 
avdet tahsisatı verilemediğinden şeh
rimizde çok sefil bir halde kalıyor-
lar. • 

Emanet, şehrimizde parasızlıktan 
sefil bir halde kalan bu zuafanın şe
hir inzibatı noktasından olan ınahzu
rundan bahsederek buna kati surette 
nihayet verilmesi için vekalete müra· 
caat edecek ve emanet hastanelerine 
kabul edilecek olan taşralı hastala
rın ·bütün masraf lan eman~te gönde
rilmeden hasta gönderilmemesini ri
ca edecekti . 

Ana adı, Baba ad .. . 
----11Ailio-••-<:O ı e 

Şahitliğf' gele11 ihtiyarcığıı~ 
iki adı varmış ... 

Hakim, mübaşire seslendi: 
- Şunun elinden sopasını alın!. _ 
Sarsak yürüyüşlü hatuncuk, sopası elinden alınınca sudan çık 

mış balık gıbi çırpınmağa başladı. Meğer zavallı inmeli imiş. 
Sopası tekrar eline verildi: 

- Hanım, söyle bakalım, senin adın ne? 
- Kocamın adı Salim, benimki şey ... Mayle Mayle .. Kütük 

te öyle yazmışlar. 
- Kütükte öyle yazmışlar ne demek? Başka ismin de mi var? 
- Var ya, baba ismim Makbule .. Bu kütükteki ana ismim. 
Efendim, rahmetlik peder ben doğarken göbeğimi Makbule 

diye kesmiş. Sonradan annem rahmetlik ille Mayle olacak de
miş. Kütüğe de Mayle diye geçmişler. 

- Nerde oturursun? 
- Üç ay eveline kadar kendi evim vardı. Evlere şenlik dağ 

gibi evladım merhum olunca ... 
- Sana oğlunu sormadım, oturduğun evi sordum. 
- Diyeceğim, şimdi çat orada çat buradayım. Mekansız bir 

kadın oldum. 
- Seni arayan olsa nerede bulur? 
- Kıznnm evinde .. 
- Kızının evi nerde? 
- Şuracıkta çıkmaz sokak içinde •• 
-Adı yok mu? 
- Bir hoşça adı vardı ama hatırıma gelsin ki söyliyeyim. 
Evrakına bakılarak büyük hanımın Küçük Ayasofya mahal

lesinde ... sokağında bili numaralı hanede ikamet ettiği anla
şıldı: 

- Biliyorsun ya, seni şahit diye göstermişler, Doğru söyle
yeceğine "vallahi" mi? 
Hannn nine, hemen olduğu yere çöktü: 

- Kalk da elini Mushafa koy! 
- Kusura bakmayın. Yemin lafı olunca elimin ayağımın canı 

kesildi. Yemine hiç gelemem. Ossaat, üstüme fenalık gelir. 
- Peki ama yemin etmezsen şahitliğin kabul dilmez. 
"Vallahi" mi? 

Sesi titriyerek: 
- Ne diyeyim bilmem ki, vallahi! 
- Şimdi anlat bakalım, Hasene hanım Ayşe hanıma fena laf 

lar söylemiş. Sen de oradaymışsın. Ne biliyorsun? 
- A .. söylemez olur mu .. Basbayağı so"yledi. Haşa meclis

ten dışarı, ulnek karı» dedi. 
- - Daha başka .. 

- Aman pek ayıp .. 
- Zarar yok, söyle!. 
- Kocan da boynuzlu .. dedi. 
- Öteki hiç cevap vermedi mi? 
- İki elim yanıma gelecek, nemelazım tazecik ağzını açmadı . 
- Hadi git bakalım. 
Hanım nineden sonra bir iki şahit daha dinlendi. Fakat hadi

seyi ondan başka teyit eden olmadığı için mahkeme ademi mes· 
uliyet kararı verdi. 

• • • .. 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Ceza mahkemeleri de yaz tatili yapıyorlar İskeleye bağlı vapurların mürette
batı kazazedeleri kurtarmışlardır. 

Sandal, Scyrisefain vapurlarından 
hareket halinde olan birisine çima 
atmak istemiş, bu esnada alabura ol 
muştur. 

1 Şehremaneti ilônatı 1 Ağustosun yirmisinden eylülün be- muavinlerinden bazıları gitmitlcr ve 
_ _ şine kadar ceza mahkemeleri de yaz evelcc müsadere edilen kumar alit 

SAC KOLUNU KiRDi 
Ayvansarayda Ayvali sokakta o

turan Lazari isminde bir çocuğun 
bindiği bisiklet Merlı:ado isminde bir 
kadına çarpmış, kadının sağ kolu kı
rılmıştır. 

·~ 

OTOMOBiLDE YANGIN 
Şoför Milm.inin idaresindeki 2172 

numaralı otomobilin manyetosunda 
yangın çılaru§. otomobilin o kısmı 
yandığı halde söndürillmüştür. 

HASKOYDE TECA VOZ 
Maltepe lisesi talebesinden Salim 

efendi gece Hasköydc Jak ve İsak 
isminde iki kişinin tecavüzüne ma
ruz kalmış, dayak yemiştir. Müte
cavizler yakalanmıştır. 

HOCA MEHMET EF.NIN BAŞl
NA GELEN 

Samatyada Akarça caddesinde o
turan hoca Mehmet efendiye dürı ba
şı boş gezen bir at çifte atarak yüzü
nü parçalamıştır. Mehmet efendinin 
hayatı tehlikelidir. HayvJnrn kime 
ait oldugu malum değildir. Talıkıkat 
yapılınaktadı. --MAVNACI HAYATI ARKADAŞl-
NI YARALADI 
Mavnacı Mel,ımctl4 arkadaşı Haya

ti arasında eve!ki gece Karaköydc 
kavga çıkmış Hayati bıçakla Meh
meti ağır surette yaralamıştır. .___, 
lHTIY AR NESiME H. ÇIGNENDI 

a.edikpaşada oturan 70 yaşlarında 
Nesımc H. dün Beya'zittan geçerken 
şoför Muhiddinin idaresindeki oto
mobilin altında kalarak ağır surette 
yaralanmış. Haseki hastahanesıne 
yatırdmı~tır. 

DERHALSONDOROLDO 
Pangaltıda Muradiye mahallesinde 

oturan tahsil<lar Hutlısi beyin evin
den dün yangin çıkmı~ i•edc hemen 
yetişilerek söndürülmüştür. 

·~ 
KUMAR YÜZÜNDEN CERH 
Kasır.:ıpaşada iskele başında Rizeli 

Ahmedin kahvehanesinde evelki ak
şam kumar oynamakta olan Rizeli 
Must?.fa. Hül:\eyin ve Ahmet arlsın
da kavga çıkmış bun!Jrd.ı,ı Mustafa 
bıçağın: çekerek Hü.eyni arkasından 
ve Ahmedi de kolu~dan yarcli~n1:ştır. 

Böyle bir muhabirimiz yoll 
Cc·ıdet Bey i~miıııl~ Uir z:ıt ile ilk 

numaralar,ndarı itibaren .ıe "Milli
yet" ne de ''H·ıkin1iyti Milliyi.!" nin 
alaka ve müna.ebattar olmadığı gi;
rülen lüzum üzerine tavr.ih edilir. 

Şehremanctinden; Kanalizasyon tatili yapacaktır. · ve edevatı tcabit etmitlcrdir. 
inşaatı dolayislyle Eminönü civarın- Müstacel davalara bu mUddct i~in 1 Bunlar Yıldızda ve ya Şehremane
da borsa hanı ıle yeni cami ırasın- de 1 ve 2 inci ceza mahkemeleri ba- ti murazaycdc salonunda satı1acak-
da 1 lamidlye caddesinin 5 afııstos kacaktır. trr. 
akşamından 10 ağustos sabahına Ağır ceza mahkemesi de tatil ya- HAKEM MAHKEMELERlNIN 
kadar Tramvaydan maada bilcümle pacağından 2 4ağuıtoıta Ağır ceza-! BiR KISMI LACVEDILECEK 
vesaiti nak!lycye kapılı bulunacağı da görUlccck Aliye hanım davaaına Muhtelit Hakem mahkemelerinden 
ilAn olunur. da birinci ceza mahkemesi bakacak- bazılarının lağvı takarrür ettiği ha-

* * * trr. 1 ber alınmıştır. Bunlardan bazılannın 
Ortaköy Tramvay hattı üzerine A YUNDUK ZADELERiN devamı için sarfcdilcn para, iplca-

yıkılın ve yıldıı sarayına ait olan ÇIFTLl(';l !arından dolayı temin edilen ve edi-
duvardan çıkın taşlar tekrar kapalı İllas eden ve malları satılığa çı- lccck olan menfaatlerden çok fazla-
zarf usulil• müzayedeye konulmuş- karılan Avunduk Zade Hamdi beye dır. Bu itibarla tarafeyn Hükilmct
ıur. Istiycnler!n mahallinde taşlan ait lzmirdeki Bulgarca çiftliği de sa leri arasında cereyan eden müzakere 
görerek şeraiti anlamak üıre daire tılığa çıkarılmıştır. Bu çiftliğin mesa- necesinde müşterek bir sureti te$vi
fen heyetine gelmeleri ve yüzde hasının tayini için mühcndişler ye bulunduktan sonra alakadarana 
yedi buçuk nispetinde teminatı mu- "5000" lira istemişlerdir. müracaat edilecektir. Mamafih bu ka 
vakkaıc ile mebaliği muayyeneyi havi YlLDIZ KUMARANESI 1 rar Fransız, Yunan gibi davalan çok 
tekli! •nrskalarını ma/.rufcn müza- Mahkeme kararı ile scddolunan Yıl- olan mahkemeler i~in mevzuu bahs 
yede ~ü.nü olını ~ü,'8iQ29 paz~rtesi dız kumaranesine dün müddi umumi değildir . 
günü saat on lıcşe kadar daire encu
mcnine vermeleri i!An olunur. 

••• 
Beyoğlu Dairesinden : l'angalıı 

Z.B. merkcılnce ~ahip,iı olarak bir 
keçi bulunmuşııır. Sahibi bir haft.1 
zarfında mlır;tcıat ctmezı0e satıla· 
cıktır. 

* * * 
~ehrcmanetindcn ; llcy•>ğlu 1 la

sekinisa, ('ı:rrahpa~tı Emrıı1.ı zührt::
viye hastaneleri için lü1,umu obıı 
Ekmek ve zerıevat kapalı ıar!la 
münaka"ya kouulmu;tur. Taliplcrln 
her gün l .cvazınl nıü<lürlUgüne nıü
racaat ederek şartname alm.:ıl:ın ve 

ı.k!if m;ktuplarınıd.t "5 .'\gııstos 929 
p.ızar gi.inü sa3t on beşe kad1r 'fC 

rmcler. 

~ . "" 
Ba\· aııt l)airc:,,inden ; (':unet Ali 

mahalfe"inin \'e1.ncciler c:ıddesindı: 
57 No dükbııuı •nkazı hedim \'e 
n.1kil n)a~rafı .1!ıcıy:ı ait olnı:ık ü1.c
re kapalı zırt nsulilc s:ıtılacaktır. 
.-\ima!.. i~tcyenlcrin teklif \ ·c teminatı 

havi ı·ıriları ihale ~tinu ol•n ~8 A~
usıos <J'.29 ç.r;anba ı,>iıniı ''"'' l l te 
kadar 1 )airc l~ncünH~ninc tevYıI evle .. 
mdcri ilan olunur. · 

,,. 'f· ,,. 

Yenıkiıy b•ledivcsind<h• R hisarı 
iskelesi kar~ı .ındaki tarik fazla~ı 
kapalı zarf usulil.: mun1~:1:-ay:ı vaz ... 
edilmi~tir. ı~tic·ır.ı t:ıliıl olıınlann 
20 ·8 ·92Q pa'!·ırtı..!'"ı g-unu saat 11 <le 
ent..iiuıcn c rnur.ıea.nl:.n. 

••• 
Ru:ıın mucJJ"·Jı: t<t?ırn:ıtn:rncsi 

n1ucıh n.:e .\gu"ıı•=- iptiÜ3:>ınd:ı'l iti• 
bJ'"cıı 'l"t.:~rini .. 311i iptid!~ına k3<lar 
( ~ıtnıartc.\ i l'ı:ı-~ı:;nht! g·Uııleri s:ıbah 
!>-~~ lJ d ın :ıkş ı:ıı :;; şe kadar e:,habı 
l l,:ıyvJ:ı a tın dair.: Havra.rlıg.ına müra· 
cJ.adarı v.,; rneı .. ll t fl~vvınlannı el
den \'ık:ıranların tla .gelip halen 
vermeleri. 

memlekette 

Urfada cinayet 
Sabık nüfus memuru Halit ef. 
sabık nahiye müdirlerinden 

Tevfik efendiyi öldürdü 
Urfada sabık peyamlı Nahiyesi mü-ırek tahtı zanna alıyor ve bir jandarma 

dürü Tevfik B. evine giderken mcz- refakatinde karakola gönderiyor. Va
kür nahiyenın sabık nufus memurla- k'a mahallinde yapılan tahkikatta bir 
rmdan Halil Ef., Haci yadigar camii fişenk kapçığından başka bir şey elde 
ittisalında Tevfik efendinin tabanca edilemiyor. Bu adamların yapılan İ•ti
ile üzerine hücum ederek öldürmüş- cvabı şüpheyi dai görülerek merkep· 
tür. Atılan mermilerden biri başına# terinin yükü muayene ediliyor saman 
biri maktulun kalbine, digcride aya- dedikleri halde buğday çıkıyor bu ~
gına isabet etmıştir. damlar en nihaye bu yükü bir har• 

Zabıta tarafından derdest edilen ka mandan çaldıklarını ittiraf ediyorlar. 
tilin üzerinde ayni mermilerden 9 a· Bu buğdağın vak'a maha1Jine elli a
det zuhur etmiştir. Aleti cürü:n ve dım mesafede bir harmandan ;ısırdık
cinayet olan tabanca henüz meyd3na ları o harmanın mu:ıyc:1esiyle ;lll:t~
çıkanlamadığından takibata devam lıyor •C bu adamların da silahların ;,_ 
edilmektedir. kıldığı zaman yolda hiç bir yerd~ <ı(-

MISIRLI ŞEVKi PAŞANIN lenmediklcrinc naıaran orada bulun-
OCLUNU KiMLER ÖLDÜRDÜ? malan ve siUh sesini isitmelcri lazım 

Adanada Mısırlı Şevki paşanın kil· gelirken kat'iyyen i;ı:.Car etmcl ,.. ri :.U·>· 
çük oğlu Kemal b'!yin k!~ıl köprü heyi artırmıştır. Sil.ilı sesini 0~r s;ıa~t. 
mevkiinde meçhôl üç ~ahıs tarafında:-ı lık yerdekileri.1 is!tip tc b~~:arm 50 
üldürüldii, jandarma harici takım im- 'dıın yerden i~ıtmedik deme!eri fail o
mandanı İsmail Hakkı B. vak"adan ld:.ıkbrmJa süplı c lmak::ııro• Va:;'a
lLaberdar olur olmaz derhal bir oto- n:n bir yol kesicilikten 7.İj'.JJc r.ı;i-

1 

~oi>il 1ıinerek kızıl köprüye g.id •rken rct~ep bir ,""i kast olduğu •c b:.ı • 1 

hır saat bu tarafta merkeplerındc 6.1.-ı k~~.tln .ue uaşka hı;: i,?~~ t • rtiv ~ :i!· 
man yi.ıklü güne:ıli mahallesinden Di· dıgı fJ4Cat Kc:;Jlat ;)o,;yt.1 on'.a r Z..lnn.~. 
yap ve Şakire te:>atlüf ediyO'C' malün1at <li!cre:.- vo.ırul<luğ:u<la tJJ l .. r.i_, Jr .. Ta~ 

alnlak ~çin yanına ~clp et~~ği t.»naJa J ~l~c-.tt ta~ntk ve ::o:'--tt b'r k.::t~ı;ıi/l.t ~,..& .. 
m11htrr17 V:17fV"tlrrın~Pn 4nnh• •.-4a..I h111.f-. r, .~.1;1.,.~ .. •, ... ,ı: ... 

........ ~~...-. .... ~~~~~~~~~~~~~~~~----_. .......................................................... .::::=:=::::::::::::l.lll!!!!!!§::::ı:Oi;::::!:::=:=::=:::::;ı:ı:;\:!1::2~..:::m::::1ı ........ ııiiiiiiiii'IT'...,==::::::=::'.!:::::-,~ .. lll!~.,..,,...,._n1u~\~ 1~\ :==::c'-''J 
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1 
A~RIN 1 MDlSI •MILLIYIT.Tl-

5 \gusıos ım 

BlJGÜNK"C HAVA 
llugtin rüzzglr hafif po az 

< ecek 'e bıva açık olacakııı 

FELEK 
BİR ELiM HALI 

Çok defa beni eleme vkcden bir 
mü§ahedemden bah .. decetim. 

..... ••L...tll'- .... - EGLENCELERI 19I.l.zah. MiLLiYETiN 

TREı Tlı ÇOClJCU 
Yağmurlu bir akşam, Hay- devam buyunın ..• 

darpaşa garında taıu§Uk. - Annem öldlikten aonra bir 
- On dakıka rötar yaptr ! Di- sene hasta yatum. Doktorum 

ye homurdandı. Bu rötarlar pek teptilhava dedi, sana doğduğun Bu gGnkl1 yeni DDnkll bllmecemlsln 
sık olmuyor, olmuyor amma, yerin havası .lizım; memleketi-
hiç olmasa daha iyi değil mi? ne git. • . bilmecemiz halledllmlf şekil 

S · 1' b' · k Do"d • SOLDAN SAÖA: ll - YUKARDAN AŞAÖI: evım ı ır gençb; ço uzun g ugurn yer, memleketim 1 _Bir nevi şeker (S) 
boylu, çok zayıf, çok solğundu. trendi. Dii§ündüm, Anadolu de- 1 - Bosfor (S) 2 _ Rakkam (2) 
Gözlerindt. bilyük baga gözlük- mir yolu idaresinde biletçilik is 2 - Boyun abi (Z) ~ota (7) a - Yediğimiz siyah tane (6) 
ler vardı. tedim. •• Verdiler. Biletçiliğe 3 - TUtün silkilecek ıey (S) 4 - Eıki ıey (6) İ•tifham (2) 

O akşam, benim de gevezeli- başladım. 4 - Birahane <6> 5 - Zaman (2) 
6 - Ara bulan (7) 6 - İpe dizilen cam (6) 

ğim tistümdeydi. Bir akşam, gene son trende, 5 _ Yama (2) Nida (2) 7 _ Frrlat (2) 
- Doğru, dedim , trenlerin güzel bir kızın biletini keserken 8 -Ayı yuvası (2) Siyah (4) 8 - Zam (5) Nota (2) 

-~Bursada ÇEKi RGE -p ALAS oteli 
Büyilkada Venezya oteli sahibi Ömer bey tdareslndl 

alaturka ve alafranga banyoları ve yemekleri "ar 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı uıııu 
müdürlüğünden: 

idareye lüzum olan 

1,000,000 ( bir milyon ) boş şişe 
Numunesine tevfikan kapalı zarf usullle mubayaı edil~ 

Zarflar 10 Ağustos 929 Cumartesi gllnll saat 15 e ıı.adar 
yaat komisyonu rlyuetince kabul olunacaktır. Talipler 
meyi komisyon kltabetlnden alablleceklerdlr. 

Devler ~emir Jolları Ye limanları uınuıni i~aresi 
Ankırı - Kayseri hım için Km. 244 şafaatli isıas ·onu ciurınJıki 

ıan çıkanlacak 25000 M3 balast kapalı zaıf uıulUe münıkıyı koP . 
Münakasa 25 Aıustos pazar günü saat l 6 da Ani.aradı Dedtt l)t 

ları binısındı icra edilecektir. Taliplerin tekfir mekıuplınnı ''" ıııu 
Uminaılınnı aynı günde saat 15,30 ı kadar umumi müdürlük k• 
,·ermeleri IAıımdır. 

Talipler münıkısa fartnımelerlnf 5 lirı mukabilinde mulıaSdıaı 
sinden tedarik edebilirler. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Bız fer 
CÜ meziyetler itibarile bir çok mil
letlerin fevkindeyiı, akin ··Kolek
tif" yani toplu iılerde içimize bir 
anlaşmamazlık mikrobudur dilıüyor 
ve derhal ikiye aynlıyoruz. Eaucn 
azım ve vası bir inkilibın ağır ve 
mlihim vazifelerini baıarabilmek i
çin birbirimiu dört elle Arılmak 
gerek iken maal'eaef sanki çalışacak 
adam ve dütünecek baş lüzumundan 
fazla imiş gibi ikiye aynlıyoruz. 

hareket ve muva alatı, dakika onu, ayni zamanda gözüme de Si - Diti ö~ (4) Cilt (3) 9 - Tatsız (5) 

km J'dir ke&tirdim N' landık b' •"1'1"""11""""'1""""'"'"' .............. "1'1'1""'1"111'1"1'• Enıla"t ve e~aın ~a k -~- l"I"" se eme ı . . . ış~ . . . ~e . ır e•• • 111111 111111111 1111111111111,. "1111111111111111111111 1 1 11111 it 1 il ·-- Il gsı nınnın mu ur u 
Bir ~alık, g~r~, Pendikten gece, son trende.ışımı bibrdık- :i ANADOLU :: U 

gelen hır tren gırdi. ten sonra evlendik. . . . : 1 ı· · Bunun misallerini en milneV'V'Cr 
kıtlelcrden seçebilirim: tıte bundan 
"'elki Matbuat Cemiyeti intihabatı, 
lıte sporcularımızın hali ve nihayet 
işte Tlirk talebe Birliftinin vazlye
tı. 

Muhatabım, soluk bir tebe&- Zaman geçti. Karım yalnız :. : •. - Salılı" Ban 
süınle yüzüme baktı : evde oturmaktan ı;;ıkılıyordu. • :: ' 5 1 • 

- Her hangi bir trenin ga- Bir gece, son trene bindi ve E! SiGORTA ŞiRKETi 5 E&as No: •ı l\lrvldt No: sı 
ra giripnde bir yenilik vardır. kavgaya başladı ... Artık ben- 55 : 

Nevi ttminat 

CAZ VE CAZI 
Evet, ben ne vakıt gelen bir den bıkmı§, trenden bıkmışu. :: Tllrklye iş Bankası tarafından tefkll edilmiştir. 5 O C&latada kireç kapıd~ 205 
tren görsem, içinden yeni bir Erenköyde tren durdu. • • • • · • :: Yangın - Hayat - Nakliye - Kua - Otomobil • mu'ullye- i: 

41 

Alemi maıbuattan -Allah ömrıiııü 
m"2dat buyursun· dan nill)'ana in
tıkal eden -tkdaın" in bliyUk ptderi 
Ahmet Cevdet Bey, vtkt;ile tlrdamıı 
yazı yazarktn hemen hemen hor gün 
•cazbant" ı..n tikAyet ederdi. Jlat
ta ismini "diılbent" gibi «Cerb"1ttdi 
ve de muttasıl tashih ederdi. 
İkdam Ali Naci Beye geçetılrtan 

sonra dikkat ettim. O da bu iıten 
şıkayet cttL Bilihare anladıın ki 
garip bir tesadüf eKrı olartk İkda
mın bn iki sahihi ayni sokakta otu
ruyor ve civarlarında durmadan zıt 
layan saygı ·z bir cubandın zul
milne uğrayor. rmı . Bilmimaaohe 
bu cubandm günd z başlayıp gece 
yarısına kadar öttUlünü öir(ndim. 
Mahalle içinde blfyle belilı p.ma
taya müsaade etmek her hangi bir 
Btıl diye resmi temin ıçime ora hal
kı rahat uyku uyuyabilmek için Be
lediyeye bir sükQn vergiıi vermeye 
hazırdırlar. Bu münasebetle bu mU
ııaaebctstz musiki müsvtddeıinin ar 
~ıli çifte nara ve zurnadan daha faz-

ygısız ve müptezel oldu!\unu 
côylemelı: iıterim. Ez,ümle Himaye! 
ctı-alin Bıırsada Ulu daı;a tertip ede 
ceği bir seyahata bir de cazbant iş
tirak edeceğini okuyunca sinirlen
dim. Ya efendim, biz de hamüharek 
cazbandı ne kadar altıılı:mııız da far 
lı:mda değiliz, huner çalgıyı, nerede 
ve nasıl dinlemek lazımdır onu bil
mektir Belki bu dersi bize ıaman 

FELEK 

Meilepliler ıüubak.nı 

De •Jet varidatı 
13 üncü ftanm 2 ınciligını Ü• 

lcüdar 21 incı mektep son sınıf tale
besinden 162 lıımail Hakkı Efendi 
kazaruıııştır. Bu yazı ıudıır: '°" üçüncli haftanın en mühim 
habcrıoi Devlet hazınesinio bıitun 

fCY çıkacak zannederim. • • Siz - Karınız indi. · · · • EE maliye Sigortalarını kabul eder. 5 
hiç, gara giren bir lokomotifin . - ~vet. · · Hem de yalnız E! Adres: .f Bncll Vakıf ban lstubul E 
tekerleklerine dikkat ettiniz mi ınmedi. Arada sırada, son tre- :: T 1 1 • 1 t b 1 •aı T 1 f• 1 tt 1:: 

f b. di Gö .. b"rinf k sti •• e e on. ı aa u "" - e ıra . m yu 1:. 
Pistonların faş. .. fış. . oş. . . • ne ıner . zune ı e r- .--'"""'""'l""l""l''l'Jnnnııı. _."l'll'lıı11111111uı:l'll"11111111lil 
diye islim ıalıveri ini görüp din miş. Ona kaçtı. 1111111111111 ını 1111 11 ı '""""' """ ı ı ı 11111111111 ı 111111111• 

lediniz mi?... - Olağan şeydir bunlar.... ·' .f'\ ,... \i'. ~, ~ 1 
Bunlar teferruat diyecekıiniz.. Pendiğe gitmiştik. Tren dur- \ . , \ •; ..... :·~\· jl l,/p• \ d . d'k ~ ' • • 1 • ,. \ . 

Sizcebelkiöyledir,fakatbence. u, ın 1 
• < ~ ·~~ -... ·:, \.':\•\; 1 ,.:ı 

Siz pendiğe mi gidiyorsunuz?. * * * ... -* I '', ·, •,.' ~ 1\ı lıj~/· 1·;,':i Ala! Beraberiz... Genç, gözlliklli arkadaşının ·, ~-:~... ~~ ~~\ \' ,\ıİ\• ıı :f•ı,· 
derhal saauna baktı: :-.... ~' ' ·' ·~:ı ı ıı Tren hareket ettikten sonra .. ..._,,. :--.. · ~~ , \ ~" 1 1·~::~! . İi 

.. di b km ğ - Ona altı var ... Epey ka- "'"-'-=. •, ~ , ı~ ~' 
mutema yen saatma a a a · ' · ........ ~ ' . l~ :~,, ''. i·D i• ~' • 
b 1 d zanmışız. Bu tarafa gidiyorsa- j - """" 11~ aşa ı: .. .. . ·-:"' Fi · ı · ' 

- Sekizi yirmi geçiyor, do- nız ııt:_raber yu:Uye~m. . - --~ "' ıwt 
kuru elli geçe Pendikte bulun- Yagmur hafıf yagıyordu. Bır ı~_:.-·.~ _ · . ~~I ~ 
marnız lazmıdı. Halbuki ondan hayli ilerledik. Birdenbire karşı- ...• :?.::..-: :-~.- Q.: l. 
eve! gidemiyeceğiz. Eğer Kar- mıza, bir köşede, taş yığmlan • 
tal' dan sonra makinist yol ve- çıktı. 
rebilirse belki beş dakka evel Taşların üstlinde bir kırmızı 
vannz. fener vardı. 
, Bence beş dakka evci. On Trenin çocuğu durdu: 

dakka sonra gitmemizin hiç bir - Beklemeli, dedi, kırmızı 
ehemmiyeti yoktu. Gülümsedim fener dur işaretidir. Yol açık de 
O da güldü: ğil demektir. Yolun açılmasını --LJ..!-1.__.....:..:. .. -.:•'-----_..-·_--~---

-Size göre beş dakka vız ge bekliyelim! ------------------------
lir, ~edi. Fakat b~nim içi.n öyle Söz ve israr para etmedi. Ri- Be~iktaşta Sünnetçi M. Emin~ 
değıt. . . Mahaza ıns~ hır an e celarnn boşa gitti. Arkadaşıma T 
vel yurduna varmak ıçın can a- bir adım daha attıramadım. zor sllnnetler kat'iyen acısız ve seri yapılı1. Mü-
tar, Siz bir an eve! vagondan Olduğu yerden kımıldamı- racaat bir hafta evvel olmalıdır. Tramvay caddesin-
çıkmak istersiniz ... Amma ben yordu. Onu, yağmur altında, hı de Milı:dan Nafiz Hanında 
dakkaları bı.ınun ıçın saymam. · raktım yoluma devam ettim 
Benim hakiki vatannn, bu son 0 'al'b hah k .. "· l . la d b' 'di , g ı a sa a auar yo 
trenınTvagdon ~d anğd ın ? r. açıktır!,. işaretinin verilmesini 

- ren e mı o unuz . 
- Evet. Doğmak bir şey de- bekledi. 

SELAMİ İZZET 

irtihali er 

ları~ ve lsla~ encüıııenin~en ; 
AT ARIŞLARI 

9 A~ustos Cuma gtinü Veli Efendide SirkecfdPn hususi Tren 

ğil. Fakat sonra yaşamak ve 
"mahalli tevelltidün neresidir.,, 
diye sordukları zaman, cevap 
vermek güç oluyor. Askerken 
ilk hapis cezasını bunun yüzün 
den aldım. Mahalli tevellüdün? 
dediler. Bilmem, dedim, Bos-

hcsah yapılıp varidatııı arttıgı, te- tat'cıyle Pendik arasında bir 
diyatın mun azam, tahei16tın ır. .. kem 

\Jeınlekerimlzin hemen bütUn 
Topçu ye f<tlhkAm erkan ve ümera ı 
il . Pek çok kıymetli mühendisler 
yeti,ıi·rml• olan eski mühendl;hanc
nin 35 ~foellk muallim ve ders na
z-rı \"C 7.iro•t doktoru l'hımi .\ılaz
hor beyin pederi erkanı hftrbiye mir
linlıAından :nlıtekalt :\Iaıbır paı~ 
lrıCıali dar,1 •lı:a .. ıemlş!lr. • ·aaşı 
ma!';firctnak;•ı buğünkti pazıırtesi ıtünll 

öjl;'e ustü mu,arünllevhin Rojl;aziçın· 

de lloyacıkııı ünde kAI~ kbşkündeıı 
k-1dınlarak J:'mlrgdn aile kabristanı· 
n3 defnedilecektir. 

BüTü DüNJADAKi 
mel olduğu te kil ediyor. yerde. • • 8,20 treninde ... 

Çilnkli: Bundan gayrı daha bazı huy 
1928 de umumi tahsı)at 2ı2 553 466 larun da vardır. Mesela bir yere 

lir.~ ı buldu. Halbuki bizim ~ni se- söz verip te, g~ç kalırsam, n_e 
neıindeki tahsiJ.itııruz 201.414,822 ı _ kadar geç kaldıgmn cep defterı
ra ıdı. O halde arada 11 136 644 lira me kaydederim. 
gibi bir fark var. Okudu\:u~uza gö· 1 Yolda yürürken, karşıma 
re bu Devle• !-az: esıne gelen varida ı tramvay hatU çıksa, muhakkak 
tın <n çuğu tütün.. tuz: gümrük, demirlerin üstünden yürümege 
kazanç. musal<~afat,. ıstıh!ak n:uame b . 1 rım ve gayri ihtiyari du-
le vergı ve rcsımlerı temın cdıyor. as a . ' 

Bu yazılar yazarken gög•ilıuiln rak yerlennde dururum. 
iftiharla kabardığını yazmam bir vic Annem bunların farkına var
dan borcudur. Devlet varidatı artma mış beni doktora getirmiş. 
sı Cumhuriyet hükumetinin girişti- Doktor hat boyunda oturmamı-
ği büyük işlerin muvaffakiyetle ba· · tm" 
tarılmasmı isteyen her Türk ,atan- zı t~~~-ıye e ış.; · 
daşı için sevinçle karşılanacak bir Guluyorsunuz. · · 
keyfi ettir - Hayır, dedim, dinliyorum 

Katip ara;.ıyor 
Türk ocaıtından: 

Ocak k~tip Ye clakıiloluğııııu 

ıra cclcbilcCek Li>e mezunu bir 
Hal'ıma ihtiyaç vardır. Şeraiti 

anlnmak lizcre Ocak 1\lüdüriye· 
tine müra.:aatları . 

BERtiTZ MEKTEPtERiNDE 
BiN ERCE TALEBE 

l ~ 8 i L i ~ l N L l 81 ö~reniJorlar . 
15 HAZiRANDAN 15 AGUSTOSA KADAR 

YAZ TARiFESi 

TECH~BE BER~i MEGCANENBiR 
İstiklal caddesi 356 

1,2,3 199 38 
201 
803 i7 

41 89 

Emınım hanı 
naıntle maruf 
ma ana kagir del"' 
ve dükklnları 

1 mİİ4temil 

BalAda muharrer mı mllştemll!t ban ııatılmak üzere şerald 
dairesinde müzayedeye çıkarılm14tır. 

1 - müzayede kapalı zarf umllyledir. 11ıale 12/81929 ıarl 
Ankiırııda Medisi idare huzurunda icm edilecekôr. Talip ol 
balAda gösterllen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bil 
nat v&rakalilllı teklif melmıplırile beraber makbuz muk•b 
biızat ve yıılıut ihale meclisine ye~dirmek üzere tıahbütlii 
postayı tevdi ederler. 

2 - Talip olanlann lstanbul veya lzrnlr şubel~rlmi.ze ve 
Merkez cınltk müdürlüğüne müracaatla mufassal ~rtnamemizi 
lAa etmeleri ve müzayedeye ı,ttrak halinde bir nushasını bit~ 
mukabilinde alıp imzıı ve teklif mektuplarına raptetmelerl icae,;.;.ı 

Hayvan Borsası intihap hey'etinden: 
Borsa idare heyetinden inhilal eden kasıp azalık için 7 Ağustos.~ 

çaışımba günü saat (O) dan (11) e kadar Karaağaçtaki Borsı bin~ 
intihıp yapılacaktır. Rey hakkını haiz ııenun isimleri &mı v• Meı~ 
lltn edilmiştir. Ba cetv~llıre itlraın olıcakların 6 Ağuatos ulı ık~ 

kadar Borıa komiserli!llne mtirıcudan l!An olonur. / 

Orman ve erazii vakfiye müdirliğindeıt'. 
Karaca Rey kazası dahilinde Vakıf Arap çiftliği ormanlanodan ~,ı 

ihraç edilmek üzre tiç sene müddetle 88140 Kantar Hatıp kapalı~ 
usuliyle müzayedeye konmoftur. Talip olanların ağuwımn l!l inci çır~ 

günü saat onbeşe kadar Orman vt sraıil vakfiye idareJine muraout eyi!/ 

lslanbnl ka~aslro riJaaelin~en; 
~ 

Kadastro dairesi ve kaduuo mcalek mektebi için 7 .~ çeki odu o fit 
ton kok kömürü mubayaa edileeeğinden talip olınlann pazarlığı icr• Jı~ 
mak üzre Soltanahmctte tapu dairesinde kıdaıtro hey'eıleri riyaseti~ 
heyete muracaat eylemeler!. ---r•= .,..._. -~~~~~~~~~~~~~~ ....... 

Istanlıul yatı mektepleri mubayaa komisyonu reisliğinden: V 
Ortaköyde Cazı paşa.. Balmumucuda Dumlupınar, Yıldızda Hl 

rnlyetimilllye Yatı mekteplerinin 930 ~enesi :\!ayısının sonun• 1'•' 1 ' 

sade yağ, ıeı.. ekmek, kek, şeker, birlnç, yumurta. sııbun ihtivııÇ' 
kapalı zarf usulile mtinaka,aya kunulmuştur. Jhalt' AğuHo,ıırı \ 
ikinci Pazartesi günü saat on dörtdcn itibaren flrıısıylc Ortakii)' 
Gazihaşa kız şehir yarı ınektebl miıdürll!k daire,inde l>ennlıııl l~ 
mektepleri mubayaa komls}onunda km edilecektir. • ,7, .'i nis!J<!P~ 
deki muvakkat teınlnııt Fındıklıda Yliksck mektepler muhasibi Jile' 

ullıi~ilne yatırılarak alınacak makbuzlar teklil zarfları içine 1< 1111
' 

)arak o gün nihayet >aat on üçe kadar komisyon reisliğine veril~ 
lidir. Şartnameler her gün iiğlcden mnra komisyon kaııpJıglP 
görnlebilir ../ 

Evkaf umum müdür1üğünde0 
Medyunlınmtr.a hüyük bir rnhuler Qlmak Ur.re badema re'ulmalin Y~ 

onu alınmavarak yalnız müterakim faizin it•sı ıaktirlnde tecdit muımel<' ' 
ifası takarrÜr eyledip;inden vad~ıi hiıam hııldu1tu halde yüzde onu t<1111' 
ve tediye edememesinden dolaı ı hakkında icra takibatına haşlanan medY' 
!arın bu mü>aadeden i>tifade etmeleri ll4n olunur 

Milli)elio e~ehi lelrihıı: 51 

- APKIN KIZ 
---- -- - y 4J 

Yalıda ki bir kaç uşağı bile işte ! Sana vereceğim beş on acılığından çabuk bir geçiciliği ' konuşuyordu, bu sükunu zedele dan birine dönmüştü, oıı•,,,,. 
en ihtiyar uşaklar la teptil et- satırlık iztırabın en temiz bir var. mek istemeyen komşular bile sık geliyor ve günlerce kalır 
meği düşünüyorum . kalp göşesinde yerleşeceğini Ondan sonra sessizlik geliyor vardı. du . . ~ 

Hizmetci kızlann gencliği bi- bildiğim için yazıyorum. Bana Bu sessizlik hepsinden müthiş. Yalının büyük bahçe kapısı Nisyan sessizliği gider;:; 
le beni ürkütüyor. Yirmiüç sene yalnız sen acıyacaksm, çünkü Nisyan denilen karanlık hafıza- haftada iki gün açılır ve şapka- için fırsat kolluyordu ki bU1 

Yazan; AKA GÜNDÜZ lan parmağın acısı peyda oldu. beni yalnız sen iç yüzümden yı kilitleyinceye kadar devam sından ıskarpinlerinin ucuna ta gecikmedi. . 1y 
Yanılmışım şimdi anladım ki ha ı dı. Halam her şeyimi aldı götür sonra ha:ı;a.tım~a _m~gala ~o~u- tanıdın . . eder. kadar sıyahlara bürünmüş bir Bir akş:ın1 üstü. hizme~c;ı ~ 
yat için hazırlanmalı. Bu, el:teın dü . Yarın ıçın hır ıhbmal duşun- Bana yaz Sevıl. Ne yazarsan Çapkın kız ve dostları da ay- güzel kadın drşarıya çıkardı. km kıza bır mektup verdı. ~ eııı' 
bir şey. Fakat kimsesiz bir kız Erkek dostlanmdan Cicim memek .• İşte bu beni bitirdi . yaz. Sıksık yaz. Aklına geleni nhğm bu tabii kervansarayları- Bu, Çapkın kızdı. de telefonu olan birisine. ~et 
için mutlaka bir kalaya ihtiyaç Ali artık sık gelmeyecek. Çünki Azar azar değişseydim, neyse yaz . Seninle her gün konuşur- na uğrayıp konaklıyorlardı. Sa- İNSAN ETİ postasıyle mektup gönderıl fı 
var. gelemeyecek. Çünki cemiyetin birden bire değiştim, bir ateş sam kimsesiz'liğimden kurtul- dece heyecanla ifade edilen iztı- Fil dişi rengi, biraz çukura di ama göndermiş işte .. 'i_ıl f 

Bunun kıymetini sen anlaya- etiketi vardır. ve o, bunu düşü- parçası suya nasıl düşerse .. bir duğumu zan edeceğim. Yaz, raplar, hasretler, matemler dev- kaçmış gözleri, boyasız dudak- ne bir naktı maavenet ıçıfl• 
mazsın, çünki dayandığın kala nür. Koca evde bir yalnız et parçası ateşe nasıl düşerse •.. yaz, yaz sevgili Sevil. rini bitirdi. Hüznün acısı geçti Jariyle dışarıya çıkan Çapkın kız bir iltimas talebi .. A<;_tı· file~ 
yıkılmaz bir kalptir. Onu kay- kızı ziyaret etmek •.. Boyalı ve Hlamın kızı annesine çok ağ- Masanın kenarına kapandı. ve bir ses vermeyen tebessüme ya (Emek evine) veya Üskü- Kılasik hararetli bir aşk 
betmemeye çalış.. ya bıyıklı dudaklar o kadar za- layacak. Halamın damadı : İçini çeke, çeke, doya doya, hıç- ulaştı. dardaki Çocuk yuvasına, yahut tubu! . ıılr 

Babamı tanımadan kaybet- limlesti ki. Cicim Ali, o çukur- -Allah kalanlara ömür versin kıra hıçkıra ağladı. Baygınlıkla Artık sessizlik başlamıştı. Cicim Aalinin hemşiresine gi- İlk defa böyle bir mektU~)ıl' 
tim. Annemin bir tek defa okşa lara beni düşürmemek için ben- Diye mirası düşünecek. uykunun arasında yığıla kaldı. Bütün büyük derenin erkeği- derdi. yordu. Hoşundan ziyade tu 

, dığını hatırlıyorum. Ve geri den kaçacak... Ya ben ne" yapacağım? Ya Geç vakıt, Vidin uyandınp ya- ne kadınına elem veren bir ses- Hava sert olduğu zamanlar fina gitti. .Jı f 
kalan senelerimi halının göğ- Hayret bey beni bırakmaya- ben ne olacagım ? tağına yatırmak istedi. Annesi sizlik. kotranırt güvertesinde bir siyah Bu ya bir çocuk olmalı> dl-' 

ı sün de ısıttım.Şimdi o göğüs bir ek. beşikten bu güne kadar bı- Manastıra ka~anmış kızların bırakmadı: Daha iki ay evveline belki hayalet görürlerdi: bir eski ihtiyar . .İkisi or,ı:ası ııti~· 
1 boz külçesi oldu. rakmadığı gibi. Fakat ben onu kafasızlığı benım kafa tasıma - Büsbütün miıztarip, rahat- daha yakına kadar pancurlar- Çapkın kız nızgarların altında lar aşk mektuplarını soz ş~eJf" 
: Yalnız yetişen ben, halam var ihmal etmeğe mecbur olacağim. sığmaz ki... sız olur. böyle bırakalım.. dan müsiki, kahkaha ve neşe ve dalgaların üstünde sessizçe de gönderirler. Kağıda 1<ab11 ır 
1 ke:ı,. meger bir d.ün~ıı: içinde . <;ieçenlerde bile ona ~udala Keşke bü~k bir s~~~t yeri- . Hayre~ ~~~.salonun ~i':" köşe: taşan Çapkın palas (Bütün köy dola.şı.rdı . . . . , lüzum görme~ler. Mek~~uı.,ıt' 
1 imışım yalnız değılmışım. Yal- ıhtıyar, Çapkına perdelik edi- ne (Emek evı) nde kuçuk gün- sınde duşunuyortlu, Cıcım Alı yalıya bu adı takmışlardı) artık Cıcım Alı, tahmını gıbı sey- kudu. Mevkiinden, n 1 ıc:, ~ 
l nızlığı şimdi anlıyorum . yor. dediler . Bu korkunc hük- delikli ve destekli bir kız ol- susuyordu. terk edilmiş viran bir bınaya rek geliyordu. Fekat Hayret dan aşktan balı& eden ıı~e~ı 

Senden başka, çok uzakta ki mü veren cemiyeti, kabil olsay- saydnn . Ayrılıkların heyecanı bitince benziyordu. Ta, öte köşede ki beyin ziyaretlerine ziyaret den- mektUbunıi yazarken; kıı eôİ 
senden başka dostum da kalma- dı, d.i9lerimle parçalardim • Özülürsen özül, yazıyorum hüzün başlıyor. Hüznün biber bahçıvan bile karısıyla yavaş mezeli adeta evin esaslı, erkanın bıtl11 
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Modeli Ford arabanızdan 
azami istifade temin 

etmek için 
l hk 800 ktlomeıro kal' edinceye kldar ıcenta 

larıa arabanıza yapmığı mecbur olduklan 
Oç bedıvı muayeneden ııtıfack tdloıı. 

6 Her 800 klJometrede bir defı yıl dellştlrlnlr 
ve dalma iyi cins Yll kullınmıı. 

tı Motôrüaüıü durdurdaRabu vakit toatık 
ınabfarmın cOff• yanJ ktP91t vaılycttc ba
luaaı111aı dikkat ediniz. 

7 Ara sıra akamGlltöre mat mukattar Olve 
edlofı. Blaıua tein arıbın111 en yakın Porcl 
acentısma &6türüa0a, o ba ııı alıla lçla 
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~elris f ın 1 
Merkez Acentası; Galata köprU 

qa$ında . Beyoğlu 2362 Şube 
ıcentesı: Mahmudiye Hanı alntda 

lstanbul 2740 

ır t posl 
Elektrikle mucchhc.:z m am 

kamaraları ve gll\ erte yo ınn 

malı us ~uhaf~zalı A Yf) 1 N 
mahallen haız 

vapuru Pazartesi 
5 Ağu~tos 

saat 18 de Sirkeciden hareketle 
İIIİ1 Marsil slr' ıl paslnl 

(Mahmut Şevket Paşa) va-
puru 6 aıustos salı J 2 de Galata 
nhumından kalkarak Çarşam· 

bı sabahı lzmire ve akşamı 
lzmirden harekette Antalya , 
Aıaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Ala
l7e, Antalya, Kuşadasl, lzmire 
uRrayarak gelecektir. 

(Ereği~ Zonguldak, Barnn, Kuruca 
şile, Cide lnebol~ lJişe, Abana 
ve Ayancık ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsUlt için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaa 

Telefon : 2684 

KEFEUzADE HAMDI 
YAPURLARI 

Kara Deniz Postası 

ı J ' ı il ı ı r' ı ı ' 11111 HiLAL 
(Mersin) vapuru 6 Agustos SALI 
Salı J 7 de Sirkeci nhbmlndan vapuru 6 aıuatoe 

harekede Gelibolu, Çanatble. günü akşamı Sirkeci nh.tımılftGI• 
Küçükkuyu, Edremit Burha- harekede Zonguldak. lnebol 
niye, Ayvalıla gidecek n Gerze, Samsun. Ouye. Fataa. GI 
dönüşte mezktr iskelelerle bir- raon, Thebolu, Görele, Vakbl(eblt 
ilkte Altunolu&a upJIClkar. Trabzon iskelelerine azimet ve 

Gelibolu için yalnız yolca det edecektir. Yük Te yolcu için 
~ yük alınmaz. keclde yeni banda 1 aumrolu 

.. _.N __ !llAl!lllPU!llllRLA·Rl~-•I talne mUracut. Telefoa: lltaldNI 

lzmlr postası 8105 .................. 
ADNAN=:, 

5 inci P AZARTESI 
.... 16 • Glllll nlaa•Maa ..... 
... ( ladn) ft Caqamba .... 
.................. etedir . 

Gellla Ga-at ......... ..._... ... ,,.,,,......u __ 
.. ............ .tirlcl& Ttler. 
Befolla: iMi 

YELKEN€1 
111 iil lil fi ll'll -

SAMSUN 
VAPURU 

aı!tOI Çarşam 
ghll .q.mı Sirkeci nhtımm
du harekede dolnı (Zoapl
dak, lnebolu, Sunsun. Onlu, 
Glreson, Trabzon, Surme ve 
Rize ) ye gidecektir . 

Tafslllt lÇla Slrkedde yelken 
el hlDında tan aceawına mü 
racut. Tel. lstubul 1515 

Yekta •apurları 
BAR'll EKSPRES 

POSTASI 

ln6na2~::
pazartesı .r: t=: 
• .. ....... ( Alrp Şelllr. 
Alepla, Erwyll, ........... Bam, 
Aman. Karaca Şle ft adt ) 
bt.Wedne ..... ft adet ..., 
ablr. 

Müncut maball Emin &ıU 1zmır sobk 
numero tO Telefon: lltlnbw 1899. 

NAiM VAPURLARI 
ILl,U,1,'f.& ...... ,. MERSiN postası 

ADANA vıpuru 8 
ağustos 

., 
• DEA[t"1VIP 

IONSERVALARIDll 

Emniyet sandı 
mildilrlilğil nde 

Meluaet Tmlt a ela 16' 
tbu HIDllÜ dep senedi 

~ ,. Yed1ecet tlml.c da ..._ aanm• b=lllr+ llllll edil- .ancua. ediniz. 
..._ ~ tllipllda prole1er iPii DlJllbeklr beleblyellne .., .... ıı--=::::::.::~-----------------------

) Ye ...... Şebrmndm lae(ed ......,..... ......... " Maarı· f veka/\ leti· nden 
PERŞEMBE gönü ıkfl•• 
mked dhamından harekede 
( Çanıkble. lsmlr, Küllük, 
lodrum, b1o1. Fedüye. Aa
l.llyL AMfJe ft Mersine •ı
ra yıcakur. Pula tafsUjr için 
Galatada Site Fransez hanında 

~ Emni,.C ........ a lltlkru 
.l!dili meblll llUbb8lade llD 

aamma merlnm bulanan BeJl 
de bostana bata AhcWlah • 
Ullalncle ..... ....... 

.;;: ilıalede Diyubekirde balumlk Cizre Ziri ye temlaadannı belediye 
......,. etine ita veya inal ecmeled llAn olU111'. 

===-==~ ..... l>EFTERDARtır' ILANA n 1 T ahilere: 
- ~terdartık merkezi ile şuabatı maliyesine luzumu olan 660 LiSe orta mektep ve muallı·m mek ~- Çeki odun ile elli ili seksen ton kok kömürü iteni müna ' -

/~ v~ edilmiıtir. . 1 • 1 1 b• ~ :.:=:ı:1..;.!.i!29 ~~.~!ı~t :obe':...: te p eri için evve ce ta im ve ter ıye 
'Ortıi e beraber defterdarlıkta müteşekkil münakasa ve ihale ı 

~~::~~::.:.~:=hergflnmu- dairesince kabul edilmiş eser er-

•... > a 

"""-- -katırcı-''-'• fabrlblan bezaran 11•daliyelcd umumi l&bf •s;htobuldım 
li,lllit; °ttu hanında 46-47 numaralı Joz. N. Adman telefon lstaabul t409 
ktıırılft •Jnı depoda enVll çef1t perde w. döşemelik kadife han ft fanta& 
tfilert, ar, lbtitenevvt ıstur, perde mister, tül; keten ı>erde. örtüler; maroken 
~ fta~ç kornı. muif pirinç ve lake klryolatu ile çocuk karyolalan fabri 

• satılmııktadır. Fiat malcnıdıır. 1 laaıda asan "'lr ':ırdır. 

1• Deniz salıoalıa komi ıJomdan: 
;ı. kalem nıuht lif · ki lz · " - - '---= aı· · .. ,alca·. e cına ma ne ma eme11ı v eşyası m~ enıye 
lı.ı:u~ 1 ~ Aguatoı 929 Pazarteaisaat 14 te Deniz kuvvetleri ihtiyacı 

gorulen yukanda yazılı makine malzemesi hizatında göster 
g\ın ve • . 

rtı 
1
_ a.te ihalesi icra edilecektir. Şarnamesini ve numunelerini 

.... .l\.. IRt••·--' • .. 

den hakgilerinin nihayet eylülün 
yirmisine kadar basllabilecekleri
n in tabilerin vekAlete bildirmeleri 
lazımdır. Bu kitaplar cedvele gire
cektir. Bu müddet içinde basllma
yan kitaplar cetvelden temamile 

11 numarada acente!Wne mU-

racut. Tel. otlu 1041 

MesaJerl Marlttm ve Pake ---ili Güzel sayahatler 
Her hafta • Marstlya,. yı ha-

reket eden vapurlar Pire ve Na
poll llmanlanna dahi utrarlar. 
Tafsilat almak Uzere Karaköyde 
Lorant llebul ve f(lreklsına aaU
racut olunlDllL Telefon Bey°'8-
203 - 204 - 1704 

8 mlkrrrer Ye ,... 1, 9-1 9-1 

ab ve tİI llfll' - lzed 
..... lld ft .. baçak ... 
dört oda .............. 1 
metfek, bir bJ& unuç. iç döat 
erm an bUçe 'H mllfCemc*r al 
baYI lld buıenill mlfı t1mam1 ftd 
bltaaunda borcun vertlmeaaealad 
dolayı ..ıııa çabnlank 450 
bedel ile ~ RlmlM kat'ı 

n çekllmif 1k1a ba bre ylsde 
um Ue blfb bir __. 
mUazede bedelllll 495 .. ,. lb 
.,ı-. o1- dlııedle -** 
__.., .............. ne ..., 6DllDI_.. .... cana 
IOD mlzayed rı' ın lcrua ye IHI 

lalala ltmaU mabrrer belunclai 
dan ... olaalarm maker gCb 
allaaJIC IMt on ataya bela' S. 
ldanelnde bmr balunmalan Um 
ilan olunur. 

Kalak, Botu, Burun 
Mütehuat1t Doktor 

MOKERREM EMil 
Her gün ötleden sonra. Kadık, 

yünde Yotunçu parkı karşıstnı 
S2. Tel. 164. -

Kiralık depo 
Boğazlçlnde lsttnye ko~ unda 

metro murabbaı kadar satıhlı 'e 
tımı ha\i bü~ ilk bir depo kiı 

olduğundan arzu edenlerin Gala 



, .. ., .. ~-- .· .. , -
PAZARTESİ 

5 AGUSTOr;: 1929 
Ni 
~,Ailliy~t 

BiN SÖZ 
BiR RESİ~I 

İtalya ıeflrl Orslnl Barone crnaolan Ankara istasyonunda otomobile biııuk • 

.. 

• 
• 

Son gllnlcr4o havaların -Ço sıcak gitmesi yüzllnden sucuııır müşt rı!ere su yea.ı:ırımeınekte w :.tenghılerde kotra gezlntl!ıi yııpmaktadır 

r ......................... . 

. -

{arın ı;abtı<aray scrr,isinde açılacak yerli mallan sergisinin afişi 

1 

ı 
1 

' J 

J 
1 

1 Kanallil.asyondıın çıkanlıp Sultan Ahmette 

. ZAYİ BONOLAR ı 
~planan ta~lar yığın halinde -

On öç gün evel namıma üç 
bın ve bin altı yl\z liralık iki kıta 
senetle tatbik imzamı cüşdanımla 

beraber ıayi et , :ı, El pmı imzam 
beraberinde cir-ı l ' !lır~dikçe mez
kOr senet ve imzanın hükmü olma
dığı gibi tatbik imzam el lmıasile 
ber.ber olmadıkça biç bir evrakın 
dahi hükmü yoktur. 

1 lacı Cafer Zade 1 lacı !sa Kemal 

Zayi : F.yüp a kcrlik şubesinden 

a1J1ğ1m askcrt vesik:ısını zayi ettim. 
Ycni§lni alacaAımdan zayiinin hük
mü yoktur. 

Kıımkapıda ,llXJ le\ eli utlu Ahmet Fethi 

111E610 ~ 
Jlltt, Apollo 'ft ult dnı tınıt 

bltıklınnı blleytb bu f&YltU bay• ' 
ret kOçOk mıklnı Nyeıhlde ıurtU 
dalmede yeol blJ blçaklı brıt 

olmuı ılbl bb mk ~bl,..dlllr 

Htr yerde aatılıı 

Umunıt ActoUıl&n. 

Barkb..-d G.aleabela ve ttlrekiaa 
ldaabal·OalaJ• 

Kambiyo hesapları hakkında 
.\lüdcrris Kunıürcüyan Beyin 

" Amdl Ye tatbiki kambiyo " eseri 
tüccar. csqaf Ye bank,lar> elzemdir. 
lkb>l ve (;ay ret kit:ıphanclcrindc 50 
kuruştur, 

1 

Hactz vazedilen Yedlkuledeki dibağ fabrlkaianrun umumi manzarası __/ 

Deniz satın alma komisyon undat1;, 
11576 Metre Efrat elbiseliği şayak kumaş kapalı zırt usulile 26}8/929 Pazartesi gunu saat f;} 

0404 ,, ,, kapu~luğu ,, ,, ,, ,, ,, 
9110 ,. Talebe elbiseliği Gabardin ,, ,. ,, J ~ ' 
350 ,, ,, kapotluğu Şayak 

48000 ,, Yerli amerikan bezi 
9900 kilo kösele 
4500 ,, vakete 

280 adet Meşin 

~O kalem elbise dikiş mab:emesi kapalı zarfla ia/8/9i9 
J 770 Metre Talebe elbisellği beyaz 

keten kumq 
21490 .. efrat elblsellğl 

keten kirpaı 

i?/8/9'l9 ,, ,, 
Salı ğünii saat 
,, 
.. 

Çarşamba 

" ,, 
• 

,, 
,, 

kapah zarfla ihalesi 

Çarşanba gllnU saat 

" 14 te 

1 fi • 

14 • 

l 3 7 4 ,, Şapka kılıflı~ beyaz kumaf ;ı 

Milli nıi.ldafaa vekaleti deniz kuvvetleri efrat ve talebesi ihtiyacı için yukarda yazılı e~Y~ ıc· 
malzeme hizalarında muharrer gün ve saatta lhs.lelerl icra edilecektir' Şartnamelerini !\'iirrTIC~ \~ 
yenlerin her gün vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz :;autı~ 
komisyonuna müracaatları. ~ 

Piyango müdlrlyetl1 ~ ıı<l, 
Battftl 57X 82 ebıdınd• ,0 ,.,01, 

luk (1056) top kdat paı.rlık liP "'i Nafia len ınetle~i ınü~ürlü~ün~nn: 
27 Temmuz 929 tarihinde yaptlan münakasalarında teklif edilen flatları 

muvafık görülmeyen beş kalem erzak ile hiç talip zuhur eımiyen Et, Ekmek 
S-c1'ze ve kok kömürünün ~9/8/929 perşembe günıi hpalı zarflı tekrar 
münakasaları yapılıcığından talipltrln o günde me~tepte ıoplanacak komis
yona gelmelrri. 

. . ~· ıa ~ mübayaa edllcceğın<len ııa __ ı;~:• ·,., 
caklonn pey akçeleri ile ~",,,t '

1
. 

929 tarih pazartesi gtill0 1~ JtliJl pı 
beşte piyango müdurfUğ°un< is'"'n° 

t kon1 
şekkll tayyare miih"~ı~ 
müracaatları. 


